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CODIGO ADMINISTRATIVO 

DECRETO 

Attendendo ao que me representaram os ministros e secre- 
unos d'estado'de todas as reparliçdes: hei por bem decretar 
o seguia te : 

Artigo 1.' fi approvado para ter forca de lei o codigo admi- 
nistrativo, que com este decreto baixa assignado pelo ministro 
e secretario d'estado dos negocios do reino. 

Art. 2.O Ficam revogados os cadigos administrativos ante- 
Iáores e toda a legislafio em contrario. 

O presidente do conselho de ministros, ministro e secreta- 
rio d'estado dos npgocios do reino, e os ministros e secretarios 
d'estado das diversas repartições, assim o tenham entendido e 
fawm executar. Pato, em 17 de julho de 1886. = REI. = J o J  
~ 2 6 ~ t b m  6% Castro = FCO~C&OO A n h i o  & Ydga B&ão = 
I&nm Cyrillo i& Carvalho = Vi8cod & S. J ~ ~ P w H %  = 
H-w de biacedo = Henriqw de Barros Gomes = Emygdio 
J ~ l h  Navarro. 

Senhor : - É urgente a reforma do actual codigo adminis- 
Wtivo. Convergem a'essa id6a as opiniões das mais Oppostas 
"8c61as poIiticãs, e os interesses dos partidos mais contrarios. 

todos chegou o desen,wo de que a legisla~alo que vigora, 
W m  B consoante ás necessidades da administrapão, nem ade- 
-da ao progresso e desenvolvimento do paiz. A experienciã 
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d e  alguns annos bastou para pOr em relevo a imperfeição e in- 
conveniencia de muitas das suas disposições, e as omissões e 
lacunas, que desde a sua execução deram origem a uma juris- 
prudencia tão incerta, como funesta 5 boa ordem dos serviços 
administrativos. 

São frequentes as queixas dos poros, e rnuItiplicarn-se as 
reclamações na imprensa e na tribuna parlamentar. De todas 
as  partes se erguem darriores contra o estado presente, e se 
formulam votos em favor da reforma. Póde dizer-se que é una- 
nime a opinião sensata e imparcial em considerar não sB con- 
veniente, senão indispensavet a remodelação das nossas insti- 
tuiçdes administrativas. E quando por tal maneira se acha ama- 
durecida uma idEa, e confundidas todas as dissonancias n'um 
só parecer, aconselha o bom senso, e reclama o interesse d o  
grande numero que se não demore indefinidamente, nem ainda 
sob col8r de dar satisfação a honrosos escrupulos de legalida- 
de, o cumprimento do que a todos se afigura indispensavel re- 
medio aos males publicas. 

O codigo de 1878, concebido sem duvida sob a inspiração 
dos mais elevados propositos, por tal modo exagerou as liber- 
dades concedidas aos corpos administrativos, mórmeute em 
materia tributaria, que em vez da vitalidade que pretendia in- 
suflar-Ihes, s6 alcançou levar a desordem ás suas finanças p d a  
facilidade de crear impostos, e de contrahir e accumular divi- 
da,  que são j& em muitas partes um embaraço no presente, e 
um perigo para o futuro. d ausencia de restric~ões no tocante 
ao lançamento de impostos, oecasionou taritas desiguaIdades c 
incitou a taes abusos, que logo nos primeiros annos da execu- 
ção do novo codigo se viu que sob o imperio de similhante re- 
gimen nem poderia guardar-se a boa ordem na fazenda local, 
nem deixariam de padecer immineote risco as finanças do es- 
tado, ameaçadas de perto pela terrjvel concorrencia dos pre- 
tendidos melhoramentos, com que a um tempo, e como que 
de improviso prekndiam illustrar a sua gerencia todos os cor- 
pos administrativos do reino, desde a mais graduada junta atfi 
á mais obscura assembléa parochíal. 

E tanto estas idkas se foram accenluando, e insinuando len- 
tamente no espirito publico, que hoje 6 crenca geral que não 
ha emprehender profunda e perduravel reorganisação da fa- 
zenda publica sern o essencial preliminar da íixagão de Iimi- 
tes, que restrinjam a liberdade de tributar directa e indirecta- 
mente toda a materia collectavel, que actualmente exercem as 
corporações administrativas sem sombra de fiscalisação. E na 
verdade, em meio de tanta desordem, e com tal variedade e 
multiplicago de taxas, umas sobrepostas ás outras, e todas 

i~cidindo sobre 03 mesmos objectos, impossivel ser6 desco- 
brir meio de assentar ern solidas bases a organisacão das fi- 
nanças publicas. Para que logre bom exilo qualquer tentativa 

. d'esle genero, ha de comepr-se por sujeitar a fazenda local a 
regras e prescripções, que moderem a3 impaciencias, e conte- 
nham as prodigalidades e larguezas que tolhem hoje a acção 
tributaria do estado. 

Já em i880 um dos abaixo assignados reconhecia estas 
difficuldades, e propunha Bs curtes, na qualidade de ministro 
do reino, os alvitres que fhe pareciam indispensaveis para oe- 
wrret  a tão lastimosa sitiiação, que de então até hoje se tem 
por tal sorte aggravado que, a não se lhe acudir com sauda- 
veis e immedjatas providencias, prejudicará sem duvida toda a 
esperanca de proximo concerto e melhoria da administração 
financeira do paiz. 

Em longas sessões e luminosos debates foi examinada 
aqueIIa proposta, que nos seus pontos culminantes serviu de 
molde ao decreto, que temos a honra de subrnetler a appro- 
vagão de Vossa hlagesbade e que chegou a ser approvada na 
generalidade pela camara dos deputados. O exame e aceeita@o 
que igualmente mereceu da respectiva commissão, oade avul- 
tavam homens de assignalada cornpetencia, k segura fiança de 
que se não fará sentir na projectada reforma a falta de coope- 
rarão parlamentar, e de sério e reflectido estudo das necessi- 
dades publicas. 

Considerapões de  outra ordem podem ser ainda aproposita- 
damente invocadas para defender o aeto do governo. Com raão 
podera dizer-se que na excepcional situação creada pelas ulti- 
mas reformas operadas na organisaçáo de um dos corpos legis- 
lativos, sem o decretamento do nos70 codigo, faltariam ao go- 
verno as condições indispensaveis para se desempenhar rla sua 
espinhosa missáo, e tão desiguaes seriam os meios de Iucta 
partidaria, que o exercicio do poder se lhe tornaria impratica- 
vel, ~olvendo-se, ali&, em excIusivo apanagio de uma s6 opi- 
nião politica. 

E, pois, que no regimen constitucional se hão de assegurar 
a todos os partidos as mesmas faculdades de governo, e não 
POde permittir-se que um sb, depois de usufruir largos annos 
Q poder, deixe preparadas as leis e apparelhados os expedien- 
tes que hão de condemnar os seus successores a transitoria e 
abribulada exlstencia, é bem de ver que não poderia ficar sem 
remedio tão singular sophismafio dos principio5 que nos po- 
v o ~  livres regem o equilibrio e rotação dos partidos. E para 
esses apertados casos, inventou a necessidade, e legislou a 
P a t i m ,  nossa e alheia, este supremo recurso de assumirem 



os governos poderes extraordinarios, com todas as suas res- 
ponsabilidades legaes e rnoraes, opportnnamente sujeitas a wn- 
sura e julgamento do paiz e da representação nacional. 

E tão vulgar lem sido entre n6s o exetcicio d'esse recurso, 
tEo frequentemente ha sido usado, não sb para organisar ser- 
viços e decretar avultadas despezas, mas ate para substituir a 
maxima garantia do cidadão nos governos constitucionaes - 
a auctorisa@o da cobrança dos impostos pelos representantes 
do paiz-que não poderá plausivelmente estranhar-se que 
por igual maneira se proceda para decretar uma reforma re- 
querida pela opinião publica, reclamada por auctorisadissimas 
vozes no parlamento, e imposta pela inadiavel conveniencia de 
organisar a fazenda nacional, e ainda pela necessidade de res- 
tabelecer o equilibrio entre os partidos. 

Para que esta nmssidade se não reproduza, o governo 
proporá opportunamente i s  cfirks a modificação da lei que 
regula a elei$o dos pares no intuito de escluir d'esse acto os 
corpos administrativos, deixando-os alheios as conhnpões par- 
tidarias. 

E não poder& fundadamente dizer-se que por esta~maneira 
s6 pretendo o governo substituir os actuam corpos adminis- 
trativos por outros que melhor favoreçam os seus interesses 
eleitoraes, porque nas Gisposições do novo codigo, que asse- 
guram a represenwão das micorias na constituifão d'esses 
corpos, e que applicam á sua eleicão a3 penalidades e restric- 

da jntervenção da auctoridade estahelecidas para-a elei- 
fio de deputados, terão todos os partidos s6rias garantias de 
effectíva influencia. 

Em presença das expostas considerafles, não hesitaram os 
abaixo msi~;n;tdos em prop6r a Vossa Mageshde que seja de- 
cretado o projecto do codigo administrativo, na ausencia das 
cCrtes, como providencia de urgenlissima utilidade publica. 

Os principias fundamentaes em que assenta o projecto de 
decreto que submettemos a approvação de Vossa Magestade, 
são OS mesmos que inspiraram a proposta apresentada ás cor- 
tes na sessão de 1880. No relatorio que precedeu esta pro- 
eosta estão largamente expostos os motivos que a justificaram. 
Inutil seria reproduzil-os. Bastará recordar as mais notaveis ai- 

que, pelo novo codigo, se fazem na legislação vigen- 

@. Nas limites d'este trabalho não caberia mais dilatada expa- 
sigo. 

Os pontos principaes da projectada reforma são: 
A reducçâo do serviço dos corpos adniinistrativos a tres 

amos civis e a suppressão das renovações ; 
A classiíicação dos concelhos em tres ordens, segundo a 

sua popula@o, e o estabelecimento de algumas condi& de 
estabilidade para os administradores de concelho de primeira 
ordem ; 

A representação das minorias, appiicada As eleições dos 
corpos administrativos ; 

A organisação da fazenda Iocal, sem prejuizo das finanças 
do estado, fixando-se lirniks ás faculdades tributarias das cor- 
poraçks administrativas ; 

A constituição nas sédes dos districtos de tribunaes admi- 
nistrativos independentes, tanto da pressão dos governos, co- 
mo da influencia dos interesses partidarios, que assegurem 
a todos os cidadaos a recta e imparcial applícagãq da jus- 
$P ; 

A organisaçáo de nm regimen especial, largamente descen- 
tralisador, nos concelhos de mais de 40:000 habitantes, quan- 
do o requeiram as respectivas camaras municipaes, e dois ter- 
$os dos elegiveis para os cargos administrativos. 

Basta enumerar estas modiEca~ões nas leis que regulam a 
nossa administração, para se ajuizar da valor e importaocia 
da reforma que se propõe. 

A representação das minorias nos corpos que presidem á 
gerencia dos interesses districtaes, municipaes e parochiaes, 
assegurará a todas as opiniões o direito de se fazerem ouvir 
e a faculdade de corrigirem, por meio de uma efficaz e dili- 
gente fiscalisação, os abusos e incorrecções das administraçoes 
h%s. D'este modo seri impossivel a omnipoleneia das rnaio- 
das, conslantemente vigiadas pelas opposições, e estas sb po- 
derão queixar-se da sua negligencia ou do desamor com que 
Rãercerem o seu mandato. 

A este irnportantissimo direito se accumula ainda outro que 
lhe concede o novo codigo. a faculdade conferida aos v@ 
W S  dos corpos administrativos de recorrerem das decisões 

maiorias, o que, pela actual Iegislação, Ihes não era con- 
Wkido. 

A constitui~ão de tribunaes administrativos compostos de 
jaizes de direito, independentes da acção dos governos e do in- 
9x0 das paixões e interesses locaes, será uma séria e apm- 
,!veI garantia da escrupulosa applicação da justip, 6mth pa- 
Ta 0s cidadãos, como para os partidos. O que são as leis in- 
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terpretadas pelos actuaes conselhos dc districto, ao sabor das 
conveniencias e, n ã ~  raro, ate dos caprichos da estreita poli- 
tica de campanario, sabem-no todos os que não andam alheios 

historia das nossas instituifles administrativas. Nascidos da 
eleição e das combinações partidafias, não podiam esses tri- 
bunaes deixar de reflectir nas suas decisões as idéas e interes- 
ses que presidiram á sua constituição. Não representam a jus- 
tiça; defendem a politica das seus amigos. Não são juizes; são 
apenas instrumentos. Não servem as leis; servem o seu parti- 
do ou o seu grupo. Ha, sem dux~ida, excepçòes individuaes 
muito de louvar, mas essas não infirmam a regra geral, nem 
obstam ás violencias e injustipas das maioriar. Em materia 
eleitoral a parcialidade e a injustiça .são mais que vulgares, 
são tradicionaes. Eleições ha que são annulladaa tantas vezes, 
quantas forem necessarias para venccr os advcrsarios. Ao in- 
v &  são outras approvadas, quando enxameiam as nullidades 
e saltam aos oIhos as fraudes e as viciaçõcs. $ o interesse 
politico ou meramente local que, em regra, dicta as deiibera- 
ções d'estes singulares tribunaes. 

A este Iamentavel estado põe termo a presente reforma, 
organisando nas sédes dos districtos tribunaes que administrem 
justiça na ordem administrativa com a mesma imparcialidade 
e desassomhro com que a devem applicar os tribunaes judi- 
ciaes. Por tal motivo se asseguraram aos seus membros as in- 
dispensaveis condições de independencia, sem, todavia, se ex- 
ceder a despeza que actualmente se faz com os conselhos de 
districto e com as commissões executivas, que passam a ser 
cargos gratuitos como sempre o foram entre nós todos os de 
eleiçáo popular. 

A organiswão da fazenda districtal, municipal e parochial, 
e a restriqáo das suas faculdades tributarias são sem duvida 
uma das partes mais notaveis do novo codigo. Ja ficam pon- 
derados, e são geralmente conhecidos os inconvenientes da 
anarchia, que no estado presente pertarba as fioawas do esta- 
do, desorganisa a fazenda dos municipios, e torna insupporta- 
vel a existencia dos contribuintes em muitos pontos do reino, 
onde a convcrgencía das contribuições de todos os generos e 
procedencias quasi exhaure a maleria collectavel. Desnecessa- 
rio é, pois, insistir n'e3te assumpto. 

Persuadem-se os abaixo assignados que o expediente pro- 
gosto, de serem fixados annuatmente pelas ccrtes os maximos 
até onde podem attingir os addicionaes As conlribiiigões dire- 
ctas, e as restriqões adoptadas sobre o lançamento das contri- 
buições indirectas, serão bastantes para corrigir os defeitos da 
legi.isla@o existente, e assegurar aos contribuintes o allivio do3 

gravames, que os a l g e m ,  e maior igualdade na distribuição 
dos encargos tributarios. 

Não seria preciso mais do que esta parte da réforma para 
mostrar a urgencia do seu decreiarnento. Não a acceitarão com 
boa sombra os corpos administrativos, que vão ser esbulhados 
a voz do interesse publico, e sob as intimações da justiça, do 
direito iiberrimo de taxar sem r e s t r i ~ ã e s  todos os objectos de 
coasumo, e de accumular sem limites os addicionaes sobre as  
conlribuifles directas do estado. Mas abençoal-a-hão os povos, 
que gemem sob o peso de imposiçués desproporcionadas aos 
seus recursos, e que se sentem ameapdos peIa tendencia dis- 
sipadora dos seus representantes. Tão bem se comprehende a 
opposição d'aquelles, como se ha de explicar o applauso d'estes. 

O governo cumpre apenas o seu dever propondo a Vossa 
Magestade o que tem por mais conveniente á grande maioria 
d o  paiz. 

A faculdade de organisar municipios com um regimen es- 
pecial, sob as bases de uma larga e discreta descentralisação, 
concedida aos concelhos, que o requeiram, é outra relevante 
innovação da reforma proposta. 

Poucas consideraç0es bastarão para evidenciar a sua utili- 
dade. 

$ um erro grave pretender sujeitar ao mesmo regimen 
administrativo os grandes e os pequenos municipios. Não pbde 
a povoação rural, e O burgo serlaoejo governar-se pela mesma. 
fbrrna qiie rege a cidade populosa, indiistrial, corsada de fa- 
bricas e ofticiaas, onde floresce o commercio a par da rniseria, 
onde a civilisaçãln e a riqueza sc osbcntam soberbas ao lado 
dos profundas infortunioe, que solicitam a todos os instantes 
o amparo da  benelicencia, o auxilio da hygiene, c a intcrven- 
cão da auctoridade publica. Cop a população crescem os de- 
veres e as dificuldades do governo. D'ahi provem a necessi- 
dade de maiores habilitações no; que hão de presidir á geren- 
cia dos interesses communs. Tal, que no reduzido e obscuro 
rnuaicipio provinciano 6 bastantemente idoneo para bem exer- 
cer o cargo, que lhe confiou a eleição popular, succumbirh 
desalentado ao investirem-na no diffitialirno governo de um 
populoso concelho. Fm cidadão perspicaz, escassamente ins- 
truido, mas versado no conhecimento dos negocios locaes póde, 
de per si, acudir pontualmente a todas as necessidades da 
administração rla sua tcrra; n'rvn grande concelho serão in- 
dispensaveis os cuidados e attenções de muitos para trazer em 
dia os serviços da governação municipal. D'aqai a convenien- 
.a de proporcionar a organisação dos corpos administrativos 
a grandeza e população das respectivas circumscripções. 
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São importantes essas alterações. Por ellas se supprem lacu- 
nas, se emendam incorrecções, se resolvem duvidas, se fixa a 
interpretação de disposições arnbiguas, se concordam preceitos 
difncilmente conciliaveis, se atalham questões, e se aperfeiçoa 
e adianta notaveImente a codificapão da nossa Iegislação 
administrativa, contradictoria, desordenada, por vezes incom- 
prehensivel. Não B de certo este o menor serviço, que com a 
approvag.ão do novo codigo se faz ao paiz. 

Por todas estas considerações os abaixo assignados, ao 
submetterem 2 approvação de Vossa Magatade este projecto 
de decreto, tdem a firme conviqáo que bem servem os inte- 
resses do reino. 

Pap, 17 de julho de 1886, - Josd Luckao de Castro - 
Francisco Antonio da Vdigia BeGrão = Marianno Cyrillo ds 
Cmv~lho = fisconde de S, J u w u a h  = Hewriqzce de Macedo - HenRqzce de Barros Gomm = EmygdZo Julio Ncb2ia~ro. 

COU IGO ADMINISTRATIVO 

TITULO I 

Divisão de territorio 

Artigo I.' O continente do reino de Portugal e Algarves 
e as ilhas adjacentes dividem-se, para os effeitos administrati- 
vos, em districtos, estes em concelhos e os concelhos em pa- 
~ochias. 

I. unico. Os concelhos de Lisboa e Porto subdividem-se 
em kairros, e estes em parochias. 

Art. %.O As circumscripções administrativas só por lei,po- 
dem ser alteradas. 

S. t." E, porám, da competencia do governo annexar, pa- 
%i QS effeitos administrativos : 

t . O  Dois ou mais conceihos do mesmo districto, cuja po- 
pnlação total seja pelo menos de 40:000 Iiaf~itantes, quando 
as respectivas camaras municipaes e daia terços, pelo menos, 
dos citIadãos recenseados em cada um dos concelhos, como 
elegiveis para'os cargos administrativos, requererem que elles 
se annexem para constituirem um s6 concelho, com a argani- 
sação especial de que trata o titulo I$-, capitulo I, seqão II ; 

2: As freguezias que não tenham cidadãos elegiveis e 
sem incompatibilidades em numero dobrado, pelo menos, dos 
que são precisos para os cargos patochiaes, ou as que náo te- 
nham recursos suficientes para occorrer ás suas despezas obri- 
gatorias. 

5. 2 . O  AS freguezias, que estejam nas circurnstancias pre- 
v i s b  no 5. !.O, n." 2 . O ,  serão sempre annexadas a outras do 
mesmo concelho, que Itieu sejam contignas e com as quaes te- 
nham mais afinidades. 
. S. 3 . O  Os edificios e mais bens proprios das coacelhos ou 

fieguezias annexadas ficam pertencendo a nova eircumscripção, 
mas os bens de logradouro commum continuam na posse ex- 
dusiva dos moradores das povoapões que os usufruiam ante- 
riormente. 
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5. 4.O & tambem da cornpetencia do governo dexannexar 
as freguezias, a que se refere o 9. ibD,  quando se prove terem 
cessado os motivos que determioaram a aanexaczo. 

3. 5." Eavendo desannexa~iio, todos os ediacios e bens 
pjoprios, que nho tenham sido alienados, voltam para a pos- 
se da fregnezia a que pertenciarn anles da annexa~%n. 

$. 6.O Havendo annexaeEeii uu desannexap6es de fregue- 
zias seriio dissolvidas as respeclivas juntas de parochia, e pro- 
ceder-se-ha a novas eIei~6es. 

$. 7 .O  Compete igualmenk ao governo, ouvidas as corpo- 
races  interessadas, o governador civiI e o supremo tribunal 
administralivo : 

I P  Alterar os nomes dos cancelhos e parochias, on rnudar 
as suas skdes ; 

2.O Resoher as duvidas acerca dos limites das cireumscri- 
adrninistrativas, Bxandoos quando sejarn incertos; 

3 . O  Designar a sdde do concelho no caso do n." I." do 
I. i."; 

4." Alterar, de accord0 cum a auctoridade ecclesiastics, a 
circurnscrip~iio das parochias. 

Disposigiies commnns B organisa~Bo e modo de fanccionar 
dos corpos administrativos 

Art. 3 . O  0 s  corpos adrninisirativos sIo : no districto, a 
junta geral; no coocelho, a camara muniQpaI; na frcguezia, 
a junta de parochia. 

Art .  4." 0s corpos administrativos sZo eleitos directamen- 
te pelos eleitores das respectivas circurnscrip~%s, e serveni 
por ires annos civis, a contar do dia 2 de janeiro immediato 
a eleiHo geral ordinaria. 

Art. 8." Para cada corpo administrative serzo eleitos tan- 
tos subslitutos quantos forem os vogaes efleclivos. 

g. 1.O Para preenchimento do quadro dos vogaes effecti- 
vos, por niio ter sido votado e apurado o suficiente numero 
de vogaes para cornpletar o referido quadro, ou por terem oc- 
corrido vamturas durante o triennia, serge chamados a servir 
us respectivos substitutos. 

5. 2.' 0s  subsbitutos serZo chamados a servir segundo a 

wdem de rnaior votafio, preferindo os mak velhos no caso 
de igualdade de votos. 

5. 3." Quando os substitutos n%o bastern para cornpIetar o 
qnadro do corp ra~Io ,  ser5o chamados a servir como suppien- 
us, em numero igoa1 ao dos logares ragos, os vogaes effecti- 
oos ou substiRltos dos annos anteriores pelos respectivos cir- 

*eulos eleitoraes, sendo preferidos us do anno mais proximo 
aos do mais remoto, os effectivos aos substitutos, 0s mais vok- 
&s a09 menos votados, e os mais velhos no caso de igual 
v o t a ~ b .  

$. 4.O No caso de falta ou impdimento dos vogaes effe- 
dvos,  compete aos corpos administrativos chamar a servir os 
~especfivos substitutos e supplentes. 

Art. 6." As funcfles dos corpos administrativos sIo gra- 
toitas e obrigatorias. 

Art. V.O Podem set e I e i b  para os corpos administrbtivos 
as eleitoresc das respectivas circumscrip~&s que saibam Ier, 
escrever e contar. 

$. 1 ." Nk podem ser vogaes dos mesmos eorpos os indi- 
viduos que, ao tempo da eleiflo, estiverem comprehendidos 
ern alguma das seguintes categorias : 

f ." 0s minisrros e secretaries d'estado effectivos; 
2." 0s empregados das secretarias d'estado; 
3." 0s militares em serviw activo no exercito on na ar- 

mada, salvo sendo professores ou exercendo ernpregos civis, 
que nlo inhiham das funq6es adminisrrativas ; 

4." 0 s  juizes e oficiaes de just i~a;  
5." 0s magistrados e agentes do ministerio publico ; 
6." 0s conservadores do registo predial; 
7." 0s membros dos tribunaes administrativos e fiscaes ; 
8.0 0s magistrados administrativos e os funccionarios que 

lhes $50 ssubordiiados ; 
9.* 0s empregados dependentes dos corpos tldministraaivos 

6 0s que recebam vencimentos dos seus cofres ; 
10." 0s commissaries e agentes de policia; 
i ima  0s empregados no semigo de lanpamento, arrecada- 

g o  e BscalisagBo das contribui~iks do estado; 
12." 0s directores das obras publicas e empregados da sna 

dependencia ; 
13.' 0s clerigos de ordens sacras, a nHo ser para as jun- 

tas de parochia ; 
f 4." 0s facultativos, nos concelhos em que haja urn s6; 
15." 0s pharrnaceuticos, nos concelbos em que haja urn 

86, e nZa tenha ajudante legalmente habilitado ; 
16." 0s que directamente sejam interessados em contratos 
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celebrados com a corpomão, de cuja eleiflo se tratar, e os 
respectivos fiadores ; 

f 7." Os cidadãos privados ou suspensos do uso dos seus 
direitos civis e poIiticos, por sentença ou despacho de pronun- 
cia com transito em julgado ; 

$8." Os que, depois da publicação d'este codigo, servirem 
no mesmo corpo administrativo corno effectivos, ou como subs- 
titutos ou supplentes em exercicio, durante dois triennios suc- 
cessivos, ou a maior parte do tempo de cada um d'estes trien- 
nios, sendo, porem, esta excIusão applicarel sbmente ao trien- 
nío immediato ; 

19.0 Os impossibilitados por molestia; 
20." Os que estiverem exercendo funcções publicas, q!e 

obriguem a residir f6ra da area da respectiva circumscnp~ao 
durante todo o anno ou a maior parte d'elle; 

21." Oulros quaesquer excluidos das funcções por leis es- 
peciaes. 

5. 2." A incapacidade eleitoral dos funccionarios publicos 
mencionados no S. 1.0 abrange os substitutos em exercicio ao 
tempo da eleição. 

5. 3 . O  A incapacidade eleitora1 a que se refere o n.' 1 6 . O  
não comprehende os accionistas de qualquer sociedade ou com- 
panhia que tenha contrato com a corpora$io, ou os portadores 
de obrigaça. 

Art. 9 . O  As funcções nos corpos administrativos são incom- 
patíveis com as dos seguintes cargos: 

i.* Dos empregados do corpo diplomatico ou msular  por- 
tuguez ; 

2." Dos empregados do correio e dos telegraphos; 
3: Dos funccionarios de sanidade maririrna; 
4." Dos delegados e sub-delegados de saude ; 
5." Dos professores de instrucção primaria. 
5. unico. Podem Mavia pcrtoncer aos corpos administra- 

tivos os funccionarios e empregados referidos n'este artigo 
que, no p m o  de oito dias, a contar da data da participa~ão 
da sua eleição, declararem perante o respectivo corpo adrni- 
nistrativo que optam pelo exercicio do cargo para que tiverem 
sido eleitos ; devendo considerar-se por essa declaração terem 
renunciado ao cago  que exerciam. 

Art. 8 . O  Não podem pertencer simultaneamente ao mea- 
roo corpo administrativo, como vogaes effectivos, os paes e os 
filhos, os irmãos e os agins nos mesmos graus. 

S. 1.O Se forem eleitos para o mesmo corpo admínistrati- 
vo, como vogaos effectivos, dois ou mais cidadãos, entre os 
quaes haja o parentesco declarado n'este artigo, consideram-se 

eleitos os mais votados, e os mais velhos no caso de igual 
votafio. 

5. 2." Quando a incompatibilidade, de que trata este arti- 
go, se verificar enire vogaes effectivos e subatitutos, não po- 
dem estes ser chamados a servir, emquanto os effectivos, com 
quem tenham parentesco, estiverem em exercicio; mas serão 
chamados os substitutos immediatos em votos, e, na sua falta, 
os supplentes, nos termos do artgo 5 . O  $1. 2 . O  e 3.q preferin- 
do sempre os effectivos aos substitutos, e uns e outros aos 
supplenles. 

Art. Ninguem p0de pertencer ao mesmo tempo a 
mais de um corpo administrativo. 
. 5. 1." Quando algum cidadão for conjunctamente eleito 

para mais de um corpo administrativo tem direito de optar 
por qualquer dos cargos, devendo para este efleito communi- 
car a preferencia as respectivas corporações no praso de oito 
dias, contados da data da participação da sua eleição. Não 
optando, preferirá a eleição para a corporafio superior na or- 
dem hierarchica ; mas, se as eleições não forem simuItaneas, 
preferirá a do cargo para que primeiro tiver sido eleito. 

5. 2 . O  A eleição para voga1 effectivo prefere sempre i 
eleiçáo para substituto, ainda que esta seja para corporafio 
superior na ordem hierarchica. 

Art. 11." Podem escusar-se dos cargos de vogaes dos cor- 
pos administralivos : 

I.* Os que no ultimo triennio tiverem servido nos corpos 
administrativos, exercendo as funcções como effectivos, ou por 
lerem sido chamados a servir como substitutos ou supplenles, 
por mais de dois annos ; e bem assim os que á data da publi- 
cação d'este eodigo estiverem servindo, ha mais de dois annos, 
nas referidas condições ; 

2.O Os que tiverem mais de sessenta e cinco annos de 
idade ; 

3 . O  Os que padecerem molestia, de que resulte dificuldade 
para o esercieio das funcções; 

' 4." Os professores officiaes de instruqZo superior, secun- 
daria e especial ; 

5.0 Outros quaesquer, a quem sejam peraiittidas escusas 
Por leis especiaes. 

Art. 1%" Os quadros dos corpos administrativos, que não 
ficarem inkiramente constituidos, em consequencia da falta de 
eleição de alguns vogaes, da annuilaçãa dos votos obtidos por 
qualquer dos individuos enumerados no artigo 7.O,  ou pe!as 
causas previstas nos artigos S.", 9.', 10.' $. 1.' e 1 1 . O ,  e m -  



pletam-se chamando ao exercicio das funcções os substitutos, 
e na sua falta os supplentes. 

Art. 1 3 . O  Perde o logar no corpo administrativo, a que 
pertencer, o vogal que acceitar a1gam dos cargos menciona- 
dos nos artigos 7 . O  e 8.", o que estiver colloeado nas circums- 
tancias ali previstas, assim como o vogal menos votado e ein 
igualdade de votos o mais novo dos vo,ws, que depois: da 
eleicão tiver contrahido o parentesco por afinidade menciona- 
do no artigo 9." 

5. unico. Os substikutos dos logares, cujas Punqóes ex- 
cluem dos corpos administrativos, conforme os artigos 7." e 
8.7 deixam de servir n'esses corpos emquanto exercerem o3 
mesmos logares. 

Arl. i 4 . O  A resolução ácerca das exclusões previstas nos 
artigos 7 . O ,  8.0, 9 . O  e 1 0 . O  S. i.", a concessão das escusas 
enumeradas no artigo 1 i . o  e a decisão a respeito da perda de 
jogares pelas causas designadas no artigo 13 .q  são da compe- 
tencia dos tribunaes administrativos. 

fj. unico. Os tribunaes administrativos não podem, todavia, 
intrornetbr-se na apreciação da elegibilidade absoluta dos ci- 
tiadzos votados, a qual se attesta e verifica unicamente pelo 
wceoseamento eleitoral. 

Art. 16.O 0s corpos admiaistrativos t6em presidentes e 
vice-presidentes, eleilos pelos vogaes, em escmtinfo secreto, 
na primeira sessão de cada anuo, constituindo-se para este ef- 
feito sob a presidencia do vogal mais velho, e preferindo, 
quandu haja empate na eleição, o mais velho dos votados. 

g. i : ffas faltas e irnpedimentqs permanentes e sirnulta- 
neos dos presidentes e vice-presidentes, procede-se sempre a 
nova dei& para estes cargos. 

3. 2 . O  Nos impedimentos temporaribs e simukaneos dos 
presidentes e vice-presidentes, ou emquanto elles não forem 
eleitos, presidirão os mais velhos dos vogaes presentes. 

S. 3 . O  Emquanto funccionarem vogaes effectivos, não po- 
derão presidir os substitutos nem os supplentes. 

Art. S6." Antes de entrarem em exercicio, os vogaes dos 
corpos administrativos prestam, nas mãos de quem estiver ser- 
vindo de presidente, juramento de fidelidade ao rei e de obe- 
diencia ik carta constitucionai, aos actos addicionaes e 8s leis 
do reino. 

S. 1." Se não comparecer o presidente, ou quem o deva 
sobstitujr, ou afgurn d'elles se recusar a deferir o juramento, 
ser8 este defendo pela auctoridade administrativa da respecti- 
va urcumscripção. 

COD. ADM. ART. 17 (M 

5. 2.O Os substitutos e supplentes prestam juramento nas 
mãos do presidente, quando forem chamados a servir. 

Art. r# .O Os corpos administrativos podem ser dissoIvidos 
pelo governo, precedendo consulta do supremo Wbunal aümi- 
nístradvo : 

i." Quando não se habilitem com os seus orgmentos nos 
prasos e termos lemes; 

2." Quando não prestem contas das suas gerencias, em 
conformidade com a lei ; 

1.0 Quando, depois de advertidos, deixem de tomar as de- 
liberações indispensaveis ao desempenho dos deveres que as 
leis Ihes incumbem, e que não possam ser'promptamente sup- 
pridas pelos meios ordinarios facuItados nas mesmas Ieis ; 

4 . O  Quando, por via de inqueribo ou syndicancia, em que 
sejam ouvidos, se mostre que a sua gerencia é. nociva aos in- 
teresses dos sens administrados e as conveniencias da admí- 
nistração publica ; 

5.0 Quando se dd, com respeito as juntas de parochia, o 
caso de que trata a Cj. 6.' do artigo 2." 

5. i.* A dissolução nãlo prejudica nem o emprego dos 
meios administrativos, para corrigir os abusos que a motiva- 
mm, nem o procedimento judicial contra os actos que envol- 
vam criminalidade ou responsabilidade civil. 

S. 2 . O  No decreto de dissolução dedarar-se-hão os factos 
uu omissões que lhe deram causa, e se mandará proceder a 
nova eleição dentro de um praso não excedente a quarenta 
dias. 

S. 3." Se o governo decretar a dissolu~$io contra o pare- 
Eer do supremo tribunal admiaistrativo, deveri pubucar o re- 
ferido parecer com o decreto motivado da dissolução. 

3. 4." Os vogaes da corporação dissolvida, no caso de ser 
avoravcl a dissoiupão o parecer do supremo tribunal adminis- 
ú'ativo, são ineiegiveis para a mesma corporação na primeira 
eleiSo a que se proceder; ficam, todavia, exceptuados d'este 
PEewito os vogaes a quem se refere o n." 5." d'este artigo e 
03 que assignanm ~.oncidos as deliberarfies que motivaram a 
%ssoluCão, ou que em sessão publica e em tempo competente 
&rem protestado contra a falta de cumprimento da lei. 

5. 5.O Emquanto não entrarem em exercicio os vogaes 
$eibos depois da dissolução, serão chamados a servir os subs- 
ktutcrs pela auctoridade administrativa da respectiva circums- 
*pção; e, quando estes niio bastem para completar o quadro 
aa carparação, serão chamados os neeessarios vogaes egecti- 
VOS ou substitutos dos annos anteriores, nos termos do arbigo 

Os seus poderes limitam-se, porhm, aos actos de adrninis- 
f 



trwão conservatoria, e não lhes é permittido alterar o regirne~ 
dos serviws, organisar novos orçamentos, nem mudar o pes- 
soal da corporaçZo ou dos estabelecimentos por ella adminis- 
trados. 

Art. S 8 . O  Os corpos administrativos eleitos na epocha or- 
dinaria constituem-se no dia 2 do mez de janeiro immediato 
ao da eleição, e funccionarn, além do tempo para que foram 
eleitos, emquanto não estiverem legalmente substituidos. 

Art, Os corpos administrativos eleitos fbra da  apo- 
cha ordinaria constituem-se no primeiro dia util depois do ter- 
ceiro domingo immediato ao do-apuramento, mas sb funccio- 
nam pelo tempo necessario para completar o triennio, e, além 
d'este bempo, emquanto não forem legalmente substituidos. 

CAPITULO I1 

Reuniões e deliberações 

Art. %O." 0s corpos administrativos reunem-se e funccio- 
nam nos edilicios espacialmente destinados para as suas ses- 
.sões, salvo havendo justo impedimento e annunciando-se pre- 
viamente por editaes o novo local das reuniões, com antecipa- 
@o de tres dias, pelo menos. 

Art. 31," Os corpos administrativos não podem funccio- 
nâr nem deliberar validamente sem que esteja reunida a maio- 
ria dos vogaes que constituem o quadro. 

Art. %%.O R da competencia dos corpos administrativos 
conceder licenps aos seus vogaes e conhecer, com recurso 
para o bribunal administrativo, da legitimidade das soas faltas 
e impedimentos. 

Art. ã 3 . O  Nas faltas ou impedimentos dos vogaes em 
exercicio, chamar-se-hão os substitirtos e supplentes, nos ter- 
mos do artigo 5 . O  $$. 2 . O  e 3.", em numero igual ao dos v& 
gaes impedidos, e pelo tempo por que durar o impedimento. 

Art, 34." As sessões são publicas, mas a nenhum cidadão 
é permitudo intrometter-se na discussão dos negocios que ali 
se tratarem. 

Art. 23.5." As deliberacoes são tomadas pluralidade ab- 
soluta de votos dos vogaes presentes, c por votapão nominal. 

$. 1 .O Nos casos de empate o presidente tem voto de qua- 
lidade. 

S. 2." Serão sempre feitas por escrutinio secreto as vota- 
ções sobre nomeacões e demissões, e em geral todas aquellas 
que envolverem apreciqão do merito ou demerito de qualquer 
pessoa. 

3. 3.0 Salvo os casos dos artigos 1 5 . O  e 44.*, quando haja 
empate nas votaçõos por escruUnio secreto, em sessão a que 

assistam todos os vogaes em exercicio, ficará o negocio 
a iado para a sessão iramediata, scndo logo para ella chama- 
dos wes substitutos, e na falta de algum d'elles o respecti- 
vo supplenbe ; e se n'essa sessão, estando presenb a maioria 
g ~ s  vogaes em exercicio, se repetir o empate, proceder-se-ha 
com os respectivos subslitutos e supplentes a nova votação 
-1- 5. 4." Quando faltar maioria absoluta de votos para o ven- 
cimento das delibcracões, seguir-se-ha o que se acha disposto 
ao paragrapho precedente. 

Art, %@&.O Os vogaes dos corpos administrativos não po- 
dem assistir ás sessões ou a parte dTeIlas em que se tratar de 
aegocios que directamente Ilies digam respeito, ou a pessoas a 
quem representem, ou com quem tenham relações de paren- 
tesco, por consangninidade ou afinidade dentro do terceiro 
grau da linha recta ou transversal, contado segnndo o direito 
dvil. ', 

Art. f lt.@ Nenhum corpo administrativo pode deixar de to- 
mar deliberação sobre os assumptos da sua competencia, dentro 
:&I praso de trinta dias depois de lhe ser requerida ; e, não a 
&mando, poderão os interessados reclamar perante a corpora- 
@o ou auctoridade que f6r competente para suspender ou 
para confirmar as delitiera~ões do mesmo corpo administrativo, 
a qual, avocando o conhecimento do negocio, suppr~ra a 
omissão. 

3. unico. Nenhum vogal pbde escusar-se de votar em 
qualquer negocio que se tratar em sessão a que concorra, 
não estando inhibido de votar pela disposição do artigo aute- 
aedente. 

Art. Aos presidentes compete dirigir as discussões, 
-regular a ordem dos trabalhos e tomar as  providencias neces- 
sarias para que as corpora~ões não sejam perturbadas no exer- 
650 das suas funcções, podendo requisitar da aucbridade ad- 
ministrativa o auxilio da força publica que para eçse fim fUr 
necessario. 

Art. R8.O Os corpos administmtivos teem sessóes ordina- 
rias e extraordmarias : nas primeiras podem tratar de Lodos os 
Wumptos da sua competencia ; nw outras só podem occupar- 
se dos assumptos para que forem expressamente convocadou, 

Art. 3 O . e  São nullas as deliberações tomadas pelos cor- 
pos administrativos : 

i .o Sobre objectos estranhos h $na competeacia e attribui- 
Eões; * 
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Art. 38." A junta geral reunir-se-ha extraordinariamente 
todas as vezes que o exigirem as necessidades do servico pu- 
blica, ou estiver ordenado por alguma disposição de lei, ter- 
minando cada uma d'estas sessões com a resolução dos nego- 
cios que motivaram a reunião. 

Art. 40." Para as sessões ordinarias ou extraordioarias, 
com dias fixados por lei ou regulamento, não é necessaria a 
convocação; para as sessões extraordínarias a convocação é 
feita por decreto do governo, ou por oficio circular do gover- 
nador civil, se a reunião esliver auctorisada por lei, mas sem 
designdção de dia. 

5. unico. A reunião no primeiro dia de cada sessão ordi- 
naria ou extraordinaria será ás onze horas da manhã, e nos 
outros dias a hora que f6r marcada pela junta. 

Art. 4 1 . O  As sessões da junta geral são abertas e encer- 
radas pelo governador civil em nome do rei, seja qual fOr o 
iíurnero dos vogaes presentes. 

Art. 4 B . O  A junta geral reune-se e funcciona no edificio 
do governo civil. 

Art. 4 3 . O  O governador civil pode assistir as sessões da 
junta geral, sera outido quando o pedir, podendo fazer as pro- 
postas que achar convenientes, e toma assento ao lado direito 
do presidente. 

, Art. 4 4 . O  A junb  geral tem secretario e via-secretario 
por eila eleitos annualmente, na primeira sessão'de cada an- 
no, servindo de secretario, a@ se effectuar a eleição, o mais 
novo dos vogaes presentes. 

5. i." O secretario e vice-secretario são eleitos por escru- 
tiaio secreto, preferindo o mais novo no caso de igualdade de 
votos. 

9. 2: Nas faltas e impedimenlos permanentes do secreta- 
rio e vice-secretario procedese sempre a nova eleição para 
estes cargos. 

5. 3 . O  Nos impedimentos temporarios do secretario e vice- 
secretario servira de secretario o mais novo dos vogaes pre- 
sentes. 

Art. 4 5 . O  A junta geral terá os empregados que forem ne- 
cessarios para o seu expediente. 

3. unico. O quadro d'estes empregados será proposto pela 
janta geral e fixado pelo governo. 

Art. 46." A junta geral pertence fazer o seu regimento 
interno, regulando o modo de desempenhar os seus trabalhos, 
e de exercer as suas atbribuições na conformidade d'este codigo. 

Art. 41.0 A junta gera1 corresponde-se directamente,. porl 
via do seu presidente, com todas as auctoridades e repartigef 

publicas dos districtos ; com o governo, porém, e com as re- 
partições superiores, corresponde-se dirigindo-lhes representa- 
~ õ e s ,  assignadas peto presidente, e entregues ao governador 
civil, para este as enviar aos seus destinos com as informa- 
@es que julgar convenientcs. 

Art. 48." Das delibera~õea tomadas em cada dia de ses- 
são entregari no dia seguinte o presidente da junta gerd ao 
governador civil um resumo, que tambem fará publicar em 
algum dos jornaes da capital do districto, ou aíiixar, não o ha- 
vendo, a porta do edificio do governo civil; e, quando aquel- 
le magistrado o exigir, lhe dará copia aulhentica do teor das 
mesmas deIiberações, assim como dos autos e contratos a que 
ellas se referirem. 

!$. 1 .O  Da entrega dou documentos mencionados n'este ar- 
digo devera o governador civil passar recibo para os egeitos 
legaes. 

$. 2 . O  O governador civil dará immediabamente conheci- 
mento d'estes documentos ao ministerio publico pelo tempo 
de  tces dias, e em segiiida os remetterá ao governo com in- 
formação relativa &s deliberações que tiver por iuegaes ou con- 
itrarias ao interesse publico. 

CAPITULO I1 

Art. A junta geral de districto tem a seu cargo ad- 
ministrar os bens e inleresses peculiares do districto, promo- 
ver e realisar todos os seus melhoramentos moraes e mate- 
riaes,. que por disposição da lei não estejam especialmente in- 
eiimbidos a outras corporações ou aucroridades. 

Art. 50." d junta geral pertencem tambem attrihiii~ões, 
fanto deliberativas como consultivas, na execução de servicos 
do interesse geral do estado, em todos os casos declarados nas 
leis. 

Art. 51." Pertencem igualmente a junta geral attribuipes 
consultivas em todos os assiimptos sobre que fôr ouvida pelo 
,governo ou pelo governador civil. 

5. unico. Póde, todavia, a junta geral emitlir votos consut- 
tivos, de sua iniciativa, e Ieval-os a presença dos poderes su- 
periores do estado, mas somente nos assumptos da sua wm- 
Petencia. 

Art. Jl,a h junta geral pertencem Gnaimente altribuiçõeç 
d e  ~uperintendencia na administração municipal, usando do di- 
peito de suspensão das deliberações das camaras rnunicipaes, 
aos casos designados n'este codigo. 
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Art. b 3 . O  AS deliberações da junta geoI  no exercicio das 
suas attribuicões administrativas são de duas classes : umas 
definirivas, as quaes podem desde logo executar-se,; e autras 
provisorias, as quaes sb podem executar-se depois de se tor- 
narem definitivas, nos termos d'este codigo. 

Art. 54.' A junta geral delibera definitivamente : . 
1.O Sobre administração dos bens e estabelecimentos dÍ- 

trictaes e sua appiica~ão aos usos a que são destinados ; 
2.0 Sobre acceitação de heranças, legados e doações feitas 

ao districto ou a estabelecimentos districtaes, quando não haja 
encargos, condições ou reclamações ; 

3.0 Sobre acquisição de bens mobiliarios para os serviços 
do districto e alienação dos que forem dispensaveis d'esses 
serviços ; 

4." Sobre administmção dos expostos e menores desvalidos 
ou abandonados desde sete ate dezoito annos de idade, e so- 
bre fundação ou subsidios para fundaçzo de asglos ou csc0las 
districtaes de artes e ofücios, onde se Ihes ministre ã conve- 
niente educação ; 

5." Sobre obras de constmgão, reparação ou conçervação 
de propriedades districtacs, cuja despeza total não exceda ril 
1:000&000 réis; 

6." Sobre suhsidios a estabelecimentos de beneficencia, ins- 
trucção e educação, de que não seja administradora, mas que 
sejam de utilidade para o districto ou para uma parte impor- 
tante d'elle ; 

7." Sobre inspecção da viagão municipal, approvaudo, ou- 
vida a direcção das obras publicas, os planos e projectos das 
estradas, designando as obras que teem de ser feitas annual- 
mente nas de 1." classe, e fixando as quota com que os con- 
celhos devem concorrer para as de interesse commum, tudo 
na conformidade das leis e reguiamentas especiaes ; 

8.0 Sobre concessão de subsidios aoS rnunicipios, na con- 
formidade da legislação especial ; 

9." Sobre nomeação, e suspensão ate sessenta dias no mes- 
mo anno, dos empregados da administração djstrictal e dos 
que iorern pagas, no todo ou na maior parte, pelo cofrc da 
districto, quando por lei não esteja detemiriada fhrma especial 
de nomeação e suspensão; 

f 0 . O  Sobre instauração ou defeza de pleitos; 
11 .O Sobre contratos para a execução de obras., serviços e 

fornecimentos de interesse do districto, quando devam ter ef- 
feito-por tempo não excerfente a um anno; 

12.- Sobre arrendamentos e suas condições por tempo não 
excedente a um anno ; 

13." Sobre regulamentos para o regimen dos estabeleci- 
~ e n t o s  e serviços perten~ntes 5 administração districtai ; 

14." Sobre regulamentos para a fruição dos bens e pastos 
&, logradouro commum dos povos pertencentes a mais de um 
eoncdho ; 

15." Sobre norneaçao e exoneração dos vogaes da com- 
Assão districtal ; 

f 6 . O  Sobre a conveniencia de ser decretada a utilidade pu- 
Mica ou a urgencia das expropriações, =sim como sobre a 
realisaçã~ das que estiverem declaradas por lei ou decretadas 
pelo governo; 

17.' Sobre emprestimos, sua dotação e encargos, quando 
-stes, sós de per si, on juntos aos encargos de emprestimos 
anteriores, não cheguem a absorver a decima parte da receita 
ordinaria, auctorisada nos orgarnentos do anno correute ; 

18." Sobre nomeação de vereadores, quando a eleição náo 
dê resultado ; 

19." Sobre a conveniencia de representar ao governo para 
m.andar p m d e r  ao estudo e coustruc~aio de estradas que in- 
Bressern ao districto ; 

2 0 . O  Sobre todos os assumptos de administração districtal 
que forem da sua competencia e não estejam comprehendidos 
BO artigo seguinte. 

Art. 5 6 . O  A junta geral delibera provisoriamente : 
1." Sobre appiicaçZo das propriedades districtaes a usos di- 

versos d'aquelles a que são destinadas j 
2 . O  Sobre dotação dos serviços e fixafio das despezas da 

administracão districtal ; 
3." Sobre lançamento de impostos e sobre orçamentos dis- 

krietaes ; 
4." Sobre creação de estabetecimentos e institutos de uti- 

lidade para o districto, sua dotação e extincção; 
5." Sobre creação de empregos, sua dotação e extincção ; 
Emo Sobre demissão de empregados, e suspensão por tem- 

PO excedente a sessenia dias no mesmo anno; 
7." Sobre aposentações, e deducgões a ellas destinadas nos 

vencimentos dos respectivos empregados; 
8." Sobre contratos para a execução de obras, serviços e 

fornecimentos de interesse do districto, quando devam ter ef- 
feito por mais de um anno; 

9.O Sobre arrendamentos e suas condições por tempo ex- 
@dente a um anno; 

1 0 . O  Sobre accordos com outras corporações administrati- 
va~ para a reaIisação de melhoramentos de interesse commum; 

11." Sobre regulamentos de policia, propriw de posturas 
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municipaes, mas que, ao seu parecer, convenha serem unifor- 
mes em todo o dislricto, ouvidas previamente as camaras mu- 
nicipaes ; 

12." Sobre emprestimos, sua dolacão e encargos, quando 
esles, s6s de per si, ou juntos aos encargos de emprestimos 
anteriores, absorvam mais da decima parte da receita ordloa- 
ria auetorisada nos orçamentos do anno corrente; 

13." Sobre acquidção de bens immobiliarios para os ser- 
t-iços do districto e alienação dos que forem dispensaveis d'es- 
sea serviços ; . 

14." Sobre obras de construc$ão, reparapão ou conserva- 
ção de propriedades distdctaes, cuja despeza total exceda a 
1:QOOdOOO réis ; 

1 5 . O  Sobre concesaZo de servidões em bens districtaes, as 
quaes conservarão sempre a nalurcza da precarias ; 

I i3.O Sobre desi$lencim, conliqsões e bransaqões icerca de 
pleitos ; 

1 7 . O  Sobre acceitação de heranças, legados e doações fci- 
tas ao districto ou a estabeIecimentos districtaes, quando haja 
encargos, condições ou reclamações. 

ilrt. 5 6 . O  As deliberações provisorias tornam-se definiti- 
vas se dentro do praso de quarenta dias, a contar da entrega 
do recito, a que se refere o 5. 1.O do artigo 4am0, não forem 
suspensas pelo governo por illegaes ou contrarias ao interesse 
publico. 

S. 1.O Para os districtos das ilhas adjacentes o praso é de 
sessenla dias. 

Cj. 2 . O  POde todavia o governo, antes de decorridos os pra- 
sos marcados n'este artigo e 5. i.", e quando a junta o solici- 
te, declarar que não usa da faciildade que lhe 6 conferida. 

3, 3." A suspensão seca motivada, e feita por decreto pu- 
blicado na folha oficial do governo, 

5. 4.O Das suspensões que decreiar dará o governo conta 
&s cortes, achando-se estas reunidas, ou, não o cstando, na 
primeira sessZo Iegislativa seguinte. 

5. 5.' Póde o governo, directamente ou por intermertio do 
governador civil, recomrnendar a junta geral, antes de usar do 
direito de suspensão, que reforme as suas delibemções na par- 
te em que forem contrarias as leis ou ao iaseresse publico, e, 
se a junta as reformar, transmittil-as-ha ao governador civiI, 
pelo menos dez dias antes do terminar o praso fixado n'este 
artigo. 

$- 6.' Dentro do mesmo praso, contado da data do recibo 
passado pelo governador civil, poderá o governo suspender 
tanto as primeiras como as novas dolibei~ões. 
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5. 7," Se a junta geral não cumprir o disposto no 9. 5." 
serão suspensas as suas dehberações. 

S. 8." A junta geral pode substituir as deliberações sus- 
pensas, declarando-as de nenhum effeito, e n'ecte caso, se o 
governo não usar, a respeito das novas deliberafies, do direi- 
to de suspensão, convertem-se em definitivas. 

Art. BP.0 Tanto as delibera~ões definitivas, como as pro- 
sisorias depois de tornadas definitivas, por não ter usado o 
governo do direito de suspensão, podem ser suspensas ou re- 
vogadas pelos meios cantenciosos, nos casos de nullidade enu- 
merados no arligo 30.O, e nos de offensa de direitos fundados 
nas leis ou regulamentos de admioistração publica. 

5. unico. S&o competentes para usar d'estes meios o mi- 
nisterio publico e as pessoas cujos direitos foram orendidos 
eom as deliberações. 

Art. 5 8 . O  A receita do districto é ordinaria ou extraordi- 
naria. 

5. i." Constituem receita ordinaria : 
1.O Os rendimentos dos bens proprios ; 
2 . O  Os juros de creditos e fundos consolidados ; 
3 . O  Os dividendos de acções de bancos e companhias ; 
4 . O  O rendimento dos estabelecimentos districtaes ; 
5." O producto dos impostos ; 
6." O producto de miiltas impostas nos regulamentos de 

policia districtal, ou de outras quaesquer applicadas por lei 
para o cofre do districto; 

7." As dividas activas ; 
8 . O  Outros quaesquer rendimentos permanentes destinados 

Por lei a constituir receita disbrictal. 
3. 2 . O  Constituem receita extraordinaria : 
1." h heranças, donativos, legados e doações; 
2 . O  O producto dos emprestimos ; 
3." O producto da a1iena~'ao de bens; 
4." Os subsidias do estado para melhoramentos do distri- 

cro ; 
5." Outros quaesquer rendimentos inr~rtos e eventuaeu. 
S. 3 . O  As multas, a que se refere o n." 6.O do S. i.", po- 
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anno civil, e pelo calculo do termo médio do producto liquido 
dos tres annos anteriores, em relaGo aos rendimentos que, 
por sua natureza muito rariavel, não possam ser computados 
appro~imadamente pela receita egectiva de um s6 anno. 

Art. G 6 . O  Os orçamentos, tanto ordinario como supple- 
mentares, serão sempre organisados de fbrma que a despeza 
votada não seja excedente a receiraregularmente calculada. 

Art. 6 B . O  O orpamento deve~á eonter: na parte da recei- 
ta, dois titulos, um que comprehenda a ordinaria e outro a 
extraordinaria, cada um d'elles subdividido em tantos ariigos 
quantas forem as diversas fontes de receita enumeradas no 
artigo 58."; e, na par& da despeza, dois titulos, um que com- 
prehenda a obrigatoria e outro a facultativa, subdivididos, 
quanto a obrigatoria, em BntOs capitulas quanta forem as di- 
versas classes de despeza enumeradas no artigo 6 2 . O ,  e, quan- 
to ás facultativas, em tantos capituIos quantas forem as verbas 
destinadas aos diversos ramos de administriqão que forem con- 
templados no orpmento; devendo além d'isdo cada capitulo 
conter, em artigos separados, quanto seja pratieavel, a par& 
destinada ao pessoal e a destinada ao material, com a indivi- 
dnação necessaria para se apreciarem os differenm elementos 
em que seja susceptive1 de decompor-se a verba total. 

§. 1.O As verbas dos owrnentos supplemenkres devem ser 
descriptas sob a mesma numeração de titulos, capitulo$ e ar- 
tigos com que no orçamento ordinario estiverem descripks as 
verbas da mesma natureza. 

E. 2 . O  No orçamento descrever-se-hão em artigos especiaes 
os saldos provaveis de origens diversas. 

Art. CS." Os orçamentos são propostos pela commissão 
districtal, discutidos e votados pela junta geral : o ordinario 
na sessão ordinaria do mez de novembro, e os supplementa- 
res em qualquer sessão ordinaria, ou extraordinaria para esse 
fim convocada, 

Art. 6 S . O  As deliberações de caracter provisorio, enume- 
radas no artigo 55.9 que possam influir na receita ou na des- . -  - 
peza, serão fornadas em consideracão nos orçamentos que fo- 
rem votados depois de decorridos os prasos marcados no arti- 
go 56." 

Art. 30." Os orçamentos districtaes, logo que sejam exe- 
cutorios, serão remeltidos por cbpia ao governo. 

Art. Y 1 . O  Quando a junta gera1 deixe de votar os orça- 
mentos necessarios ao regirnen do districto, ou quando n'elles 
deixe de contemplar despezas obrigatorias, ou de votar a re- 
ceita precisa para occorrer a essas despezas, o governo, pre- 
cedendo consulta do supremo tribunal administrativo, suppri- 

aquellas omissões, mas dentro dos limites das attribuições 
por este codigo conferidas as juntas geraes. 

Art. #R." Quando, por qualquer motivo, o orçamento or- 
dinario não estiver votado e em termos de ser executado an- 
ws de cornwar o anno, em que tem de rcger, continuará em 
vigor o orpmento do anno anterior, mas sómente quanto á 
receita urdinaria e quanto ás despezas obrigatorias de execu- 
ção annual e permanente. 

Contabilidade distriohl 

Art. 1 3 . O  O thesoureiro pagador do districto será conjun- 
ctameute thesoureiro da junta geral, e n'esta qualidade tem a 
 eu cargo : 

1: Arrecadar toda a receita auctorisada pelos orcamentos 
districtaes ; 

2 . O  Satisfazer a todos os pagamentos regularmente orde- 
nados pela commissão districtal ; 

3 . O  Remetter á commissão districtal semanalmente um ba- 
lanço do cofre. 

5. unico. Os cofres das juntas geraes dos districtos de Lis- 
boa e Porto poderão, segundo as resoluções das mesmas jun- 
tas, estar a cargo de um ou mais bancos, ou de thesoureiros 
privativos devidamente afiançados, com percentagem ou sem 
ella. 

Art. r 4 . O  Da receita do districto arrecadada pelo thesori- 
reiro pagador pertencer-lhe-ha a gratific~ão que fur arbitrada 
pelo governo, sobre proposta da junta geral. 

Art. 16.0 A caugo exigida ao thesoureiro pagador pelos 
regulamentos da administração da fazenda publica será arùitra- 
da em quantia, que comprehenda a responsabilidade que lhe 
acresce pelas disposições d'este codigo. 

Art Y 6 . O  No fim de cada anno, o thesoureiro pagador 
apresentará á commissão districta1 a conta da receita arrecada- 
dá e dos pagamentos egectuados durante o anno com os docu- 
mentos que Ihes digam respeito ; e a cornmissão, achando rt 
conta exacta, ihe dará uma declaração de conformidade, para 
lhe servir de documento nas contas que, na qualidade de the- 
Soureiro pagador, houver de prestar ao tribuna1 de contas. 

Art. Y Y Nenhuma despeza poderi ser ordenada e paga 
sem que esteja auctorisada em o r v e n l o  que tenha vigor nos 
Wmos d'este codigo. 

3. unico. Do producto de receitas, qne por lei tenham ap- 
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plicação a certas e delerminadas despezas, 96 podem ordenar- 
se pagamentos por conta d'esas despezas. 

Art. 7S.O O serviso financeiro dos districtos eirecuta-se 
em periodos de gerentia, cada u m -  dos quaes comprehende 
um anuo civil, que terá principio no i." de janeiro e krmi- 
nará no dia 3 1 de dezembro. 

S. unico. Fiado o anuo civil caducam todas as auctorisa- 
W orçameatãsis e ficam sem effeito todas as ordens de paga- 
mento não realisadas. 

Art. SB: As ordens de pagamento devem levar a indica- 
ção do titulo, capitulo e artigo do or$arnento ou orçamentos 
a que se re6ram as despezas, e não devem eomprchcnder des- 
pezas referentes a mais de um artigo. 

Art. S0.0 Dentro do praso de quatro mezes, depois de 
findo o anno civil, a b r a  formulada e documentada a conta 
geral da gerencia, que no fim do referido praso seri entregue 
ao governador civil, para este magistrado a enviar ao tribunal 
de contas, ao qual perEnce o seu julgamento. 

S.  unico. A conta, antes dc ser remettida ao governador 
civil, será apresentada pela commissão distridal a junta ge- 
ral, para emitiir a respeito d'ella o seu parecer. 

Arb. S 1 . O  A conta geral da gerencia comprehender& a re- 
ceita cobrada e a despeza effectuada durante o anno civil,, com 
todos os documentos que a comprovem, descrevendo-se cada 
verba em separado, pela ordem e sob a numeracão com que 
estiverem descriptas nos oqamenbos as verbas corresponden- 
tes, regulando-se em tudo o mais pelo que estiver determina- 
do nos regulamentos de contabilidade publica e no regimento 
do tribunal de contas. 

S. I." Nas observafles refereates a cada artigo da receita 
dever& especificar-se : 

1.O A natureza dos rendimentos; 
2 . O  A importancia em que foram computados nos orçamen- 

tos ; 
3." A irnporancia proveniente da liquidação ; 
4.O h somma cobrada durante a gerencia; 
5 . O  A somma não cobrada que passa em divida activa para 

a gerencia seguinte. 
5. 2 . O  Nas otrservaçães referentes a cada artigo da despe- 

za deverá especificar -se : 
1 .O h natureza das despezas; 
2.' A importância das verbas votadas; 
3." A importancia dos pagamentos effectuados durante a 

gerencia ; 

4.0 As somrnas em divida, que transitam para a gerencia 
seguinte. 

8. 3 . O  A conta começará pelos saldos, cm cofre, de origens 
di+&sas com que se tiver encerrado a conta da gérencia i r e -  
&dente; descrevera todas as operagões de receita e deapeza, 
.&alisadas durante o anno, na ordem por que tiverem sido au- 
ctoriçadas nos respectivos orçamentos, e terminara pelos sal- 
dos que transitarem para a seguinte gerencia, cuja exictencia 
em cofre se verilicara por meio de contagem. 

5. 4.0 A conta ser8 acompanhada: 
1." Dos documentos originaes de todas as d e s p e m  pagas, 

.c)assi6cadas por capitulas e artigos dos orçamentos, correspon- 
d e ~ d o  a cada artigo uma rela~áo do numero e importancia dos 
documentos, se houver mais de iirn ; 

2." De uma cópia de todos os contratos realiçados durante 
Q aono da gerencia ; 

3 . O  De uma cbpia dos contratos de emprestimos; 
4.O De uma relação de todas as dividas activa e passivas 

do districto ; 
5.0 Dos orçamentos ordinario e supplementares que se re- 

Iram á gerencia ; 
6." De um mappa comprovativo das differenks verbas de 

despeza auctorisadas, e do que em relacão a cada uma d'ellas 
9 houver pago uo decurso do anno, indicando as differenças 
para mais ou para menos ; 

7." Do parecer da junta geral, havendo-o ; 
. 8." De quaesquer outros dociirnentos que sirvam para es- 
clarecer e legalisai- a adminislração financeira da cotporação. 

Art. 8t .0  As contas serão prestadas pcla commissão dis- 
g~cta1 em exercicio, em Iiarmonia com as delibera$ões da jun- 
& geral. 

g. iinico. Se as contas comprehenderem periodos de 
tias pertencentes a junta anterior, e n'ellas se notarem irregu- 
itridades, seráo os responsaveis convidados pela commissão 
'àisffictal em exercicio, a examinar as contas dos periodos que 
!h@ digam respeito e allegarem, querendo, no praso que lhes 
for fixado, o quc sc Ihes offereça acerca das irregutaridades 
aotadas ; e com as esplicações que derem subira o processo 

tribunal de contas. 
Art. S 3 . O  As contas da gerencia dístrictal, antes de se- 

'em enviadas ao governador civil, estarão patentes ao publico, 
Paracte oito dias, o que se f a d  constar por editaes affixados 
"0s Jogares do estylo e pubiicddos em um dos jornaes da ca- 
@lta1 do districto, com a antecipação, pclo rncnos, de tres dias, 

unico, Todos os eleilores do districto tèem direito a fa- 
3 
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zer observap5es por escripto acerca das contas, e as que fize- 
rem irão junlas ao processo. 

Art. 8 4 . O  As sentenças do poder judicial, que condemna- 
rem as juntas geraes ao pagamento de quantias a dinheiro, 
não poderão ser executadas contra as mesmas juntas nos ter- 
mos do codigo do processo civil, mas sim peIa fiirma prescri- 
pta nos paragraphos seguintes : 

S. 1.0 Se as quantias forem liquidas e os orçamentos es- 
tiverem votados, e ainda não despendidas no todo ou em par- 
te as verbas para o pagamento das dividas exigiveis, os in- 
teressados promoverão o seu embolso até o tala1 das mesma? 
verbas pelos meios auctorisados no 5. 3 . O  do artigo 9L0, no 
caso de recusa da commissão districtal. 

5. 2," Se a junta não estiver habilitada ao pagamento pe- 
las auctorisações orçamentaes, os interessados, depois de li- 
quidadas as dividas pela forma comrnurn, requererão a junta 
que em orçamento a5 inclua. Se a junta não atlender os inte- 
ressados, poderão esEs reclamar perante -o governo que use 
da faculdade que lhe 6 conferida pelo artigo 71." 

5. 3 . O  Se as dividas forem avultadas, em relação b ~ O S S C S  
do districto e aos outros encargos que tenha de satisfazer, 
o governo terá a faculdade, quando delibere pela junta ou es- 
ta o solicite, e com audiencia dos credores, de auctorisar o 
pagamento em dois annos civis, vencendo n'este caso as divi- 
das o juro de 5 por cento, a contar da data da deliberação do 
governo. 

5. 4.O Se o estado fcir o credor, ao governo pertence aucto- 
risar o pagamento em prestações, podendo permittil-o em mais 
de dois annos e sem vencimento de juro da mbra. 

Commisaão d&trictal, sua competencia e attnbnições 

Art. 8 5 . O  A commissão di,ctrictal compõe-se de ires pro- 
curadores nomeados pela junta geral na sua primeira sessão 
depois de eleita. 

S. 1." Na mesma sessão nomeará a junta geral tres procu- 
radores como substitutos, os guaes, pela ordem da nomeação, 
serão chamados a supprir as faltas e impedimentos dos &e- 
ctivos. 

Fj. 2.O Nas faltas e impedimentos dos substit~tos serão cha- 
mados a scrvir os procuradores que residirem na capital do 
districto, começando pelos mais velhos. 

Art. 88." A junta geral designara de entre os membros 
da commissão districtd os que hão de servir de presidente e 
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de secretario, serwndo, na falta d'esta designaçao e nos casos 
& impedimento, de presidente o mais velho, e de secretario o 
mais novo dos nomeados. 

Art. R V." A junta geral, sempre que o julgar conveniente, 
póde substituir, tanto nas sessões ordinarias como nas extraor- 
&narias os membros da commissão districtal. 

5. unico. Esta commiasão funcciona permanentemente, e 
reune-se no edificio do governo civil todas as vezes que o jul- 
gar necessario ao desempenho das suas funcções, e tera, pelo 
menos, uma sessão por semana. 

Ar€. 8 8." expediente da commissão districtal está a car- 
go dos empregados da junta geral, nos termos do artigo 45.0  

Art. S 9 . O  A commissão districtal corresponde-se, por ria 
do seu presidente, com todas as auctoridades e repartições pu- 
blicas, do mesmo modo por que o faz a junta geral, conforme 
o artigo 47." 

Art. B 0 . O  Das sessões da commissão districtal se Iacrarão 
actas em livro especial. 

Art. 9 1 . 0  Nas reuniões e deliberações da commissão dis- 
trictal observar-se-ha, na parte applicavel, o qQe esta disposlo 
no capituIo n do tibulo 11 e no artigo 48.O 
. Art. 92." Sem que htija'conformidade de dois votos não 
,são validas nem executorias as delihera~ões da commissão dis- 
kictal. 

Art. 9 3 . O  Os membros da commissão districtal não têem 
direito a retribuição. 

Art. 94." A commissão districtaI compete : 
i." Executar e fazer executar todas as deliberações da jun- 

ta geral ; 
2." Propor á janta os orçamentos districtaes ; 
3." Ordenar as despezas em conformidade com os orGa- 

IQentos e deliberações da junta geral ; 
4 . O  Dirigir o expediente ordinario; 
5 . O  Corresponder-se com todas = auctoridadcs ou corpo- 

Wões com quem a junta se corresponde; 
6." Prestar as contas da gerencia dos rendimentos dislri- 

-; 
7"nspeccionar todos os servi~os da competencia da jun- 

ta geral ; 
8." Apresentar h junta propostas ou projectos de organisa- 

@o OU reforma de qualquer serviço districtal ; 
9.' Exercer, na ausencia da junta geral, as attribuições de  

We tratam os artigos 50.*, 5 1 . O ,  52.O e i 2  1.O; 

10.0 Exercer, na ausencia da junta geral, as demais attri- 
buições que competem a mesma junta em todos os negocios 



40 COD. ADM. ART. 95 A 99 

cuja resolução não possa ser adiada sem prejuizo para a ad- 
ministração, e que não justiuquem, em virtude da sua impor- 
tancia, a convocação extraordinaria da junta geral. 

5. 1." Serão sempre da exclusiva competencia da junta ge- 
ral as deliberações acerca dos objectos de que tratam os n." 
4.", na parte relativa á fundação ou subsidios para a funda- 
ção de asylos ou escblas districtaes, t3.O, 14.; 1 5 . O  e f 7 . O  do 
artigo 54." e o artigo 55." 

S. 2." O presidente da commissão districtal representa a 
junta geral em juizo ou fora d'elle, e n'esta qualidade escolhe 
os advogados e procuradores que forem necessarios. 

S. 3.O Recusando a commissáo dis t~ctal  ordenar o paga- 
mento de despezas regularmente auctorisadas e liquidadas, po- 
derão os interessados reclamar perante o tribunal admiuistra- 
tivo, o qual, depois de ouvir a commissão, ordenará o paga- 
mento, se achar jmta a reclamação. A ordem do tribunal terá 
os mesmos effeitos que a da commissão districtal, e poderá 
servir de base á execução,. ficando o thesoureiro do districto 
obrigado a satisfazel-a pelos seus bens e pelos do seu fiador. 

Art. S 6 . O  Em todas as sessões da junta geral, tanto ordi- 
narias como extraordinarias, a c,ommissão districtal lhe apre- 
sentará um relatorio das providencias e deliberações que tiver 
tomado, desde o encerramento da ultima sessão. 

Ad .  B 6 . O  As deliberações da commissão districtal podem 
ser revogadas pela junta geral nas sessóes ordinarias, ou nas 
extraordinarias para esse fim convocadas, quando da revoga- 
ção não resulte damno irreparavel ou prejuizo de direitos ad- 
quiridos. 

Arb. 99.0 Os membros da commissão districtal são soli- 
dariamente responsaveis para com a fazenda do districto pelos 
actos que praticarem em desaccordo com as deliberações da 
junta, ou com o disposto nas Ieis e regulamentos de adminis- 
tração publica. 

Art. 98.@ Dos actos da commissão districtal pode recla- 
mar-se para a junta gerai. 

S. unico. Se a junta não estiver reunida, ou não revogar 
o acto impugnado, pode reclamar-se para o tribunal adminis- 
trativo, havendo offensa de direitos e nos casos de nullidade 
enumerados no artigo 30.0 

Art. B 3 . O  Quando a commissão districkd julgar necessaria 
a convocação extraordinaria da junta geral, assim o levari ao. 
conhecimento do governo com a exposição dos motivos que 
Justifiquem a convocação. 
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TITULO IV 
C amaras municipaes 

CAPITULO I 

Diciposlções sobre organisação, remiões e deliberações 

Dns camaras em geral 

Art. 100.' Cada concelho 6 regido por uma camara mu- 
nicipal composta de nove vereadores nos conceihos de primeira 
ordem, de sete nos de segunda ordem, e de cinco nos de ter- 
mira ordem. 

5. i." São concelhos de primeira ordem os que tiverem 
40:000 habitantes ou mais, e os que forem capilaes de distri- 
ieso ainda que de população inferior; de segunda ordem os que 
tiverem 15:000 habitantes ou mais at6 40:000 exclusive ; e de 
terceira ordem os de população inferior a 15:000 habitantes. 

S. 2." Para os effeitos do 8. i." regula o ultimo recensea- 
mento geral da população. 

1. 3." Passando um concelho de uma para outra ordem, o 
governador civil designará no edita1 convocatorio das assem- 
bféas eleitoraes, quando se effectuar a primeira eleição, o nu- 
mero de vereadores que hão de ser eleitos. 

S. 4.qNáo são comprehendidos na disposição d'este artigo 
0 concelho de Lisboa, o qual tem a organisação determinada 
na lei de 18 de julho de 1885 com as modificaçóes contidas 
Zt'esb codigo, nem os concelhos com regimen especial, que se 
Mnstituirem em conformidade com as disposições da secção rx 
d'este capitulo. 

8. 5." camara municipa1 do Porto, não se constituindo 
este concelho nos termos da secção rr d'este capitulo, será 
composta de onze vereadores. 

Art. 1 0 í . O  Cada concelho constitue um sd circulo eleito- 
ral. 
. Art. 109." A 'camara municipal tem uma sessão ordinaria 
Wr semana, no dia e hora que designar na primeira sessão de 
cada anno, e as extraordinarias que as necessidades do servi- 
$0 publico exigirem. 

$. i." A camara, se  o julgar conveniente, poderá alterar o 
d!a e hora das sessões ordinarias, mas devera annunciar pr6- 
mamente ao publico a aiterasgo que fizer, por edibaes afnxados 
a?s lagares do estylo com antecipação, pelo menos, de tres 
dias. 
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5. 2 . O  Cada uma das sessões ordinarias p0de ser proroga- 
da até tres dias uteis por deliberação da carnara municipal. 

5.3." A prorogação superior ir tres dias uteis carece de 
auctorisação do governador civil. 

Arb, 1 l A . O  Para âs sessões ordinarias não se carece de con- 
v o c a @ ~ ;  para. as es t raord inar i~  a convocação é feira pelo go- 
vernador civil, quando assim o exigirem as convcnieneiaç da 
serviço publico ou o requisitarem as çommissões municipaes. 

8, unico. As sessões das camaras assistem os administra- 
dores dos bairros, designados pelo governador civil, ou os dos 
respectivos concelhos, os quaes serão ouridos quando o pedi- 
rem e terão assento ao lado esquerdo do presidente. 

Art. Ilt." Com respeito á órganisação e modo de func- 
cionar das carnaras e commissõea municipacs, dc quc trata es- 
ta secçzo, observar-re-hão, no que furem applicaveis e não es- 
tiver de outra fórma determinado n'este codigo, as disposições 
communs contidas no titulo E, e as especiaes relativas a or- 
ganisação e modo de funccionar das juntas geraes e cornmis- 
sões districtaes, comprehendidas nos capitulos I e IV do tilu- 
10 IIr. 

S. unico. $ applicavel 5s carnaras rnunicipaes e ás com- 
missões suas delegadas a disposição do artigo 1 0 5 . O ,  devendo 
as primeiras enviar o resumo das suas deliberações no dia se- 
guinte aquelle em que forem tomadas. 

CAPITULO I1 

Chmpetencia e attribnições 

Das amaras em geral 

Art. 3 1 3 . O  A camara municipal tem a seu cargo adminis- 
trar os bens e interesses pccuiiares do concelho, promover e 
realisar todos os melhoramentos moraes e materiaes dos po- 
vos da circumscripção municipal, e que por lei não estejam e+ 
pecialmente incurn bidos a outras corporações ou auctoridades, 

drt. 1 1 4 . O  A camara municipal pertencem tambem attri- 
buições deliberativas e consultivas na execução de serviços de 
interesse geral, districtal e parochial em todos os casos decla- 
rados nas leis. 

Art. 1 1 5 . O  Pertencem, finalmente, 9 camara municipal at- 
tribuições consultivas em todos os assumptos sobre que fOr 
ouvida pelo governo, pelo governador civil e pela junta geral. 

5. unic0. Púde, todavia, a carnara emittir votos consuIti- 

vos, de sua iniciativa, e leval-os a presenp das auctoridades 
e poderes superiores do estado, mas s6rnente nos açsumptos 
da sua cornpetencia. 

Art. 116." As deliberaNe3 da carnara municipal são de 
duas cIasseu : umas dcfinilivas, as quaes podem dcsde logo 
executar-se ; e outras provisoriaa, as quacs s6 podem execu- 
.@r-se depois de se  bornarem definitivas, nos termos d'este co- 
digo. 

Art. 1 Z 1  .O A camara delibera definitivamente : 
1 ,O Sobre administração dos bens, celteiros communs e riu- 

&os e~tabelecimentos muriicipaes e sua applieação aos usos a 
que são destinados ; 

2," Sobre acquisição de bens mobiliarios para os serviços 
do concelho e alienação dos que ,forem dispensaveis d'esses 
serviços ; 

3." Sotire acceita~ão de herancas, legados e doa~ões  feitas 
ao concelho ou a estabelecimentos municipaes, quando náo 
haja encargos, condições ou reclamações ; 

4." Sobre concessão de licenps para estabelecimento de 
caminfios de ferro americanos ou  de outro melhoramento de 
viação publica nas ruas, estradas ou terrenos do município; 

5.O Sobre obras de construcçãlo, reparação e conservação 
de propriedades municipaes, cuja despeza total não exceda a 
1:000#000 réís nos concelhos de primeira ordem, a 5004000 
reis nos de segunda e a 300iB000 réis nos de terceira; 

6." Sobre subsidias a estabelecimentos de benefi~ncia, 
instrucção e educação, de que náo seja administradora, mas 
que sejam de utilidade para o concelho ou para uma parte im- 
portante d'elle; 

7." Sobre construgão, reparação e conscrvação das estra- 
das municipaes, observadas as forrnalidadcs do n . O  7." do ar- 
@o 54." e as disposições das leis especiaes; 

8 . O  Sobre nomeaçZo, e suspeusiio al6 sessenta dias no mes- 
mo anno, dos empregados da administração municipal, e dos 
Que forem pagos, no todo ou em parte, peIo cofre do canee- 
&o, quando por lei não esteja determinada fbrma especial de 
nomeação e suspensão ; 

9." Sobre instauração e defeza de pleitos; 
10." Sobre contratos para execução de obras, serviços e 

fornecimentos, que devam ter effeito por tempo não exceden- 
te a um anno; 

11." Sobre arrendamentos e suas condições por tempo não 
excedente a um anno; 

12.. Sobre construcção e conservação de fontes, pontes, 
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çarlos de esgoto e aqueductos, cuja despeza total não exceda 
os limites designados no n,O 5."; 

13." Subre construcção e administração das cadeias comar- 
cãs, segundo os planos competentemente approvados e as re- 
gras estabelecidas nas leis especiaes ; 

14.O Sobre' regulamentos para o regimen dos estabelcci- 
mentos e serviços pertencentes h ad~niriistração municipal ; 

1 5 . O  Sobre a feitura do tombo com descripção exacta de 
todos OS bens irnmobiliarios mi~nicipaes, quer sejam pro- 
prios do municipio, quer do logradouro commum dos visirihos 
d'elle ; 

16." Sobre a con.venienc;ia de ser decretada a utilidade pu- 
blica ou a urgencia das expropriações, assim como sobre a 
realisação das que estiverein declaradas por lei ou decretadas 
pelo governo ; 

17," Sobre denominação das ruas e logares publicos e nu- 
meração dos predios ; 

1 8 . O  Sobre emprestimos, sua dotação C encargos, quando 
estes, sbs de por si, ou ju~ltos aos encargss de emprestimos 
aukeriores, não cheguem a absorver a decima parte da receita 
ordinaria auctorisada nos orcamentos do anno corrente; 

19." Sobre organisag,ãn dc se rv i~os  para extincpão dos in- 
cenllios e para prevenir ou atleuuar os males resultantes de ca- 
lamidades publicas; 

20." Sobre approuação d a s  deliberações das juntas de pa- 
rocliia, nos termos d'este codigo; 

21 .O Sobre nomeação das juntas de parochia e juizes de 
paz, quando a eleição não de resaltado ; 

21." Sobre concessão de pensões aos bombeiros, que se  
impossibilitarem de trabalhar por desastre sofrido no servipo 
dos inc~ndios, devendo cessar a pensão quando cesse a impos- 
sibilidade ; 

23 .O Sobre liçenças para edificaçõvs e reedificações junto 
das ruas e logares publicos, fixando o aIinhamento, dando as 
cotas de nivel e podendo ceder ou adquirir os terrenos que 
para este effeito sejam necessarioa, com previa Iouvação de 
peritos ; 

24." Sobre demolição de edificios arruinados ou reparação 
d'ellee, nos termos da legislacão respectiva, podendo usar do 
mesmo processo especial para os predios em construcção e pa- 
ra tudo O que ameace a segurança publica ou individual; 

25." Sohre saneamento das povoações e demoligEo oo re- 
paração de habitações inçalubre~, segundo o parecer de peri- 
toa, com as formalidades prescriptas na legislação reIativa á 
demoliçho ou reparagão dos edificios que apresentem ruinas, 

de que possam resultar perigos para a segurança publica ou 
; 

26." Sobre plantação e córte de mattas e arvoredos mu- 
aicipaes ; 

27.0 Sobre arroteamento e sementeira de terrenos munici- 
paeJ incultos, e esgoto de pantanos existentes em terrenos do 
municipio ; 

28.' Sobre tudo o que interessa á segurança e commodi- 
dade do transito nas ruas, pratas, caes e mais logares publi- 
c o ~ ,  cornprehendendo a limpeza e illumina~ão publica, e a i-2- 
moção de quaesquer pejamentos e do que possa prejudicar os 
museuntes, ou causar exhalações insalubres ; 

2 9 . O  Sobre administração dos expostos e creanças desvali- 
das ou abandonadas ate a idade de sete anoos; 

30." Sobre todos os assurnptos de administração municipal 
que forem da sua compelencia e não estejam cumprehendidos 
no arligo seguinte. 

Art. 1 1 8 . O  A camara municipal delibcra provisoriamente : 
1." Sobre applicação das propriedades municipaes a usos 

diversos d'aquelles a que são destinadas ; 
%,O Sobre dotação dos serviços e fiua~ão das despezas mu- 

nicipaes ; 
3 . O  Sobre orçamentos municipaes ; 
4." Sobre lançamento de impostos municipaes; 
5 . O  Sobre creação de estabelecimentos e institutos de utili- 

dade para o concelho, sua dotação, extingão e respecti~os re- 
gulamentos ; 

6." Sobre c rea~ão  de empregos, sua dotacão e extincsão; 
7," Sobre ereação de partidos para facultativos, boticarios, 

parteiras, veterinarios e agronomos, e sua extinccão; 
8." Sobre demissão de empregados e sua suspensão por 

tempo excedente a sessenta dias no mesmo anns; 
9.O Sobre contratos para execução de obras, serviços e for- 

neeimentos de interesse do concelho, quando devam ter ereito 
por mais de um anno ; 

20," Sobrc arrendamentos e suas condições por tempo ex- 
cedente a um anno; 

11." Sobre accordos com outras corporações administrati- 
Tas para realisação de melhoramentos de interesse commum ; 

1 2 . O  Sobre emprestimos, sua dola$ão e encargos, quando 
estes, sós de  per si, ou juntos aos encargos de ernprcstirnos 
ankriores, absorvam mais da decima parte da reeeila ordina- 
ria auctorisada nos orçamentos do anno corrente; 

15." Sobre estabelecimento de cerniterios municipaes na 
capital do concelho, sua ampliação e suppressão, na conformi- 
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dade das leis e regulamentos municipaes, ficando todavia re. 
salvados os direitos da camara com respeito aos cemiterios que 
haja construido fiira da capital do concelho; 

14." Sobre estabelecimento, duração, suppressáo e rnudan- 
ças de feiras e mercados ; 

15." Sobre aposentação de empregados, deducções nos seus 
vencimentos com destino a essa aposentação, e pensões aos 
individuos que se impossibilitarem por desastres soffridos no 
servi50 do concelho ; 

16." Sobre taxas pela occupa~ão temporaria de logares e 
terrenos do uso e logradouro publico ; 

17." Sobre regulamentos para a [ruifio e exploração dos 
bens, pastos e fructos da logradouro commum dos povos do 
concelho, ou pertencentes a mais d'uma freguezia d'elle, po- 
dendo estabelecer taxas pelo seu uso ; 

18.- Sobre posturas ou regulamentos de policia urbana e 
rural ; 

19.0 Sobre regulamentos para a cobrança dos impostos 
municipaes ; 

20." Sobre acquisição de bens immobiliarios para os ser- 
viços do concelho e aIienação dos que forem dispensaveia d'es- 
ses serviços ; 

2 1 . O  Sobre desistencias, confissões e transacções acerca de 
pleitos; . 

2 2 . O  Sobre obras de construq2Í0, reparação ou conserva- 
ção de propriedades rnunicipaes, e de fontes, pontes, canos de 
esgoto e aqueductos, cuja despeza total exceda os limites mar- 
cados nos n." 5.' e 12.O do artigo 117."; 

23." Sobre concessZo de servidóes em bens rnunicipaes, 
as quaes conservarão sempre a natureza de precarias ; 

92." Sobre construc~o de lavadouros, estabelecimentos de 
banhos piiblicos e de aguas medicinaes, casas para mercados 
publicos e matadouros ; 

2 5 . O  Sobre acceitação de heranças, legados e doações fei- 
tas ao concelho ou a estabelecimentos municipaes, quando ha- 
ja encargos, condiçõeç ou reclamações ; 

2 6 . O  Sobre venda de carnes verdes, podendo declarar livre 
a venda ou dar de arrematação o sei] fornecimento, e estabe- 
lecer açougues por conta propría quando os conluios dos arre- 
rnatantes justifiquem esta providencia extraordinaria. 

Art. 1 l S . O  A camara municipal, antes de deliberar ácer- 
ca dos objectos designados no artigo f 17." n.' 18.O e artigo 
1 1 8 . O  n . O e  2.0, 3.0, 4.0 C 12.0, convocara, com antecipação pe- 
lo menos de tres dias, os quarenta maiores contribuintes da 

COD. ADM. ART. 'fw 49 

-C 
.- 

mntr jbu i~ã~  predial para emittirem parecer sobrega delibera- 
@o que a tal respeito convenha tomar. 

$. i ." Se na primeira reunião deixar de comparecer a maio- 
& dos referidos contribuintes, ou não houver vencimento pa- 

qualquer parecer, serão novamente convocados, com ante- 
eipaçáo, pelo menos, de tres dias, e constituir-se-ha a assem- 
blea com qualquer numero dos maiores contribuintes. 

5. 2." O parecer, que emittirem, sera lavrado pelo escn- 
3 da camara e remettido ao governador civil juntamente 
ogm o .sumo de que trata o artigo i0S.O; e se nenhum dos 

comparecer, ou se deixarem de emittir a sua opi- 
nião, lavrar-se-ha o respectivo termo, ao qual. será dado o 
mesmo destino. 

Art. 1bO." No exercicio da attribuição conferida pelo ar- 
tigo i 18.0 n . O  i 8 . O  compete á carnara faaer posturas e regula- 
mentos : 

ia0 Para a policia dos caes, docas, praias, estradas c cam- 
pos, e da caça e da pesca nas aguas concelhias e particulares ; 

2 . O  Para o regimen e policia das aguas communs munici- 
paes ; 

3P Para a policia dos vendilliões e adeIos, ou sejam am- 
bulantes ou tenham logares fixos ; 

4.O Para a limpeza das chamin6s e fornos, e para o ser- 
v@ de extingão de incendios e contra inundaçaes ; 

5." Para impedir a divagapão pelas ruas de animaes no- 
civos ; 

6 . O  Para impedir que nas janellas, telhados e varandas se 
eolloquem abjectos que ponham em risco a segurança dos ci- 
dadãos ; 

7 . O  Para regular, nos termos da lei respectiva, o prospe- 
cto e alinhamenta dos eaificios dentro das povoações ou junto 
das estradas municipaes ; 

8." Para prover á conservação e limpeza das ruas, estra- 
das municipaes, praças, caes, boqireirões, canos e despejos 
publicos ; 

9." Para regular a policia das feiras e mercados ; 
1 0 . O  Para regular dentro das povoações as condições dos 

recipientes de immundicies e a sua remoção, quer esta se f ~ a  
Por meio de canos para o encanamento geral, quer por outro 
SFtema de limpeza ; 

i f ." Para regular a policia dos carros C vehiculos ; 
12.' Em geral sobre todos os objectos de policia tanto ur- 

bana como rural. 
S. unico. Não 15, porém, permittido as camaras fazer pos- 

k a s  ou reguiamentos de pohcia sobre assurnptos da compe- 
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tencia de dguma outra auctoridade ou repartição publica, ou 
acerca dos quaes providenceiern as leis e regulamentos da ad- 
ministrarão geral ou districtal. 

drt.. 122." 4s deliberações provisorias enumeradas no ar- 
tigo i 1 8 . O  tornam-se definitivas, se, dentro do praso de trinta 
dias, a contar da sua communicaçãa ao administrador do con- 
celho ou bairro, conforme o artigo 1 0 5 . O ,  não forem suspensas 
pelo governador civil, ouvido o tribunal administrativo do dis- 
tricto, as  de que tratam os n." ".O, 1.7." e i 9.') ou se  não 
forem suspensas pela junta geral, dentro de igual praso, as 
designadas nos restantes numeros do mesmo artigo. 

S. 1.0 Para os districtos das ilhas adjacentes ser8 o pra- 
so de sessenta dias com respeito 8s camaras municipaes das 
ilhas onde não estiver a capital de districbo. 

S. 2 . O  Podem, todavia, tanto o governador civil como a 
junta geral, antes de decorridos o; prasos marcados n'este ar- 
tigo e no 5. imo, e quando o solicite a camara municipal, de- 
clarar que não usam da faculdade que lhes é cooferida. 

5. 3." -4 suspensão será scmpre motivada, quer seja de- 
terminada pelo governador civil, quer yela junta geral. 

Ij: 4." Da suspensão determinada pelo governador civil ou 
pela junta geral pdde a camara recorrer para o governo. 

$. 5." Das suspensõm, que conflrrnar, dará logo o gover- 
no conta as ccirtes, estando estas reunidas, ou, n3o o estando, 
na primeira sessão legislativa. 

9. 6.O Pdde o governador civil, assim como a junta geral, 
recommendar á eamara municipal, antes de usarem do direito 
de  suspensão, que rcforrno as suas deliberações na parte em 
que forem contrarias as leis ou ao interese publico; e, se a 
camara as reformar, transmittil-as-ha ao administrador do con- 
celho ou bairro, antes de decorrerem dois tcrgos dos prasos fi- 
xados n'este artigo, para os effeitos do artigo 1 0 5 . O  

5. 7.' Dentro dos mesmos prasos, contados da data do re- 
cibo passado pelo administrador do concelho ou bairro, pode- 
r i  o governador civil ou a junta gera1 suspender tanto as pri- 
meiras como as novas delibera~ões. 

S. 8.O Se a camara municipal não cumprir o disposto no 
5. 6." serão suspensas as suas deliberações. 

3. 9 . O  A camara municipal póde substiLuir as deliberações 
suspensas declarando-as de nenhum ereito, e n'este caso, se o 
governador civil ou a junta não usar, a respeito das novas de- 
libera~ões, do direito de suspensão, ~on\~erteni-se em definiti- 
vas. 

Art. gZ3.O hnto as deliberações definitivas, como as pro- 
visorias depois dc tornadas definitivas, podem ser suspensas oil 

revogada~pefos meios contenciosos, nos casos de nullídade enu- 
merados no artigo 3 0 . O  e nos de offensa de direitos fcndados 
nas leis ou regulamentos de administracão publica. 

$. unieo. São competentes para usar d'estes meios o mi- 
nis&rio publico e as pessoas cujos direitos furem offendidos 
pelas delibcrapõce. 

Brt. l t 3 . O  h eamara municipal, por via de seu presidente, 
pertence executar e fazer executar as suas deliberações. 

3. 1 .O O presidente da camara 6 especialmenle encarre- 
gado : 

i." Da publicação das posturas, resoluções e avisos ; 
2." Da proposta dos orçamentos; 
3 . O  Do ordenarnento das despezas, em conformidade dos 

or~amentos e resoluções da camara ; 
4 . O  Be representar a camara em juizo on fora d'elle e de 

escolher os advogados e procuradoros que forem necessarios ; 
5.0 De assignar a correspondencia com todas as avctorirla- 

des e repartifies, com quem a camara se corresponde directa- 
mente ; 

6 . O  Da inspecção superior de todos os:estabelecimentos e 
serviços municipaes. 

S. 2." É permittido B mmara dividir as funcções de ins- 
peoção pelos vereadores, lendo em vista as especialidades para 
que cada um d'elles tiver mais aptidão, excepto no que diz 
respeito ao serviço da secretaria, cuja inspeqão EcarS semprc 
reservada ao presidente. 

Da wars municipal de Lisboa e de outras oom organisaç5.0 esped8l 

Art. 1E4,0 As disposipões da secção anterior não são ap- 
plicaveis a camara municipal de Lisboa, cuja competencia e 
attribuições continuam a ser reguladas pela lei de i 8  de julho 
de 1885, salvo na parte expressamente alterada por este co- 
digo. 

S. 1." É appIicavel hs deliberações que a camara, nos ter- 
mos da mencionada lei, pbde adoptar independentemente da 
con8rmação do governo, o que n'este codigo se determina so- 
bre as deIiberações definitivas das juntas geraes. 

As deliberações, que carecem de conflrmaf.ão do go-verno, 
$30 igualmente appiicaceis as disposições estabelecidas sobre 
as deliberaç&s provisorias das referidas juntas. 

S. 2." São consideradas como provisorias, aI6m das deli- 
berações comprehendidas no paragrapho anterior, as que ver- 
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sarem sohrc os assumptos designados nos n.Os 2 1 .O, 23.q 24.O 

e 31." do artigo i0.O da lei de i8 de julho de 1885. 
Art. 1 B 5 . O  As camaras municipacs dos concelhos de pri- 

meira ordem, aos quaes se applicâr a orgaoisaçáo especial de- 
terminada ria secção rr, capitulo I, titulo rv, deliberam defini- 
tiramente : 

1." Sobre a eleição da commissão municipal; 
4." Sobre todos os assumptos comprehendidos nas disposi- 

ções do artigo t 1 7 . O  e seus numeros, c m excepção do n.O 
e do artigo 1 I$.", com excepção os n." 33. 7.O,  B 

$.O, 9.0, i i . O ,  13.O, i Y . O ,  18.O, 1 9 . O e  20.'; 
3." Sobre levantamento de emprestímos, quando as annui- 

dades por si ou sommadas com as existentm não excederem 
25 por cento da receita ordinaria da camara ; 

4.0 Sobre lançamento de uma percentagem addicional ás 
contribuicões directas, prediaI, industrial, de renda de casas e 
sumptuaria ou áqurllas qiie as substituirem, até 25 por cento; 

5." Sobre lançamento de igual percentagem nos rendimen- 
tos em que não incidirem as contribuições mencionadas no pre- 
cedente numero, com excepção dos juros dos titulos dc divida 
publica, dos vencimentos dos rni!itares em activo serviço no 
exercito ou armada, e dos vencimentos dos individuos que por 
lei gozem as mesmas vantagenes dos militares em activo scr- 
viço. 

Art. 2 8 6 . O  As camaras municipaes de que trala o artigo 
antecedente deliberam pr~\~isoriarnente : 

1 . O  Sobre os assumptos comprehendidos nos R."$, 3 . O ,  6.; 
7.", 8 .O ,  9.O,  13.O, iT.", 18.O,  1 9 . O  e 20." do ar- 
tigo 118.0; 

2." Sobre lançamento de percentagens superiores ás desi- 
gnadas nos n . O q . O  e 5 . O  do artigo anterior; 

3." Sobre levantamento de emprestimos quando as aarrai- 
dades por si ou sommadas com as existentes exccdercm 23 por 
cento da receita ordinaria da carnara; 

4." Sobre estabelecimento de contribuições indirectas nos 
termos d'aste codigo. 

Art. ZW.* As delibersções provisorias enumeradas no ar- 
tigo antecedente tornam-se definitivas, se  no praso estabeleci- 
do no artigo 112." não forem suspensas pelo governo ou pelos 
governadores civis. 

5. 1 . O  O direilo de suspensão s6 poderá ser exercido pelo 
governo : 

1." Nos casos dos n.= 2 . O  e 3.0 do artigo 126.O, quanto 
ao excedente a 50 por cento ; 

2 . O  Nos casos do n . O  2 0 . O  do artigo 1 lShe 

5, 2." Em todos os outros casos sera exercido pelos gover- 
nadores civis, ouvido o tribunal administrativo do diatricto. 

S. 3." Ao exercicio do direito de suspensão pelo aoverno 
ou pdo gaueroador civil ~ ã o  applicawii as dispnsi&s dos 
p a r a g r a p h ~ ~  do artigo 12 !.O, com a ditkerença de que i? elc- 

a sessenla dias o praso em que o governo pbde usat de 
;a] direito. 

Art. 3aS.O A commissão municipal compete: 
1.0 Executar e fazer executar as deliberações da camara 

municipal ; 
2." Propor á camara os orçamentos municipaes; 
3." Ordenar as despezas em coiiformidade dos orçamentos 

e deliberações da camara; 
4." Dirigir o expediente ordinario; 
5." Corresponder-se com todas as auctoridades ou corpo- 

rapjes com quem a camara se corresponde; 
6.O Prestar as contas da gereacia dos rendimentos muni- 

lipaes ; 
7." Inspeccionar superiormente todos 03 serviços munici- 

paes ; 
8 . O  Apresentar 5 camara proposias ou projectos de orga- 

nisaçáo ou rzforma de qualquer serviço; 
9." Exercer, na ausencia da camara, as attribuições de que 

tratam os artigos f 14.q i 15.O e n.' 20.O do artigo i 17.O; 
10." Exercer, na ausencia da camara, as attribuicões que 

a esta competem em todos os assumptos, cuja resolução não 
possa ser adiada sem prcjuizo da administração, c que, pela 
s u a  importancia, não justifiquem a convocação erlraordinaria 
da camara. 

Art. 1 3 8 . O  Serão sempre de exclusiva competencia da 
a m a r a  niuuiçipal as delihsrações tomadas em virtude dos n."" 
&.O, 6.O, iS.", lLO, 19." e 26.O do artigo 117.0, dos n . O E  i.", 
2.", 3.", 3.") 6.0, 7.", S.", 9.", ikU, 1 1 . O ,  15.O, 16.; i?.', i8.', 
19.; 20.O, Z I . O ,  23.O, 24." e 26." do artigo i iS.O, dos n.08 
i.', 3 .O ,  4.O e 5 . O  do artigo i25.0 e dos nqM ?.O, 3.0 e 4.O do 
artigo 1 2 6 . O  

Art. 230." Com respcito i competenda e atlrjbuições das 
eamaras municipaes, a que edta secção se refere, observar-se- 
hão no que forem applicaveis, e não estiver de outra.fiirma 
dekrminado n'aste codigo, as disposições communs contrdas na 

I d'cste capitulo. 
S. 1.0 Nos concelhos de que trata esta s e q ã o  fica perten- 

cendo as camaras municipaes o encargo de fundar, manter e 
$egular os esiabelecirnentos e instituições analogas ás que por  
este codigo ou por leis espeeiaes estejam a cargo da junta geral, 
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5. 2 . O  N'estes concelhos podem elevar-se a 18 os ad- 
dicienaes a que se refere n artigo 1 f . O  da lei de f i de junh* 
de 1880. 

S. 3." As camaras municipaes d'estes concelhos não são oliri- 
gadas a contribuir para as despezas do districto, nem têem di- 
reito a exigir da junta geral sulisidjos para as suas despezas. 

$. 4." São obrigatorias para os referidos concelhos as des- 
pezas de policia civil, nos termos das leis especiaes. Os con- 
ceIhos, porém, que forem d d e s  de districto, e tiverem o re- 
gimen especial determinado n'esta seccão, contribuirão, para 
as despezas com os corpos de policia citlil, a cargo da junta 
geral, com uma quota proporcionat ás contribuiçùes predial e 
iodi~strjal constantes das respectivas matrizes. O governador 
civil, tomando por base a importancia das referidas contribui- 
f&s em cada um dos concelhtis do districto, fixara aquella 
quota depois de ouvido o tribunal administrativo, e a junta 
geral distribuirá, segtlndo a mesma base? a restaule despeza 
pelos outros concelhos do districto que não tiverem regirneiil 
especial. 

Fazenda e aontabiiidade municipal 

Receita e despeza 

Art. 131." A receita do concelho 6 ordinaria ou extraor- 
dinaria. 

8. i . O  Constituem receita ordinaria : 
i." Os rendimentos dos bens proprios; 
2 . O  Os juros de credito e de fundos consolidados; 
3." Os dividendos de acções de liancos e companhias; 
4.e O rendimento de estabelecimentos municipaes ; 
5." As multas por transgressão de posturas ou regulamen- 

tos de policia municipal; 
6." As taras pela occupação de terrenos e logares publicas 

e pelo uso dos bens de logradouro commum ; 
7." Os impostos ; 
8.O As dividas activas; 
9." O producto das multas impostas, durante o tempo em 

que 6 vedado o exercicio da caça, aos que a venderem, com- 
prarem, conduzirem ou transportarem ; 

10." Quaesquer outros rendimentos permanentes destinados 
por lei a constituir receita municipal. 

5. 2." Constituem receita extraordinaria : 
f .O As heran~as, donativos, legados e doa~õos; 
2.0 O prodricto dos emprestirnos; 
3: 0 producto da aiienação de bens ; 
4." Os sulisidios do estado ou do districto para melhora- 

mentos municipaes; os de outro municipio para melhoramen- 
tos oa instituições da inleresse commum, e os provenientes 
de quaesquer companhias ou sociedades, ou de concessões a 
companhias ou a patliculares; 

5 . O  Outros quaesquer rendimentos incertos e eventuaes. 
çi. 3 . O  As multas, a que se referem os n." 5 . O  e 9.O do 

3. i.", podcm ser pagas volrintariamente, e n'este caso scrão 
pelo naximo estabelecido nas posturas ou regula- 

mentos de  policia mrinicipal. No caso de reincidencia serão 
-sempre pagas em dobro. 

S. 4." A caça, durante o ternpo a que se refere o n.O 9.O 

d o  5. 1.0, será apprehendida nas ruas, estradas, caes, esta~ões, 
mercados, lojas de viveres. casas de comida, hospedarias ou 
outros lomres pribIicos onde fOr encontrada, exposta a venda 
ou destinada a-consumo: e será entregue aos asylos e casas 
de beneiicencia, havendo-os no concelho, e, não os havendo, 
será vendida, constituindo o seu producto receita municipat 

Arf. a3t.O Os impostos municipaes são directos e indire- 
ctos. 

Art. 3 3 3 . O  Os impostos directos são : 
1." Uma percentagem addicional ás contribuigões directas 

do estado, predial, industrial, de renda de casas e sumptuaria, 
&ou ;iquelIas que as siibstitiiirem; 

2.' Igual percentagem sobre os rendimentos em que não 
heidirem as contribuições mencionadas em O n.@ 1.O, com ex- 
cepção dos juros dos titulos de divida publica, dos vencimen- 
Eoa dos militares em activo serviço no exercito ou na armada, 
B dos vencimentos dos individuos que por lei gozem as mes- 
mas vantagens dos militares em activo se rv i~o;  

3 . O  A prestação de trabalho ou o valor correspondente em 
&beiro ; 

4.' As taxas sobre os vehiculos; 
5." -4s taxas pelas licen~as para caçar nos terrenos muni- 

dpaes, nos de logradouro publico, e nos alheios onde 6 per- 
mlttido o direito de caça ; 

.6." -4s taras pelas licenças para pescar nas aguas cornmuns 
'mUnicipaes ; 

7 . q ~  taxas pela afcriçso de pesos e rncdidas ; 
8 . O  As taxas pelo serviço dos cemiterios municipaes e con- 

de sepulturas ; 
* 
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9." As taxas sobre os cães, e animaes de carga que não 
estejam collectados em prestação de trabalho. 

ilrt. 138.0 O maximo da percentagem addicional ás con- 
tribuições directas do estado será annualmente fixado por 
lei. 

3. 1." Se por qualquer motivo as cortes não fixarem a 
percentagem a tempo de poderem ser votados os impostos mu- 
nicipaes nas epochas designadas n'este codigo, considerar-se- 
ha auctorisada a percentagem votada no anao anterior. 

S. 2 . O  $ applicavel a estes itnpostos o disposto no $, 3.O 

do arligo 59.O e nos artigos 6 0 . O  e 6 1 .O 

Art. 1 3 5 . O  O imposto de prestação de trabalho compre- 
hende o serviço de pessoas e çousas, até dois dias em cada 
anno. 

5. 1.O São obrigados a este imposto todos os chefes de fa- 
milia residentes ou proprietarios no concelho: 

1 . O  Por si e por cada um dos membros da sua farnilia ou 
domesticas, de dezoito a sessenta annos de idzde complctos, 
que residircm no concelho e forem rlarões validos; 

2 . O  Por todos ou carros, carretas, animaes de carga, de ti- 
ro e de sclla, que empregarem habituaImente no concelho, no 
serviço de sua familia ou industrja. 

5. 2." O individuo que for trabalhar com carro, carreta ou 
animaes não é obrigado a outro serviço pessoal. 

5. 3." Os indigentes não são obrigados a este impnsto. 
$. 4." A preslarão de trdbalho não 6 devida a distancia 

superior a 6 kilometros da residencia do contribuinte. 
8. 5 . O  A prestação do trabaIho p6de ser satisfeila pelo 

proprio contribuinte, por outrem em seu logar, ou remida a 
dinheiro pelo preço das tarifas, que a camara deve estabele- 
cer annualmente. 

3. 6 . O  O imposto lançado e exigido dentro do anuo res- 
pectivo, mas não satisfeito na praso mareado para a sua pres- 
tação, B remido a dinheiro pelo preço da tarifa, e será cobra- 
do executivamcntc pclo proccsso estabelecido para a cobrança 
dos impostos directos do estddo ; porSrn em caso nenhum pb- 
de ser exigido fóra do anno para que foi auctorisado. 

Art. 139.0 As taxas sobre os vehiculos limitam-se as  li- 
conças para o seu uso no concelho, e não podem recair sobre 
o hcto do transito. 

Art. 13 1 . 0  O rol da contribuigão municipal de reparti~ão, 
quc não fôr cobrada cumulaticamente com as contribuições g$ 
raes do estado, será, depois de approvado pela camara, pubh- 

Por editaes e estark patente por quinze dias na casa da 
camara a todos os contribuintes do concelho. 

3. unico. Nos oito dias irnrncdiatos a camara julga as re- 
clamações apresentadas contra o rol, salvo o recurso para o 
tribunal administrativo. 

drt. 1 S S . O  0s ímpostos indirectos consistem em uns tan- 
tos réis lançados sobre os generos vendidos no concelho para 
consumo. 

5. l . 0  Sobre os genoros sujeitos ao real d'agua, ou ao 
imposlo que o substituir, o imposto municipal limita-se a uma 
percentagem addicional a pauta do estado, at6 o maximo fi- 
xado annila1mentc pelas cfirt~s. 

f;. 2 . O  Dos generos, que não estão sr~jeitns ao real d'agua, 
poderão ser tributados sómente aquelles que forem desiguados 
na pauta quc o governo decretar. 

5. 3." A paula, a que se rcfcre o paragrapho antecedente, 
não poderá comprebender os generos iscntos expressamente 
por Iei de imposto para o eslaùo. 

S. ,4." A quota lauçada sobre os generos não srijeitos ao 
real dagua  náo poderá exceder a 25 por cento do prwo 
corrente dc cada genero no mercado do concelho. 

5. 5 . O  O imposto municipal não 6 exigivel: 
1 .O Dos generos em transito ; 
2.O Dos generos exportados do concelho ; 
3 . O  Dos gencros vendidos para revenda. 
S. o.* Ao imposlo addicional ao real d'agua é applicavel 

a disposição do S. 3." do artigo 134." 
5. 7." Os addicionaes ao real de agua podem ser cobrados 

Cumulativamente com o imposto do estado, como fiir determi- 
nado em regulamento do governo: para a cobran~a do impos- 
h sobre os demais generos farão as camaras os regulamcntos 
eonvenienles, podendo apropriar-lhes as disposirões dos rcgu- 
lamentos do reaI d'agua, e encarregar da cohranca, mediante 
?revi0 accordo com o governo, o pessoal empregado na fisca- 
hsação e arrecadação d'aquelle imposto, ou cobral-os por ad- 
ministra520 propria. 

Art. f 39." Os rendimentos e contribuições municipses, á 
e x m p ~ ã o  d'aquelles para os quaes as leis e regulamentos ti- 
verem prescripto um modo especial dr: arrecadação, serão ar- 
@cadados da mesma fbrma e com as mesmas formalidades 
Pescriptas para a cobrança dos rendimentos e contribuições 
do estado, e sujeitos h mesma competencia contenciosa. 

5. unico. As camaras municipaes gozam dos privilegias 
Qne, pelos artigos 8 8 5 , O  e 8 8 7 . O  do código civil, perkncem a 
*azenda publica, mas sem prejuizo d'esta. 

Art. l 4 0 . O  As camaras podem pCr em arrematação os 
a que se referem os n.OD 4 . O  e 6 . O  do S. i." do 
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artigo 131." e os irnpostos indirectos, comprehendidos os ad- 
dicionaes ao real d'agua. 

Art. lB.1.O As despezas do concelho são obrigatorias ou 
facultativas. 

5. i ." SZo obrigatorias: 
f ." As da construcção, reparação e conserva~ão dos paços 

do concelho, e dos tríbunaes de justiça de priuieira ilistaucia 
que tenham a sua sede no concelbo ; 

2." A3 da reparacão e conservação das propriedades mu- 
nicipaes ; 

3 . O  As da cons~rucção, conservação e repara~ão das fon- 
tes, pontes e aqueductos; 

4." As dos vencimentos dos funccionarios e empregados 
pagos pelo cofre rnlinicipal; 

5 . O  As dos vencimentos de aposentação dos empregados 
pagos pelo cofre municipal ; 

G." As da instrucção primaria, em conformidade das leis 
respectivas ; 

7." As da manutenção dos estabelecimentos de utilidade 
do concelho creados pela camara ; 

S." As da construcção, repara~ão e conservação das ruas 
e estradas municipaes, em conformidade das Ieis respectivas; 

9 . O  As da construc~ão, reparação e conserva~áo dos cemi- 
Serios municipaes ; 

10." As do serviço de extingão de íneendios; 
f I.* As do custeamento e expediente da administração do 

concelho, quando os emolurnentos d'esta forem insufficienies, 
e as do expediente da camara; 

1 2 . O  As da renda da casa e rnobiIia da conservatoria, 
quando nos paços do concclbo não haja accornmodação conve- - - 

&ente ; 
13." As da casa e mohilia para a ad~inistrapao do conce- 

lho, quando nos paços d'elle não houver conveniente accom- . . 

mÓdação ; 
f 4 . O  As da construcção e conservação das cadeias, em 

conformidade das leis respectivas ; 
15." As da aposentadoria dos juizes, agentes do ministerio 

publico e officiaes d e  justiça, que os acompanharem, por oc- 
casiáo de qualquer diiigencia de serviço publico, e dos magis- 
trados administrativos em diligencia extraordinaria ; 

16." As resultanles da execução de contratos legalmente 
celebrados ; 

17." As da illurninação das povoações do concelho, quando 
zt despeza tiver sido incluída nos orEamentos dos uitimos tres 
aonos ; 

18." As dos impostos, pensões e encargos a que estiverem 
sujeitas as propriedades ou rendimentos municipaes ; 

19." As do3 litigios da camara; 
20." As do alinhamento e lelreiros das ruas e praças; 
2 i P AS da policia e segurança do concelho; 
22." As da assignatura da folha oficial do governo ; 
23.O As do recenseamento da população; 
24.' As do recenseamento eleitoral e do expediente das 

eleições para os cargos politicos, administrativos e dos juizes 
de Paz ; 

25." As dos livros e expediente do yegistro civil; 
2 G . O  As dos registros a cargo da camara; 
27.' As do pagamento das dividas exigiveis; 
28." As da dotacão de todos os serviços municipaes regu- 

Parmente estabelecidos ; 
. 29." As do saneamento das povoafies, e esgoto de quaes- 
quer pantanos ou focos de insalubridade; 

30." As dos euposlos e creanças desvalidas ou abandona- 
das nos termos do artigo 1 17." li." 29." e outras quaesqucr des- 
Ipezas que por Ici forem postas a cargo do cofre municipal. 

S. 2 . O  São facuItativas tadas as despezas não enumeradas 
no S. I.', que forem de utilidade para o concelho e conse- 
quentes do exercicio de attribuições legaes da amara muni- ' 
upal. 

Ari. 1 4 1 . O  0s orçamenlos inunicipaes são propostos pela 
presidente, discutidos e approvados pela camara, o ordinario 
no mez de outubro, e os supplementares quando as necessi- 
dades do servi~o o exigirem. 

$. unico. A organisacão dos orçamentos municipaes B ap- 
Plicavel tudo quanto se dispõe na secção 11 do capitulo III do 
aitu10 111, com as modificações constantes dos artigos seguinte% 

Art. 143." Os orGamentos, antes de definitivamente appro- 
.dos pela camara, estarão expostos ao publico pelo tempo de 
alto dias, o que será annunciado por editaes afixados nos 10- 
$ares do estylo, com antecipação, pelo menos, de tres dias. E 
Wern os eleitores do concelho, singular ou collecrivamente, 
feclamar acerca dos orwrnentos, quer perante a camara anbs 

0s approvar, quer perante a junta geral depois de appro- 
Tados, quer perante o tribunal administrativo aos casos de que 
tma o artigo 30." 
' AR. 144.0 As deliberações de cacacter provisorio, com 
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excepcão das do n.* 4 . O  do artigo 1 j8.", que possam influir na 
receita ou na despem, sb podem ser  tomadas em considera- 
f i o  nos orsarnentos votados depois de decorridos os prasos 
marcados no,artigo i 2  1." e 5. i .O, a contar do dia em que fo- 
rem tomadas \as referidas dcliberaçõcs, ou depois de feita a 
declararão a que se refere o S. 2 . O  do mesmo artigo. 

Art. P4b.O A publicação pela imprensa dos orçamentos 
municipaes 12 facultativa. 

Art. 1 4 G . O  Qiiando a rarnara deixe de votar os orçamen- 
tos necessarios ao regimen do concelho, ou quando n'elles deixe 
de contemplar despezas obrigatorias, ou de votar receita pre- 
cisa para nrcorrer a essas despezas, a junta geral do distri- 
C60, ou a commissão districtal, supprira aquellas omissões, mas 
dentro dos limiles das attribuições por este codigo conferidas 
as camaras municipaes. 

Art. 1 4 9 . O  O recebedor da comarca, por si, ou por seus 
propostos nos concelhos quc n%o forem cabeças de  comarca, 
ser& conjiinrtarnente o thesoureiro da camara, e n'esta qua1í- 
dade tem a seu cargo : 

1.O Arrecadar toda a receita auctorisada pelos orcamcntos 
municipaes ; 

2 . O  Satisfazer a todos os pagamentos regularmente ordena- 
dos pelo presidente da camara; 

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

Art. í48.0 São applicaveis ao recebedor da comarca, com 
relação a camara municipal, as disposições a respeito dos the- 
soureiros pagadores contidas nos artigos 74.", 7 5." e 7 6 . O  

Art. 149.' A contabilidade da camara municipal 6 appli- 
cave1 tudo quanto se dispõe na secção Irr do capitulo III do 
akulo m, com a s  modilicações constantes dos artigos seguin- 
tes. 

Art. 1 5 0 . O  Todos os pagamentos são ordenados pelo pre- 
sidente da camara. 

5. unico. Recusando o presidente da camara ordenar o- 
pagamento de despezas regularmente auctorisadas e lipuida- 
das, poderão os inleressadus reclamar perante a camara v 
seu pagamento, e, se esta mantiver a recusa, poderão recla-' 
par perante o tribunal administrativo, o qual, se achar justa 
a reclamação, ordenará o pagamento. A ordem do tribunal 
b r á  0s mesmos efTeitos que teria a do presidente da  carnaca, 

e poderá servir de base á execução, ficando o thesoureiro 
,brigado a eatisfazel-a pelos seus bens e pelos do seu fiaflor. 

Art. 151." Dentro de sescenta dias depois de Endo o an- 
no civil, o presidente apresentará & camara a conta geral da 
@remia; e a camara, deliberando sobre ella, a adoptar&, com 
modificaffies ou sem ~Ilas,  e a enviará, por intermedio do ad- 
m j ~ i s t r a d ~ r  do concelho ou bairro, ao governador civil dentro 
de igual praso, a contar da apresentaçáo da conta do presi- 
dente. 

5. unico. O presidente não preside As sessões, em que a 
carnara discutir a conta por elle apresentada, nem estar1 pre- 
sente á i  deliberaçfies qiie a camara tomar a respeito da mes- 
ma conta. 

Art. 1 8 t . O  As contas das camaras municipaes serão jul- 
@das pelo tribunal administrativo ou pelo tribunal de contas, 
segundo as competeocias estabelecidas nas lei.. 

$, 1 .O Do julgamento das contss pelo tribunal adrniniutra- 
ti170 cabe recurso para o tribunal de contas, tanto por parte do 

,ministerio publico como dos gerentes interessados. 
S. 2: As competencias para o julgamento das coolas serão 

reguladas peIa receita ordinaria auctorisada no orçamento ou 
orçamentos do anno respectivo. 

Art. 4 5 i 3 . O  As sentenças do poder judicial, que condem- 
sarem as camaras ao pagamento de quantias a dinheiro, não 
poderão ser  executadas contra as mesmas camaras na fhrma 
cornmum do codigo do processo civil, mas sim pela fiirma 
prescripta nos paragraphos seguintes : 

9. 1." Se as quantias forem liquidas e nos orçamentos es- 
tiverem votadas e ainda não deupendidas, no todo ou em par- 
te, as verbas para o pagamento das dividas exigiveis, os in- 
teressados promoverão o seu ernholso, ate o total das mes- 
mas verbas, pelos meios auctorisados no 5. unico do artigo 
150.0 

5. 2: Se a camara não estiver habilitada ao pagamento pe- 
las auctorisa~ões orçameniaes, os interessados, depois de liqui- 
dadas as dividas pela forma comrnum, rcquercrão a camara 
que as inclua em orçamento; e, se a camara as não incluir 
Qo praso de dois rnezee, poderão os interesszdos reclamar pe- 
Rnte a junla geral que use da faculdade que lhe 6 confenda 
Pelo artigo 146." 

S. 3 . O  Se as dividas forem avultadas, em relação As pos- 
ses do rnunicipio e aos encargos que tenha de satisfazer, teri  
a junta geral a faculdade, quando delibere pela camara, ou 
esta o solicite e com audiencia dos credores, de auctorisar o 
Pagamento em dois annos civis, vencendo n'este caso as divi- 
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das o juro dc 5 por cento, a contar da data da deliberação da 
junta geral. v0 Se o estado fbr o credor, ao governo perteoce au- 
ctorisar o pagamento em prestações, podendo permittil-o em 
mais de dois annos, e sem vencimento de juro da mora. 

Disposiçòes esgeciaes para algumas carnaras mflaioips~s 

Art. 1.F~d.~ Não são applicaveis as dieposições das secções 
anteriores d'este capitulo a camara municipal de Lisboa, que 
continúa n'esta parte a ser regulada pela lei de f8 de julho 
de  1885. 

Art. 18k.0 As camaras municipaes do Porto e Villa Nova 
de Gaya continuarão a receber, pelo imposto de barreiras so- 
bre as bebidas alcoolicas, as quotas que Ihes forem destinadas 
pelas leis especiaes. 

5. i." Estas camaras municipaes são Lambem auctorisadas 
a cobrar o imposto actualmcntc cm vigor sobre os carros que 
entrarem nas barreiras. 

5. 2." As barreiras municipaes não poderão ser alteradas 
sem approvação do governo. 

Art. 1.56." A camara municipaI do Porto B permitlido 
continuar a cobrar os impostos indirectos, pela entrada nas 
barreiras, segundo a lei especial que regula o assumpto, teu- 
do em vis,ta, no laopmento de novos impostos, os preceibos 
dos $S. !.O, 2 . O ,  3.q Q.", 5 . O  e 6 . O  do artigo 1 3 8 . O  d'esb co- 
digo. 

Art. 1 5 Y . "  Nas camaras rnunicipaes, que tiverem a orga- 
niçação especial de que traia a secção i r  do capitirlo I do ti- 
tulo IV, as funcgões acerca do ordenamento das despezas e 
prestacão de contas serão exercidas pelas commissões munici- 
paes, nos mesmos termos em que as exercem as commissões 
districtaes a respeito da administração districtal. 

3. unico. No que respeita fi fazenda e contabilidade das 
camaras miinicipaes, de qrie trata e s k  artigo, observar-se-hão, 
no que forem appIicaveis, e não estiver de outra fcirma deter- 
minado desta secciio, as disposip3es contidas nas anteriores 
secções d'este capjtillo. 

Art. 15S.0 03 orçamenlos das camaras rnunicipaes, a que 
se refere o artigo antecedente, serão propostos pela commis- 
$50 municipal, e discutidos e approvados pela camara. 

5. .i ." Quando a camara deixe de votar os orçamentos ne- 
cessarios ao regimen do concelho, ou quando n'elles deixe de 

contemplar despezas obrigatorias, on de votar a receita pre- 
&a para occorrer a essas despezas, o governador civil, prece- 
dendo consulta do tribunal administrativo, supprirá aquellas 
omissões, mas dentro dos limites das attribuições por este co- 
&o conferidas as camaras rnunicipaes . 

5. 2." Quando, por qualquer motivo, o orçamento rniinici- 
pal uão estiver vokado e em termos de ser executado antes de 
dmeçar o anno, em que tem de reger, coritinuará em vigor 
Q orçamento do anno anterior, mas somente quanto á receita 
ordinaria e quanto as despezas obrigatorias de execu~ão an- 
nu$ e pern?anente. 

$. 3 . O  Recusando a commissão municipal ordenar o paga- 
mento de despezas regularmente auctorisadas e liquidadas, pro- 
ceder-se-ha em conformidade com o disposto no S. 3 . O  do ar- 
Cgo 94.O 

Art. 189." Nas ilhas adjacentes os impostos indirectos vo- 
tados nos orçamentos municipaes, na conformidade d'esk co- 
digo, serão cobrados, quanto aos generos importados, no acto 
do despacho pelas akfandegas por onde se fizer a importa~ão. 

5. i .* As camaras municipacs dos concelhos, a cujo con- 
$um0 forem destinados os generos importados, farão accordo 
sobre a quota do imposto que deve recair em cada genero, a 
qual deve ser a mesma para esses concelhos, competindo á 
junta geral, ou a commissão districtal, fixar a quota, se faltar 
o accordo das camaras interessadas. 

5. 2," O producto dos impostos cobrados na conformida- 
de d'este artigo será pelas alfandegas entregue measalmen- 
te as carnaras dos concelhos interessados, na proporção do que 
entre ellas fGr accordado, ou do que delarminar a juuta geral, 
ou a commissão districtal, na falta d'esse accordo. 

CAPITULO IV 

Empregados mnnicipaes 

Seoretario e mais empregados ãa searetaris 

Art. 180." A camara municipal &m um secreiano, ao 
9ual incumbe: 

1 .O Assistir 5s sessões da camara, tomando nota de tudo o 
Que se tratar e delitierar, e redigindo as actas, que submette 
ia em minuta a approvação e assignatura dos vereadores na 
sessão irnmediaia, e depois lan~ara ou fara lançar no livro res- 
pectivo ; 
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2.0 Certificar e authentiear todos os documentos e actos 
officiaes da camara ; 

3." Preparar o expediente e as informações necessarias pa- 
ra as resoluções da carnara ; 

4 . O  Exercer as funcções de tabzl!ião em todos os actos e 
contratos em que a camara for outorgaate ; 

5.' Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, nos pa- 
ços do concelho, o rtrchivo municipal ; 

6.' Dirigir os trabalhos da secretaria, em conformidade 
com 3s ordens da camara e do seu presidente; 

7 . O  Conservar, sob sua responsabilidade, os papeis e livros 
do recenseamento eleitora1 que lhe forcm enviados pelos secre- 
tanos das carnrnissões recenseadoras, e bem assim remetter 
com igual responsabilidade ao respectivo governador civil, por 
jnsrmedio do administrador do conceiho ou bairro, a16 o fim 
do rnez de julho de cada anno, unia cbpia authentica do refe- 
rido recenseamento ; 

8 . O  Mandar imprimir, sob sua responsabilidade, tantos 
exemplares do recenseamento eleitoral quantos Ihe forem re- 
queridos por um ou mais cidadáos do concelho gue se obri- 
guem ás despezas d'este serviço, det'endo entregar-lhes, as 
praso de tr~nta dias, da data do requerimento, os referidos 
exemplares devidamente arithenticados. 

Art. 1 S a . O  O secretario da camara 6 por esta nomeado 
em concurso, aberto pelo praso de trinta dias pelo menos, e 
annunciado na folha official do governo e em algum dos pe- 
riodicos do concelho e da capital do districto, havendo-os, de- 
clarando-se nos annupcios os vencimentos do logar. 

Art. 1 6 B . O  São rasões de prefereneia para o provimento 
do cargo de secretario o bom serviço prestado nas secretarias 
das camaras municipaes e em reparlições administrativa$, e a 
superioridade de babititap3es scientificaç e iitteraria, especiai- 
mente as da formatura em díreito e as das cursos de direito 
administrativo e do commercio. 

Arl. 163." Não podem ser nomeados secretarios das ca- 
maras : 

1 ." Os vereadores da mesma camara e as pessoas que te- 
nham com algum d'elles o parentesco designado no artigo 9.' 
d'este codigo ; 

-2,O Os que tenham com a camara litigio judicial ou admi- 
nistrativo ; 

3 . O  Os que directa ou indirectamente forem interessados 
em contratos de fornecimentcs para serviços da camara; 

4." Os devedores i camara, e seus fiadores. 

5. uoico. O logar de secretario da camara 6 incompativel 
N m  qualquer outro emprego publico. 

Art. 184." O sccrctario da carnara tem o ordenado que 
lhe fiir votado nu orgarnento municipal, e os emolurnentos que 
lhe competirem pelas respectivas tabellas. 

5. unico. O ordenado nunca sera inferior a 3604000 rdis 
DOS concelhos de primeira ordem, a 240&000 réis nos de se- 
gunda e a 180#000 reis nos de terceira. 

Art. PSS.0 O secretario da camara é substituido nos seus 
impedimentos ternporarioç pelo empregado que a camara no- 
mear, ou por pessoa estranha, que a camara nomeará não ha- 
vendo empregado da secretaria habilitado para as func~ões. 

Art, l S 6 . O  A camara terá os demais empregados de s&- 
eretaria, que as neces.;idades do serviço municipal exigirem, 
e lhes arbitrari os ordenados correspondentes aos trabalhos, a 
que são destinados. 

Facultativoa de partido 

Art. i l 3 . O  A camara terá os facultativos de partido, que 
exigirem as necessidades dos povos e as do serviço municipal. 

Art. 1 8 8 . O  Quando se crearem partidos, alem de um, pa- 
ra cada concelho, a cada partido ser8 designada a área da par- 
te do concelho em que o faculttitivo tem de prestar o serviço 
clinico, e dentro da qual 6 obrigado a residir. 

Art. l G 9 . O  Não poderão crcar-se partidcs eucIi~sivamente 
de medicina ou exclu~ivameute de cirurgia. 

Art. 1 9 0 . O  Os facultativos será0 provIGos em concurso 
aberto r;os termos do artigo 161." 

3. unico. O concurso não se abrira para os facultativos de 
certas e determinadas escólas exclusivamente, mas sim para 
todos os que estão legalmente hahilitados a exercer a clinica 
no reino. 

Art. 1 W í . "  O augmento dos vencimentos, ou o melhora- 
mento das vantagens dos partidos em beneficio dos providos, 
sb pode fazer-se siijeitando-se elles a novo concurso. 

Art.  132." Os facultativos de partido, que não quizerem 
Sujeitar-se a novo concurso, continuarão a servir com OS meS- 
a o s  vencimentos e vantagens dos seus provirneritos. 

Art. f V 3 . o  Serão sempre condições obrigatorias dos par- 
tidos : 

i." A de curar graluitaiuente os pobres, os expcstos e as 
meanças desvatidas e abandonadas ; 

2." A de vaccinar gratuitamerite sern distinqão de classes; 
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3," A de inspeccionar as meretrizes na fhrma do r~specti. 
vo regulamento, pertencendo esta obrigação em Lisboa e Por- 
to aos suùdelegadas de saude; 

4 . O  A de prestar conselho e coadjuva~ão profissional a au- 
ctoridade administrativa e policial, quando lhe for necessario 
para  desempenho das suas attribuições ; 

5.e A de se auxihrem e substituirem reciprocamente os 
facultativos do mesmo concelho ; 

6." A de não sahirem para fora do conceIho por mais de 
tres dias, sem licença da ramara ; e, havendo um sb faculta- 
tivo, sem se substituir por outro approvado pela camara, e 
por ella retribuido no caso da licença ser concedida por moti- 
vo de doença ; 

7." A de não se poderem despedir, havendo no concelho 
um sD facultalivo, sem aviso por escriplo, com dois mezes, 
pclo menos, de antecedcncia, salvo, fazendo-se substituir, du- 
rante esse periodo, par facultativs'idoneo, appravado pela ca- 
mara. 

Art. 114," A demissão dos faculmlivos de partido, as al- 
teracões dos vencimentos e das vantagens com que forem pro- 
vidos, e a estincção dos partidos, não podem ser resolvidas 
sem que elles sejam previamente ouvidos. 

5. unico. applicavel, na parte respectiva, aos facultati- 
vos dos tiospitaes e misericordias, o que n'esta sec~ão se dis- 
põe a respeito dos faculrativos municipaes. 

Zeladores e gmrdas ~smpestree 

Art. 195." d camara terá os zeladores e guardas cam- 
pestres que forem necessarios para as necessidades policiaes 
do conceIho. 

Art. 116.0 Para estes logares serão nomcados os indivI- 
duos que tenham sido militares, ainda que licenceados para a 
reserva, que sejam válidos, saibam ler e escrever e não te- 
nham idade superior a quarenta annos. 

S. unico. Sb nas faltas d'estes poderão ser nomeados os 
que não reunam as condições mareadas n'este artigo. 

Art. l l 2  .O Os zeladores e guardas campestres té, ~ r n  a seit 
cargo fiscalisar o cumprimento das posturas e regulamentos 
de policia municipal e dislrietal, tanto urbana como rural, e 
0s serviços municipaes de que forem encarregados pela camara. 

5. unico. Os zeladores e guardas campestres, no julgamen- 
to das coimas que requererem, e de que decaírem, não po- 

nem, nem por si, nem como representantes da camara, ser 
condemnados em custas. 

brt. 11 S.* Se a camara julgar de conveniencia para o 
concelho que os zeladores e guardas campestres exerçam con- 
junctamente funcções de policia geral, tanto civil como judi- 
ciaria, podera de todos, ou de parte d'elles, constituir um cor- 
po policial, e n'este caso terão as attrrbuições que a Tei com- 
mette as praças dos corpos de policia civil, mas ficarão im- 
mediatamente subordinados ao adrninietrador do concelho. 

5. 1." A disposição d'cste artigo não é applicavel aos con- 
celhos que forem capitaes de districto. 

S. 2 . O  Uma vez estabelecido o corpo de policia municipal 
ficara a sua manuten~áo constituindo despeza obrigatoria do 
concelho. 

Oatros empregados cla camars 

hrt. 1 l i a S . O  A camara ter& os demais empregados, que fo- 
rem necessarios ao desempenho dos serviços. rnunicipaes, de- 
vendo ser providos por concurso, conforme for determinado 
em regulamento do governo, os que tiverem de exercer func- 
cães que exijam aptidão technica. 

S. unico. Entre estes empregados comprehendem-se os car- 
cereiros das cadeias a cargo das camaras, ás quaes compete 
nomeal-os e demittil-os, podendo comEii?o o jitiz d e  direito da 
respectiva comarca suspendel-os e fazel-os substituir em seus 
impedimentos, ernquanto a camara não providenciar acerca da 
nomeação provisorja ou definitiva. 

TITULO V 

Juntas de parochia 

CAPITULO X 

Disposições espe~iaes sobre orgaaisação, reuniões 
e deliberações 

Art. 1S8.0 A junta de parochia compõe-se de tres vo- 
gaes nas freguezias de população at8 1:000 habitantes, e de 
cinco vogaes nas de superior população. 

unico. São applicaveis &s juntas de parochia as disposi- 
ções dos s$. 2.0 e 3.@ do artigo llOO.O 

Art. 1 8 1 . O  O parocbo, ainda que não seja voga1 da res- 



pectira junta, toma parte e vota em todas as deliberaçães so- 
bre assumptos relativos aos interesses ecclesiasticos da paro- 
chia e a admiiiistrarão da fabrica, e toma assento ao lado di- 
reito do presidente. 

Art. 1138.O O regedor de parochia assiste as sessões da 
junta, sera ouvido quando o,pedir, e toma as;ento ao lado es- 
querdo du presidente. 

Art. í 8 3 . O  A junta de parochia tem uma sesqãn ordinaría 
de quinze em quinze dias, no dia e hora que designar na pri- 
meira sessão de cada anuo, e as eilraordinarias quc o ~ e i n  d o  
serviço parochia1 exigir, podendo ser umas e outras aos do- 
mingos. 

$. unico. A junta de parochia, se o julgar conveniente, 
poderá alterar o dia e hora das sessões ordinarias, mas deve- 
rá annunciar previamente ao publico a alteração que Ezer, por 
editaes affixados nos logares do estglo, com a~itecipação, pelo 
menos, dc tres dias. 

Art. 1 8 - l t . O  Para as sessões ordinarias não se  carece de 
convocação ; para as e~traordinarias a corivocação é feita pelo 
presidente, de sua iniciativa, ou quando lhe seja requerido 
pelo paroclio ou peio regedor, OU exigido pelo admkiçtrador 
do concelho. 

Art. 1 8 5 . O  A junta de parochia reune-se na sacristia da 
igreja parocliial ou era qualquer casa de despacho que eseo- 
lher, mas nunca na igreja. 

9. unico. As duvidas que a este respeito s e  moverem se- 
rão resoluidas pelo administrador do concelho. 

brt. SS8.O A junta de parochia corresponde-se directa- 
mente, por via do seli president~, com as auctoridades c re- 
partições publicas do concelho e do districto; com o governa- 
dor civil, porém, e com as auctoridades e rspartições supe- 
riores corresponde-se por meio de representações, que serão 
entregues ao administrador do concelho, para este as enviar 
directarnentc ao seu deslino ou por intermedio do governador 
civil. 

Arl. 11s ?.O A junta de parochia remettera, dentro em tres 
dias depois de cada sessão, ao administrador do concelho ou 
bairro, para ser enviado ao governador civil, um resumo das 
deliberações que tiver tomado, e, quando aquelle magistrado 
o exigir, Ihe dará copia authentica do teor das mesmas delibe- 
rações, assim como dos autos e contratos a que ellas se refe- 
rirem. -ia mesmo dia, em que o resumo for remettido ao ad- 
ministrador do concelho, ser& ailisada uma copia na porta do 
edificio onde funcciona a junta de parochia, e alli permanece- 
Fá durante oito dias. 
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S. i?  fi tamhem obrigada a remt te r  directamente ii ca- 
mara municipal uma copia authentica das deliberações que 
precisam ser approvadas por esta corporação, e ao governa- 
dor civil, por intermedio do administrador do concelho ou 
bairro, uma copia authentica das que carecem de approvaçãú 
dlaqueIle magistrado. 

S. 2.O Tanto a carnara como o administrador devem, pam 
os effeitos Iegaes, passar recibo dos mencionados documentos. 

9. 3." 03 documentos que forem remsttidos ao governador 
civil pelo arlrninistrarlor serão acompanhados de informacão 
sua, com respeito ás delibrraçaes que tiver por iliegaes ou 
contrarias ao interesse publico. 

5. 4.O DO resumo e das c6pias airthenticas dara o gover- 
nador civit conheciniento ao ministerio publico dentro em oito 
dias depois de as  rcceher. 

Art. 188." A junta de paruchia tem a sei! cargo em ge- 
ral administrar os bens e interesses peculiares da parochia, que 
por Iei não estejem a cargo do outras corporações ou auctori- 
dades, e em especial a administração dos bens e rendimentos 
da fabrim da igreja parochidl e suas dependentes. 

Art. 1 S 9 . O  Pertencem tambzrn 5 junta de parochia attri- 
bui~oes consultivas em todos os assumptos, snbrc que for ou- 
vida pelos magistrados a3minislrativos, pela junta geral do 
distcictu ou pela camara municipal do concelho. 

5. unico. Pode todavia a junta emittir votos consulkivos 
de sua iniciativa, e leval-os á presença das auctoridades e po- 
deres superiores do estado, mas sbmente nos assuniptos da 
sua cornpe tencia. 

Art, 1 9 0 . O  As deliberaçõ~s das juntas de paroehia são de 
duas classes : umas definitivas. as quaes podem desde logo 
executar-se, e outras provisorias, aq qiiaes sO podem cxecu- 
tar-se depois de superiormente approvadas nos termos d'este 
codigo. 

Art, 19X0 A junta de parochia delibera definitivamen- 
te : 

1." Sobrz admiaistração dos bens, colfeiroi; communs e 
outros estabelecimentos da parochia, e sua applicação aos usos 
a que são destinados ; 

2." Sobre administração dos bens e rendimentos da fabrica 
da igreja parochial ; 

3 .O Sobre administrasão dos bens e rendimentos legados 
6 



ou doados á parochia com applicação geral ou especial para o 
culto ou obras pias; 

4." Sobrs administração dos bens s rendimentos das er- 
midas ou capellas dependentes da igreja parochial, e dos dw 
irmandades e confraria iliegalmeule ercctas ; 

5 . O  Sobre acceitaçiío de  heranças, legados e doac6es feitas 
k parochia, quando não haja enczrgos, condiçóes ou reclama- 
$ões ; 

6 . O  Sobre acqiiisição de lien,: mohiliarios para os servjços 
da parochia e alienação dos cluc forem diapensaveis (i 'es~es 
>ersiços; 

7." Sobre obras dc construcção, reparação e conservecão 
de propriedades da parochia, cuja despeza total não exceda a 
100~5000 réis ; 

8.O Sùbre cors t rucçã~,  reparacão e conservação dos cami- 
nhos vicioaes do uso ezclilsivo da ~iarocliia, e qiie não esti- 
verem cla~sificatloc- como crtradas municipacs ; 

3 . O  Sobre co~itralos para a execução d'obras, s c r r i ç o ~  e 
fornecimcntí~a, yLe devam ler effcilo por tenipo não exceden- 
t e  a u m  armo ; 

i 0 . O  Sohre pleitos a intentar ou a defender; 
i i . O  Sobre a canveniencia de ser decretada a utilidade pu- 

blica das espropriap5es o11 a sua iirgrncia, e hcrn assim siibre . iver a realissçãn de expropriacGea cuja ulilidade publica e;t. 
declarada por lei ou decretada pelo governo; 

1 2 . O  Sobre nomeação e scspensZo, at8 sessenta dias em 
fada  a m o ,  dos empr'egados parochiaes ; 

13." Sobre o moc'o de frui~ãci dos bens, pastos e quaes- 
quer hricto; do Ingradouru comrnum R excluçivo dos partichia- 
nos, potlendo imyijr taxas pcli i  seti uso ; 

14." Sobrc empresbimus, sua ùotafão e encargos, quando 
estes, sij9 de  per si, ou jun:os aos encargos: de emprestimos 
anteriores, nZo cheguem a absorver a decinia parte da recei- 
ta ordinaria auctoriçada nos orrarnentos do anno corrente; 

15." Sobrs arrendamentos e suas ccindiçlies por tempo não 
escedenle a um a m o ;  

i 6 . O  Sobre plantacão e e6rie de matas e arvoredos da pa- 
rochia ; 

i7.O Sobre arroteamento e sementeira de terrenos paro- 
chiaes incuitos e esgoto de pantaucis cxisteutes em terrenos 
da parochia ; 

18." Sobre todos os assumptos de administracão parochia] 
que forem da sua competencia e não ent~jam comprehendidos 
n o  artigo seguinte. 

Art. A junta deliberri prociaoriarnerite : 

1 . O  Sobre a acquisição de bens irnrnobiliarios para os ser- 
viços da parochiã e alienacão dos que forem dispensaveis d'es- 
ses serviços ; 

Sobre applicação dos bens e edificios paroctiiaes a iisos 
diversos d'aquelles a que são destinados; 

3." Sobre dotação dos serviços e h a ç ã o  das despezaa pa- 
roehiaeç ; 

4.O Sohre l an~amen lo  de impostos ; 
5 . O  Sobre orçamentos parochiaas ; 
6." Sol-ire den~issão, e snal~e~isào por mais de sessenta 

dias, dos c?mpregadr~s parochiuea; 
7." Sobre contratos para a execução de obras, serL3Gíls e 

'fornecimentos, que devam ter efeito por tempo excedente a 
um anno ; 

8." Sobre emprestimos, sua d o t a p o  e encargo?, quando 
estes, sCis de per si, oii junto.: aos ericargoa tlo emprestirnos 
ailkricircs, absorvam mais da decima parte da receita ordinaria 
auctorisada 1.10s orçamentos do anno corrente ; 

9 . O  Sobre fundação de institutos de utilidade para a paro- 
chia, sua dotação e extincção ; 

10." Sobre estabelecimento de cemiterios fijra da c,apilal 
do concelho, sua arnplia~ão e eu~pressáo,  em conformidade 
com as leis e regulamentos sanitarios, ficando, todavia, resal- 
vados os direitos da junta de parochia com respeito a algum 
czmiterio que haja construido na capital do concelho; 

i 1 . O  Sohre obras de construc~ão, r epa ra~án  e conserragão 
de propriedades parochiaes, cuja despeza exceda a ICiCi$UUO 
réis ; 

i 2 . O  Sobre desiglencias, con6asSes e transacç6es acerca de 
pleitos ; 

13."oobe creação de empregos para os servi$os paro- 
chiaes, sua dotação e extincção; 

14 .0  Sobre arreildamentus e suas condisões por tempo es- 
cedente a um anno ; 

i5.O Sobre acçordos com outras corpora~ões administrati- 
vas para a realisação de melhoramentos de interesse com- 
mum ; 

i 6 . O  Sobre concessão de servidijas em L e u  parochiaes, 
quaes conservarão sempre a uiiturezri dc: precarias ; 

17." Sobrc iazi~limerilos de taxas pelo uso clos lieris de 10- 
gradouro parochial ; 

i8.o Sobre acceitação de heranças, legados e doações fei- 
tas a parochia oii a estabelecimentos parochiaea, quando h j a  
encargos, condiçUes ou reclamações. 

i h t .  1 8 3 . O  As delibcragões pruvisorias da  junta de paro- 



chia so podem executar-se depois de approvadas : pela cama- 
ra municipal as  de que tratam os n.D".o, 2.", 6.0, T.', 9 . O ,  

i I.O, 12.O,  14.*, 1 G . O  e 18.0 do artigo 192." ; e pelo governa- 
dor civil as de que tratam os restantes numeros do mesmo 
artigo. 

Art. 1 9 4 . O  Não são sujeitos á adrniuistra~.ão da junta de 
paroehia : 

1.O Os bens e rendimentos das irmandades e confrarins' 
legalmente erectas ; 

2.O 13s bens e rendimentos de ermidaç ou capellas perten- . . - . - . - - 
ceotes a particulares ou aos ruorachras de algum logar da pá- 
rochia ; 

3.0 Os bens e rendimentos dos fiospitaes e albergarias'; 
4." 0 s  passaes e casas ae residencia dos parochos ou de 

quaesquer outros empregados no serviço do culto ; 
5." Os rendimentos, benesses e quaesqser emolumentcis 

applicados à sustentagâo dos parochos ; 
6 . O  As fabrim das cabhedraes; 
7 . O  As fabricas dos templos que, por serom monumentos 

de arte ou de gloria nacional, estão a cargo do estado; 
8 . O  As fabricas dos templos quc, scrViitdo de parochiac~, 

são tambem destinados a outros usos reli,"iosos. 
Art. 185." E permibtido i junta da paroehia ceder a ad- 

miliistração da fabrica da igrgja parochial, ou das suas de- 
pendentes, a. qualquer irmandade ou confraria erecta nas mes- 
mas igrejas, que para isso seja auclorisada pelo governador 
civil no respectivo campromisso, e quando a cedencia dimi- 
nua os encargos dos parochianos para as despezas da fabrica. 

5. uaico. A auctorisagão do governador civil póde a todo 
0 tempo ser revogada. 

Art. 19G.0 A irmandade ou confraria, que ficar fabriquei- 
ra, 39s termos do artigo 1 9 5 . O ,  pertencerão os encargos inhe- 
rentes á fabrica, e bem assim a administração de todos OS 

seus bem e rendimentos, com as mesmas attribui~ões e res- 
tricçues com que essa administração pertence 5 junta de paro- 
chia, competindo igualmente ao parocho tornar parte nas deli- 
berações das mesas, nos casos: indicados no artigo 181.0 

Art. f l 9 B . O  A junta de parochia, conjunctatnente COIR O 
paracho e com o regedor, constitue a commissão de beneficen. 
cia dã freguezia, e n'esta qualidade tem a seu cargo: 

1 . O  Fazer o arrohmento de todas as pessoas necessitadas 
que careçam de soccorros publicos ; 

2." Promover, solicitar e distribuir esses soccorros, con- 
forme as uecessidades dos soccorridos; 

3 . O  Fismiisar o serviço dos expostos, desvalidos e abando- 

d o s ,  confornle as instrucçães respectivas, participando it cor- 
mragão ou auctoridade que as tiver expedido os abusos que 
iotar ; 

4." Finalmente. praticar os demais actos de benedceneia 
que lhe forem incumbidos por lei ou pelas auctoridades su- 
periores, no desempenho de suas attribui~òes. 

8. unieo. O parocho ser8 o presidente d'esta commissão. 
Art. SBF3.O da obrigação da junta de parochia inventa- 

riar todos os bens e valores pertencentes á parochia e a fa- 
brica da igreja parochial e suas dependentes. 

$. 1." Bo inventario serão descriplos em separado os pa- 
ramentos, vasus sagrados, alfaias e quaesqqer uterisilios dèo- 
tinados ao culto religioso. 

5. 2." No inventario se fara mmencáo dos titulos ou quaes- 
quer documentos, que digam respeito aos objectos iinventaria- 
dos. 

3. 3 . O  O inventaria serd revista e conferido logo depois 
de coastituida nuva junta, notando-se ta altera~iies occorridas 
desde a ultima revB50, e lavrando-se auto de tudo no livro 
respectivo, com assistencia do regedor, do thesoureiro, e do 
parocho pelo que toca aos objectos do cuIto. 

5. 4." Do inventario e autos de revisão se enviara cópia 
ao governador civil por via do administrador do concelho, 0 
da parte respectiva aos objectos do culto se  dará cbpia ao pa- 
roclio da freguezia. 

CIPITilLO TII 

Fazenda e oontabilibde parochial 

Art. 199." A receita da parochia 4 ordinaria ou extraor- 
dinaria. 

5. 1 .O Constiluem receita ordinaria : 
1.O 0s rendimentos dos bens proprios e dos estabeleci- 

mentos da parocbia ; 
2." As taxas pelo uso dos hens do logradoura parochial; 
3.O Os rendimentos dos bens applicados a fabrica da igre- 

ja parochial ou suas dependentes; 
4.O Os rendimonto' dos direitos que a fabrica, por lei Ou 

estylo, esGver auctorisada a receber nos baptismos, casamen- 
tos e obitos ; 

5." O rendimento dos cemiterios parochiaes ; 
6." As multas impostas por lei ou regulamentos a beneri- , 

Cio da parochia; 
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Contabilidade parochial 

Art. 1 Q b S . O  A junta de parochia tem um thesoureiro, que 
nomearii, sob sua responsabilidade, d'entre pessoas estranhas 
a mesma junta, o qual tera a seu cargo arrecadar toda a re- 
ceita parochial e satisfazer a todos os pagamentos regularmen- 
te ordenados pelo presidente da junta. 

S. unico. A junta poderá arbitrar a o  thesoureiro a gratifi- 
cação que lhe parecer correspondente ao seu trabalho. 

Art. +4jB10 Nas parochias em que houver thesoureiro ec- 
deaiastieo pertence-lhe a guarda dos vasos sagrados, ornarnen- 
tos, alfaias, roupas e quaesquer utensilios da fabrica, o que  
tudo lhe será enlregce por incentario. 

S. unico. Nas parochias em que não houver thcsoureiro 
ecclesiastico, os objectos, a qite se iefere este artigo, se rãc~  
pelo mesmo modo entregues a g~iarda do parocho. 

Art. %08.0 Em tudo mais que diz respeito h contabilidade 
parochial se observara, no que fUr applicave1, a secção rrr d o  
capituIo m do titulo rv. 

CAPITULO IV 

Secretario e mais empregados da junta de parochia 

drt. 3 Q b S . O  A junta de parochia tem uni secretario, e 
quem compete : 

1.O Assistir ás sessões das juntas, tomando nota de tudo G 
que se tratar e deliberar, redigindo e lavrando as actas no li- 
vro respectivo ; 

2.0 Certificar e authenticar todos os documentos e actos 
oficiaes da junta ; 

3 . O  Prestar as inforrna~ões neceesarias para as resoluções 
da junta ; 

4.O Conservar, sob a sua guarda e responsabilidade, na ca- 
sa das sessões da junta, o archivo parochial; 

5.0 Desempenhar os trabalhos de escripturação e contabi- 
lidade, que lhe forem iricumbidos pela junta e pelo seu presi- 
dente. 

Art. 2 f Q . O  O secretario é da iivrt? 110m~açáo da junta, 
podendo o logar ser accumulado com o de escrivão do rege- 
dor. 

Art. d 1 1 . O  O secretario da junta de parochia ter8 a grabi- 
ficação que lhe for votada no orçamento parochial. 

Art. 3 W . O  A junta dc parochia terá os demais emprega- 
dos que forem precisos para ri desempenho dos serviços da sua 
compelencia, com os vencimentos que lhes forem votados nos 
orçanrcatos. 

TITULO VI 

Magistrados e empregados administrativos 

CAPITULO I 

Goremador civil e empregados da secretaria do governo civil 

Governador civil 

Art. W 3 L t . O  O governador civil é o immediato delegado e 
representante do governo no districto, em todos os aasumptos 
das suas atlribuições, e nos que não estiverem especialmente 
commettidos a outras auctoridâdes ou fuaccionarios. 

S. unico. Os governadores civis [&em o ordenado rle reis 
1:6008000 nos districtos de Lisboa, Porto e Fuuchal ; rbis 
1:400$U00 nos districtos de Coimbra, Draga e Vizeu, e reis 
1:200600u em todos os  outros districtos. 

Art. 8 l d . O  O governador civil 6 de livre nomeação do 
governo, e, comquanto imrnediatamente subordinado ao minis- 
terio do reino, corresponde-se directamente com os outros mi- 
nisterios e d'elles recebe ordens e instriicções sobre os as- 
sumptos da competencia dos mesmos rninisterios. 

Art. S f 6 . O  O governador civil tcm substituto de livre no- 
mea~Bo do governo. 

S. ~ n i c o .  Nas faltas e impedimentos simultaneos do  gc- 
vernador civil e do seu substituto, e emquanto o governo não 
providenciar sobre a adrninistragão do districto, servem inte- 
rinamente os procuradores i junta geral residentes na séde do 
districto, e que não estejam em exercicio na commissão dis- 
trietal, começando pelos mais velhos, e não os havendo, 0s 
que tiverem residencia mais proxjrna da capital do districto. 

Art. b 1 6 . O  O governador civil e seu substituto prestam 
juramento, por s i  ou por procuração, nas mãos do ministro e 
secretario d'estado dos ilegncins do reino. 

Brt. 2 1 ' S . O  Compete ao governador civil: 
1.O Transmittir as  leis, regulamentos e ordens superiores 

as auctoridades subalternas, dando-lhes iu instrucções conve- 
nientes para a sua execução ; 



2." Exercer inspecção gera1 e superior sobre a execu~ão 
de todas as Ieis e regulamentos de administração publica; 

3 . O  Superintender sobre todos os magistrados, funccíona- 
rios e corpos adminislrativos do districto, e em todos os obje- 
ctos da competencia d'elles, podendo proceder o11 mandar pro- 
mder a inqusrito!: e sgndicancias á sua admjnistrdçãu, eaami- 
nar oii mandar examinar, quando o julgar necessario, o esta- 
do dos cofres, quer publicos, quer das corporaçties e cstahele- 
cimentos publicos, e providenciando no que fOr das suas atlrí- 
buições ; 

4 . O  Superintender nos estabeiecimentos de instrucção pu- 
blica, nos termos das leis especiaes; 

5." Vigiar o cxcrcicio da ãuctoridade ecclesiastica, dando 
conta dos abusos que notar; 

6 . O  Exercer, a respeito dos bens e rendimentos da fazenda 
publica, as diversas funqões que lhe incumbem as leis e re- 
gulamentos e~peciaes  ; 

7." Nomear para todos os empregos administrativos, para 
que a lei Ihe dá competencia, ou que não t8em por lei modo 
especial de nomeaçao ; 

8." Suspender e demittir os empregados de sua nomea- 
ção ; 

9." Dar ou mandar dar posse a todos os funccionarios que 
estão debaixo da sua direcção, e suspendel-os do exercicio e 
vencimentos, dando irnmcdiatamcntc parte ao governo, quan- 
do a este pertença a nomeação; 

10." Tomar, ou mandar tomar pelos seus delegados, jura- 
mento aos funcc-ionarios publicos, quando a lei não designe au- 
ctoridade competente para o debrír ; 

i l .O Conceder licenças aos empregados seus subordina- 
dos ; 

1 2 . O  Mandar processar as  folhas dos vencimentos dos em- 
pregados da sua dependencia, nos termos dos regiiIamentos; 

f 3.6 Approvar, precedendo consulta do triliunal adminis- 
trativo, os estalutos das assnciac0es e institutos de recreio, 
protecção as pessoas ou anirnaes, instrucçâo publica, piedade 
e beneíicencia, bem como os seus regulamentos organicos e 
dos eçtahelecimentos por estas corporações administrados ; 

14." Fixar, sobre proposta do administrador do concelho, 
o numero de amanuenses e oficiaes de diligencias das admi- 
nistrações dos concelhos, precedendo audiencia das camaras 
municipaes e parecer do tribunal administrativo ; 

15." Mandar proceder as eleições de todos os corpos admi- 
nistrativos e auctoridades electivas, nos dias e prasos para es- 
se fim designados n'este codigo ; 

1 6 . O  Abrir e encerrar em nome do rei as sessfies da junta 
geral do districto ; 

1 7 . O  Examinar as deliberações dos corpos administrativos, 
podendo usar do direito de suspensão nos termos d'este codi- 
go, remetter ao governo o11 á junta geral o resumo ou copia 
das deliberações que Ihes perten~a suspender, e dar conheci- 
mento de todas ellas ao miniçterio publico para que possa re- 
clamar contra as que envolverem nullidade ; 

18." Approvar as delibera~ões das juntas de parochia nos 
termos d'esle codigo ; 

1 9 . O  Remetter ao tribuna1 de contas ou ao tribunal adminis- 
trativo, segundo as suas competencias, as contas de gerencia 
dos corpos administralivos e das corporações de piedade e be- 
neEceucia, dentro do praso de quinze dias contados desde que 
as tiver recebido, acompanhando-as das informd$ões que jul- 
gar convenientes ; 

2 0 . O  Repartir, ouvido o trihnnal administrativo, pelos eon- 
çelhos do districto as contribiii~óea directas do estado e os 
contingentes de  recrutas para o exercito e armada, quandn a 
junta geral ou a commissão districtal se não reunam, ou por 
qualquer outro motivo não satisPdpm a esta obrigação ; 

2 1 ." Levantar conffictos de jurisdicção e competencia entre 
as auctoridades administrativas e judiciaes, em conformidade 
com as Ieis e regolamentos especiaes ; 

22." Finalmento, exercer quaesquer outras attribuições 
que as leis lhe incumbam. 

Art. B 1 8 . O  No que respeita á policia do districto compete 
ao governadbr civil : 

1.O Dar, executar e fazer executar todas as provideacias 
neeessarias para manter a ordem publica, proteger as pessoas 
e a propriedade, reprimir as  actos eontrarios a moral ou á de- 
cencia publica, auxiliando-se para estes fins da força que tiver 
a sua disposição e requisitando a que fbr necesqaria ; 

1 . O  Exercer a fiscalisa~ão necessaria sobre os estrangeiros 
residentes no seu districto; 

3." Conceder passaporles, nos termos dos regulamentos ; 
4.O Conceder licenças para theatros e espectaculos publi- 

c o ~ ,  na capital do districto ; 
5." Tomar providencias sobre as loterias e rifas aiictorisa- 

das, casas publicas de jogo, hospedarias, estalagens, botequins 
e sirnilhantes ; 

6." Tomar providencias para repreçsão da mendicidade e 
vadiagem ; 

7.0 Tomar providencias sobre musicos arnbulantcs, toques 
de sinos, fogueiras e fogos d'artificio ; 
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8.0 Tomar providencias sobre pregões, cartazes e annnn- 
cios cm l o g r e s  publicas, exposiçã~ Ou affixa~ão nos mesmos 
Iogares de figuras, quadros, estampas, imagens oit quaesquer 
publicações obscenas ou offensivas da moral publica ou do de- 
coro s honra dos funccionarios e dos particulares ; 

9 . O  Tomar providencias ácerca dos estabelecimentos ou 
agencias onde se  inculcam quaesquer servipos ; 

f 0 . O  Conceder lidenças para as casas de emprestimo sobre 
penhores, com escepcão das estabelccidas por bancos, monte- 
pios, monta de piedade, sociedades de soccorros mutuos e 
outros est;ihelecimcntos, cujos estatutos são approvados pelo 
governo ; 

f 1.0 Conceder licenças aos estabelecimentos insalubres, 
incommodos ou perigosos, nos termos dos respecti~os regula- 
mentos ; 

i 2.0 Tomar providencias sohre a policia das mulheres pros- 
titutas ; 

1 3 . O  Dirigir os differentes servi~.os de figgiene e salubrida- 
de publica ria corrformidade das leis e regulamentas especiaes, 
e adoptar, em caso de necessidade, as providencias convenien- 
tes para precaver o districto, o11 algnmas das suas povoações, 
de  epidemias, enfermidades contagiosas, focos de infecção e 
outros males d'esta natureza, dalido irnmediatamente conta ao 
governo ; 

1 4 . O  Superintender a seçuranfa das prisõcs e sustentacão 
dos presos ; 

1 5 . O  Dirigir superiormente os corpos de policia civil, eãer- 
cendo a respeito d'elles e do seu pessoal as attribuiçõea, que 
lhe são commettidas pelas leis e regulamentos especiaes; 

1 6.Q Executar e fazer executar todas as leis e regulamen- 
tos de policia, e bem assim estabelecer e fazer executar todas 
as providencias, que Ihe parecerem cnnvenientes, para o li- 
vre exercicio das funcções das auctoridades e repartições pu- 
blicas ; 

1 7 . O  Superintender o serviço de sanidade marítima em 
conformidade com as leis e regulamentos especiaes ; 

1 8 . O  Finalmente, exercer quaesquer outras attribuições po- 
Iiciaes, que as leis lhe incornlsam. 

Art. Bi5B.O O governador civil pbde, com approvação d o  
governo, tomar providencias de execução permanente solire os 
assumptos de que trata o artigo antecedente, que não forem 
regulados por leis ou regulamentos geraes de ar lmiais t~ão 
publica. 

Art. %%@.O Ao governador civil pertence tambern a ins- 
p & e ~ ã o  superior das irrnandadcs, confrarias e institutos de pie- 

dade ou de beneficencia, que por lei não estejam immediata- 
subordinados ao governo, e no exercicio d'eatas func- 

gnes pertence-lhe : 
i." Regular, por meio de instrucções, a sua escripturação 

e contabilidade ; 
2.0 Approvar os seus orçamenfos, e auctorisar os actos da 

sua admiriislração que possam influir nos mesmos orçamentos, 
com excepção do levantamento de emprestimos, acquisição de 
bens imrnobiliarios, alienação d'estes bens e de quaesquer ca- 
pitaes, applicação a despezas correntes de capitaes disrratados 
ou que constituam o seu fundo, e de heranças, doações ou le- 
-gados, se não forsm deixadoa com esta cIausulri; o que tudo 
depende da auctorisaçáo do governo ; 

3.0 Dissolver, sbmcnte em algum dos casos mencionados 
nos quatro primeiros numeros do artigo f7.", precedendo au- 
ctorisação do governo, as mesas ou administra~ões d'estas as- 
sociações ou institutos, nomeando livremente commissões que 
,os administrem at6 á epocha da eleição ordinaria, quando não 
-julgue conveniente antecipar a eleição ; 
- 4." Ordenar a estas corporações que organisem novos es- 
tatutos em harmonia com os regulamentos ou instrocções ge- 
raes do governo, podendo obrigar, tanto as que já  existirem 
como as que de novo se fundarem, a applicar, pelo menos, a 
decima parte da sua receita ordinaria a actos de beneficencia 
no concelho, e a auxiliar o ensino primario da respectiva fre- 
guezia ; 

5." Extinguir as irmandades e confrarias, que, comquanto 
legalmente ercctas, nZn tenham pelo mcnos o dobro do numc- 
ro dos irmãos necessarios para constituir a mesa, ou estejam 
por elics abandonadas, intimando-as previamente para se ron- 
stituirem em conformidade com os seus estatutos, e, no caso 
de recusa, appIieando os seus bens e valores em beneficio 
de algum estabelecimento de caridade do concelho ou da res- 
pectiva junta de parochia, precedendo approvagão do governo ; 

6.0 Extinguir as irrnandadcs e confrarias il!cgalmenta ere- 
ctas, ou sem estatutos devidamente approvados, encorporando 
0s seus bcris e valores na reepeçtiva junta de parochia, quan- 
do, depois de intimados os seus germes ,  se aáo eorrstituam 
regularmente ; 

7." Enviar ao ministerjo publico, junto do tribunal admi- 
nistralivo, as cijpias authenticns das deliberaçõ?~ das irmanda- 
des, confrarias e institutos de piedade ou beneficencia, que en- 
volvam oEensa de lei ou regulamento de administração publi- 
Q, ou dos seus compromissos e estatutos, a fim de reclamar 
a sua annuliação. 



5. i.* Nenhuma d'estas corporações pode fazer despeza que 
não esteja auctorisada em orcamento devidamente approvade 
pelo governador civil. 

5. 2." O orçamento t3 ordinario ou supplementar. O ordi- 
dinario B destinado a auctorisar a cobrança e applicaçãlo dos 
rendimentos da corporacão duraoie um anno economico, que 
se  corilari do 1.O de julho ao ultimo de junho seguinte. 8 
supplementar 6 destinado : l . O ,  a prover ao pagamento de 
despezas urgerites, que nao tenham sido contempladas no or- 
çamento ordinario ; ?.O, a dar applicação a saIdos de contas e 
a receita excedente a calculada no orçamento ordinario; S.\ 
a alterar a applicação da receita votada no orçaaento ordina- 
rio. 

5. 3 . O  Os orpmcntos, antes de serem remettidos ao admi- 
nistrador do concelho, estarão patentes aos irmãos durante 
oito dias, o que ser8 annunciado por aviso afixado a porta 
do ediucio, onde funcciona a corporação, com antecipação, 
pelo menos, de tres dias. Todos os irmaos ou associados tèem 
direito a fazer observações por escripto ácerca dos orçamen- 
tos ; e as que fizerem irão juntas a estes ou serão apresenta- 
das pekaiite o governador civil. 

$. 4." A designação da receita do orçamento ordinario co- 
meçará pelos saldos provaveis de origens diversas, c os ren- 
dimentos serão avaliados pela receita effectiva do ultimo ann@ 
civil, e pelo calculo do termo médio do producto liquido dos 
tres annos anteriores, em rclação aos rendimentos que, por  
sua natureza muito variavel, não possam ser computados ap- 
prosimadarnente pela receita erectiva de um s(l anno. 

5. 5." Os orpmentos, tanto ordinario como supplementa- 
res, serão sempre organisados de fórma que a despeza votada 
náo seja excedente a receita regularmente calculada. 

3. 6." A receita será dividida em tres classes : i.*, ordina- 
ria, ou que provém de rendimentos permanentes e periodicos ; 
2.a, extraordinaria e eventual, ou que depende de factos in- 
certos; 3.a, dividas activas, que sera provavcl cobrar durante 
O anno. 

S. 7 . O  A receita uso deve ser mencionada em globo, m a s  
em tantos artigos quanta3 forem as suas diversas origens, ex- 
plicando-se em notas a sua prorcniencia. 

$. 8." Todos os rendimentos que forem recebidos em ge- 
neros serão mencionados no orçamento, calculando-se a sua 
imporlancia a dinheiro pelos preços da tarifa camararia. 

S. 9." A despeaa será Lambem dividida em tres classes r 
f .? obrigatoria, ou que B determinada pelos encargos do e+ 
taluto; 2.", fâcullativa, ou que, comqualilo ucil, não 6 indis- 

.pensavel para satisfazer os fins da instituiçgo; 3.", dividas 
p s i ~ a s  a pagar no decurso do anno economico. 

3. 10." As vcrlias dc  dcspcza ilevern ser explicadas em no- 
tas especiaes, desenvolvendo-se em artigos separados,, quanto 
seja possivef, a parte destinada ao pessoal e a destinada ao 
material, com a individuação necessaria para se apreciarem os 
differentes elementos em que seja susceptivel de decompor-sc 
a verba total. 

3. li." As verbas dos orçamentos supplementares serãu 
descdptas sob a mesma numeração de titiilos, capitulos e arti- 
gos com que no orçamanto ordinario estiverem deçcriptas as 
verfias da mesma natureza. 

$. i 2." As despezas propostas para obras serão justificadas 
eom orçamentos parciaes, feitos por peritos, desenvolvendo-se 
por artigos a despeza com materiaes e com mão d'obra, 

9. 23.O Todas as auctorisações concedidas nos orçamentos 
caducam com o anno economico, a que dizem respeito ; e to- 
da a despeza orçada e não effectuada dentro do respectivo an- 
no, e que &orla seja necessario effecliiar, será r~prodiizida ern 
novo orpmento para ser devidamente auctorisada. 

5. 1 4 . O  Até o Dm de abril remetterão as administrações 
das irmandades e estabelecimentos, a que este artigo se re- 
fere, os seus orçamentos ardinarios ao admioistrador do con- 
cclho, para cstc os enviar atE o dia i5 de maio ao governa- 
dor civil, com informação ácerca da conveniencia de serem 
auctorisadas as despezas proposlas e sobre a avaliação das re- 
ceitas. 

5. 1 5 . O  Os orçamentos serão remettidos em duplicado e 
irão acompanhados dos seguintes documentos: i .O, acta da 
sesão  da mesa em que tenham sido discutidos e approva- 
dos ; ?.O, relação das dividas activas e passivas, com dcclara- 
cão da sua natureza e origem, e annos economieos a que 
dizem respeito; 3.O,  rnappa do producto liquido de cada um 
dos rendimentos nos tres annos anteriores; 4.", orçamentos 
especiaes das obras propostas; 5 . O ,  quaesquer outros docu- 
mentos que sirvam para elucidar o orçamento. 

5. 1 6 . O  Se o orçamento ordinario não tiver sido approva- 
do antes de comesar o respectivo anno economico, as admi- 
nistrafõeç das irmandades e mais corporações continuarZo a 
reger-se pelo ultimo orcamento approvado, cuceplo com rcs- 
peito a despezas facultativas ou extraordinarias, a s  quaes só 
podem ser auctorisadas em orçamento do proprro anno, de- 
Pois de approvado. 

5. 17." OS orçameutos supplementares serão organisados c 
submettidos a approvação do governador civil com as mesmas 
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forrnalidêder prescripla? para os orcamentos ordinarios, em tu- 
do quanlo lhes possa ser applicavel. 

gj. i 8 . O  Nas disposições d'este artigo não são comprehen- 
didos os monte-pios, ou quaesquer associações fundadas ex- 
clusivamente no principio da mutualidade, as quaes todavia Ti- 
cam sujeilas % vigilancia e inspecção do governador civil, que 
dari parte ao governo dos abusos que notar. 

Art. 0 governador civil visitará, sempre que lhe 
seja possivel, o districto, provendo as necessidades publicas 
quanto coirher em suas attrihuicciies, e rlaniio conta ao gorer- 
no do estado d'elle, e dos melhoramentos de que precisa. 

Art. %?$%.O Não póde o governador civil modificar ou re- 
vogar as suas resolu$6es quando sejam declaratorias de direi- 
tos, ou tenham servido de base a alguma sentença judicial ou 
deciszo dos tribunaes administrativos. 

g. 1 ." Todos os actos do governador civil podem ser emen- 
dados ou revogados pelo governo, em todo e qualquer tem- 
po, salvo havendo prejuizo de direitos adquiridos. 

5. 2.O 110s actos do governador civil cabe sempre recurso 
para o suprcmo tribunal administrativo, por parte dos interes- 
sados, nos casos de ineornpetencia, excesso de poder, violação 
de lei e offensa de direitos ; e para o tribunal administrativo 
nos casos expressamente determinados nas leis ou reguiamen- 
tos da administra~ão puhiica. 

SECÇ.30 Ir 

Seoretario geral e mais empregados do gowrno cioil 

hrt. 2333." Em cada governo civilil ha um secretario ge- 
ral nomeado por decreto do governo, precedendo concurso do- 
cumental e de provas escriptas como for determinado em re- 
gulamento. 

2. unico. Os bachareis formados em direito e os individi~os 
habilitados com o curso administrativo, que tiverem hem eser- 
cido o cargo de secretario geral, pelo menos durante dois au- 
nos, podem ser de novo nomeados para este cargo, indepen- 
dentemeote de concurso. 

Art. %%&.O São candidatos ao logar de secretario geral os 
bachareis formados em direito e os iudividuoi quc tiverem u 
curso ds direito administrativo. 

5 .  unico. São motivos de preferencia os servi~os prestados 
em carga3 adninistrativos, e a superioridade de habilitações 
scientificas ou litterarias. 

Art. B85.O Compete ao eecrctario geral : 
1.' Dirigir, sob as ordens do governador civil, o erpe- 

dicnte e trabalhos da secretaria, e preparar ou negocios para 
resolnções que aquelle magistrado haja de tomar; , 

2.0 Certificar e aathenticar todos os documentos e actos do 
governo civil ; 

3 . O  Subscrever todos os autos e termos officiaes do gover- - 
no civil ; 

4 .O  Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, o archi- 
do governo eiviI; 
5 . 0  Exercer as funcçrics do minislerio publico nas faltas e 

impedimentos c10 agente respectivo. 
S. unico. O secretario geral corresponde-se, em nome e de 

ordem do governador civil, com todas as auctoridadcs e re- 
partipfies publicas que Ihe são subordinadas. 

Art. 3 t G . O  As secretarias dos governou civis têem os de- 
mais empregados, cujos quadros forem lixados por lei. 

Art. WX? ?.O Os emprcgiidos das secretarias dos governos 
civis, salvo o disposto no artigo 228.O, são nomeados pelo go- 
verno em concurso documental, como Mr determinado em re- 
gulamento. 

S. unico. São motivos de preferencia para estes logares os 
wrviços prestados em cargos administrativos e a superiorida- 
de de habilitações scientificas ou Iitterarias. 

Art. BB8.0  O governador civil nomeia, precedendo con- 
curso documental, os amanuenses da secretaria, e, independen- 
temente de concurso, o porteiro, continuas, e correios onde os 
houver. 

Art. 3 2 3 . O  O secretario geral e demais empregados do 
governo civil prestam juramento nas mãos do governador civil. 

Art. %88.0 O secretario geral pode ser transferido pelo 
governo de um para outro districto, e os outros empregados 
da secretaria tambem podem ser transferidos de uns para. ou- 
tros districlrir, para lugares identicos sendo igiiaes os quadros, 
au para logares analogos, segundo os vencimentos, scndo os 
quadros diversos. 

Art. 231."as faltas e impedimentos do secretario ge- 
ml, se o governo não providenciar de oiitra fbrma, fará as 
suas vezes o omcial maiq gradirado da secretaria, oii o que O 
governadw civii desiguar, havendo mais de um de supefior 
graclua~ão. 

Art. 2JB.O Nas faltas e impedimentos dos officincs ou 
chefes de repai tição, farão as suas vezes os empregados da 
classe jmrnediata~nente inferior que o gpvernador civil desi- 
gnar. 

S. unico. h'as faltas e impedimentos dos empregados que 
não dirigirem repartições não haverá nomea~ões inkrinas. 

6 
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Art. 235." 0s porteiros são substituidos nas suas faltas 
e impedimentos pelos outros empregados menores, e estes pe- 
los empregados das .administra~ões dos conceIhos ou de poli- 
c ia  que o governador civil designar. 

Admiais:rrtdor de concelho ou bairro e empregados 
da adminiistrsgâo 

Administrador ée concelhc ou bairro 

meira ordem só podem ser dernittidas por algum dos seguin- 
tes motivos: 

i . O  Por infracção manifesLa da lei em seus actos ou deci- 
sões ; 

2." Por desobediencia ou falta de acatamento ás ordens dos 
seus superiores ; 

3." Por negligencia ou omissão de que resulte prejuizo 
aos serviços que lhe estão commettidos, ou ao interesse pu- 
blico ; 

4 . O  Por procedimento irregular que os impossibilite de 
exercer decorosarnentc as suas funr~ões. 

Art, b t 4 . O  O administrador de eoncelho 6 o delegado e 
representánte do governo no concelho em todos os assumptos 
das suas attdbuições e nos que não estiverem especialmente 
commettidos a outras a~ctoridades e funccionarios; é nomeado 
par decreto sobre proposta do governador civil e immediata- 
mente subordinado a este magistrado. 

Art. 8 3 9 . O  Para os concelhos de primeira ordem s6 po- 
dem ser nomeados administradores os individuos que tenham 
um curso de instrucção superinr, especial o11 secundaria, e 
hajam exercido por mais de um anno o cargo de adminislra- 
dor de concelho de qualquer ordem. 

Art. f 3 8 6 . O  O administrador de concelho tem o ordenado 
que lhe f6r vohdo no orçamento municipal, e os emolumen- 
tos que lhe competirem segundo as respectivas tabellas. 

S. unico. O ordenado não sera inferior a 4008000 réis 
nos concelhos de primeira ordem, a 3009000 reis nos de se- 
gunda e a 2006000 réis nos de terreira. 

Art. %31.0 O administrador de concelho tem suùstituto 
nomeado por decreto sohre proposta do governador civil. 

Art. 3 3 8 . O  Nas faltas e impedimentos simultaneos do ad- 
ministrador de concelho e do seu substituto, e emquanto o go. 
vcrnador civil não nomear quem sirva interinamente, fará as 
suas vezes o prcsidcnle da carnara municipal. 

S. unico. O presidente da carnara, emquanto substilue o 
administrador de concelho, não exerce as funcç5es de verea- 
dor. 

Art. f 39." O administrador de concelho c seu substituto 
prestam juramento, por si ou por procuração, nas mãos do go- 
vernador civil. 

Art. b4O.O O administrador de concelho e seu substituto 
podem ser suspensos pelo governador civil, mas so por de- 
creto podem ser transferidos ou demittidos: 

$. i .O Os administradores eflectivos de concelhos de pri- 

S. 2." A demissão dos adminisiradores de concelhos de 
primeira ordem não poderá effectuar-se sem prévia audiencia 
d'elles, e no decreto da  demissão dedarar-se-ha qual dos mo- 
tivos enumerados no $. i." a determinou. 

1. 3 . O  Estes administradores poderão ser transferidos por 
wnveniencia do servigo para concelhos da mesma ordem. 

S. 4 . O  Estes mesmos admiuistradorea, depois de quatro an- 
aos de serviço, serão preferidos, em igualdade de circi~rnstan- 
cias, no provimento dos logares vagos nos qiiadros das secre- 
Xarias do rninislerio do reirio, do supremo tribunal administra- 
tivo e dos gorternos civis. 

S. 5." Os administradores de concelhos de qualquer ordem 
aao poderão ser suspensos pelo governador civil por mais de 
trinta dias ern cada anuo, ou por noventa dias com auctorisa- 
$ão do governo, findos os qoaes entrarão novamente no exer- 
Gcio de suas fuacçõ~s, se a &se tempo não tiverem sido trans- 
feridos ou demittidos. 

Art. Z34I.Q &administrador de concelho tem a seu cargo, 
sob a auctoridade do governador civil, executar e fazer exe- 
cutar no seu concelho as leis e regulamentos de adrninistra- 
Cão pubIica, e no desempenho d'estas funcções tem a seu car- 
go : 

1.O Vigiar pela execupão de todos os serviços adminislrad- 
VOS, em conCormidade das leis e reguIamentos respectivos; 

2 . O  Delegas nos seus subalternos, com auctorisação do go- 
vernador civil, alguma d a  suas attribuições, quando as neces- 
sidades do serviço assim o exigirem; 

3.9 Exaliiinar annualmente o estado d a  escblas de ensino 
Pbmario, publicas ou particulares, o estado dos archivos, da 
escripturação e dos cofres da camara municipa1, das juntas de 
Parochia, irmandades, confrarias, misaricordías, hospiraes c 
quaesquer outros institutos de piedade E! beneficencia; verifi- 
-do se os Iivros e documentos d'estas corporqões estão sel- 
lados em conformidade com o respectivo regulamento, e eu- 



viando no fim do anuo ao governador civil um relatorio cir- 
cumstanciado em que proponha as providencias que tiver por 
convenientes ; 

4.O Dar parte ao governador civil dos actos praticados pe- 
las camaras municipaes e juotas d e  parochia que envoIvam 
nullidade ou forem contrarios ao interesse publico; 

5." Participar ao governador civil os actos das administra- 
ções das irmandades e associações de piedade e beneficencia 
que euvolvara 0Eens.a de lei ou regulamento de adminislra- 
ção publica, ou dos seus compromissos e estatutos, enviando 
ao mesmo magistrado cópia authentica das respectivas delibe- 
rações ; 

6 . O  Remetter com infornia~ão circumstanciada ao governa- 
dor civil os orpmentoç das irmandades, confrarias, misericor- 
dias, hospitaes e quaesquer outros institutos de piedade e be- 
neficencia, cuja approvação pertença áquelle magislmdo ; 

7." Remelter com informação circumstanciada ao governa- 
dor civil, para serem mandadas ao tribunal de contas ouapre- 
sentadas ao tribunal administrativo, as contas da gerencia das 
camaras municipaes, das juntas de parochia e das corpora~ões 
a que se  refere o n," 3 . O  d'este artigo, devendo effectuar a re- 
messa dentro do praso de quinze dias contados desde gue as 
tiver recebido ; 

8," Fiscalisar o serviço dos expostos e das creancas des- 
validas ou abandonadas, em conformidade com as leis e regu- 
lamentos ; 

9." Fiscalisar o serviço dos estabelecimentos de instrucpão 
publica c de educação, nos termos das leis especiaes ; 

10." Remetter ao governador civiI, logo que os receba, os 
resumos e as ciipias authenticas das deliberações das camarae 
municipaes e juntas de parochia, conforme dispõem os artigos 
1 0 5 . O  e 187.O; 

i i." Prestar á camara municipal, ás juntas de parochia, 
aos presidentes d'estas corporacL?ee~, e a todas as anctorida- 
des publicas o auxilio de que precisarem para o desempenho 
rios seus deveres olliciaes; 

1 2 . O  Nomear os amanuenses e officiaes de diligencias da 
administração do concelho, e, depois de ouvidos e com prk- 
via auctorkação do governador civil, suspendetos e demit- 
ti!-OS ; 

13." Suspender, depois de ouvdoj, os outros funccigna- 
rios administrativos que lhe estiverem immediatamente subor- 
dinados, precedendo auctorisação do governador civil ; 

14.0 Tomar juramento aos empregados publicos do conce- 
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. ~ o ,  quando a lei não designe auctoridade competente para o 
deferir ; 

15.O Conceder licença aos empregados administrativos seus 
.subordinados ; 

16." Abrir e registar os testamentos na conformidade do 
codigo cM1; 

17." Recebor as escusas dos testamenteiros nos termos do 
,mesmo codigo ; 

18." Tomar contas do cumprimento dos legados destinados 
a fundações ou applicafles pias ou de utilidade publica, em 
.conformidade com a legielaçolo especial, competindo esta attri- 
buição ao administrador do respectivo concelho, ainda que não 
seja o da cabeça de comarca ; 

1 9 . O  Finalmente, exercer quaesquer outras attribuições que 
as leis lhe incumbam. 

Art. a 4 3 . O  Ao administrador de concelho, como auctori- 
dade policial, incumbe : 

1.0 A execurão das leis e regulamentos de policia geral, 
Bistric681 c municipal ; 

2 . O  A concessão de bilhetes de residencia na conformidade 
dos regulamentos ; 

3." A vigilancia pela segurança das cadeias e sustentação 
dos presos ; 

4 . O  A policia relativa 6s casas publicas de jogo, hospeda- 
-rias, estalagens, botequins e similhantes ; 

5 . O  A concessão de licenps para fabricar, importar, ven- 
der  ou usar armas brancas ou de fogo, e bem assim a policia 
respectiva; 

6." A policia respectiva as mulheres prostitutas ; 
7 . O  A policia sobre mendigos, musicos ambulantes, vadios 

e vagabundos; 
8.O A policia sanitaria nos termos dos regulamentos ; 
9." A policia sobre prcgões; 
10." 11 manutenção da boa ordem nos templos e soIemni- 

dades religosas ; 
i [.O A poticia das festas e divertimentos piiblicos ; 
t2.0 A concessão de licencas para theatros e espectaculos 

Publrcos flim da capital do districto, e a policia respectiva; 
1 3 . O  As providencias para impedir a divagação de pessoas 

.afienadas, devendo fazel-as recolher em algum estabelecimen- 
apropriado, ou entregar a quem, segundo a lei, pertença 

domar conta d'ellas ; 
1 4 . O  Impedir a divagação de anirnaes maIfazejos e provi- 

denciar para que sejam extinctos ; 
15.V.s provjdeacias necessarias para proteqão e segui- 
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rança de pessoas e cousas nos casos de incendio, inundaçóes, 
naufragios e simllliantes, e promover a prestação e distribui- 
fão de soccorros nos casos de calamirladr? pulilica; 

16." A protecção da liberdade, propriedade e seguranp 
dos habitantes do concelho ; 

17." As proridencias de prevenção e repressão contra 
quacsquer actos contrarios L ordem e a moral ou decencia pu- 
blica, requisitando para esse fim a força armada que julgar 
newssaria ; 

18." A concessão de licenças aos estabelecimentos insaIu- 
bres, incommodos ou perigosos, nos termos dos regulamentos; 

19." A fiscalisação dos pcsos c medidas; 
20." O levantamento de autos -de investigação de todos os 

crimes publicos de que tiver conhecimento ou participaçio, 
inquirindo testemunhas, tomando declaraçiies, coDigindo docu- 
mentos e quaesquer outras provas que possam e ~ l a r e c e r  os 
tribunaes; e remetter os mesmos autos com informação sua 
ao miniaterio publico ; 

21 .O Participar ao ministerio puhlico todas as  contraven- 
çííes em que este deva ser parte accusatoria; 

22." Prender ou mandar prender os culpados, quando o 
requisite a auctoridade judicial, e nos casos em que não se 
exija prbvia formação da culpa, pondo-os immediatamente á 
disposição do juiz competente ; 

23." Dar buscas e proceder a apprehensões para investiga- 
ção dos factos criminosos, observando as formalidades exigi- 
das para estes actos, quando praticados pelas auctoridades ju- 
diciaes ; 

24." A concessão de licenças policiaes, que por disposição 
legal não competir a outra auctoridade; 

23: Prestar auxilio aos empregados de justiça, aos da fa- 
zenda publica ou municipal e aos arremataates de impostos do 
estado ou do municipio, quando lh'o requisitarem ; 

26." Finalmente, exercer quaesquer outras attribuições po- 
liciaea que as leis ou regulamentos de administra~ão publica 
lhe incumbam. 
I. unico. A l icenp para uso de armas é valida em todo o 

reino duraníe o tempo por que tiver sido concedida. 
Art. R 4 3 . O  Nos concelhos de Lisboa e Porto a concessã0 

de bilhetes de residencia, de Iicenças para espectaculos, para 
fabrico, irnporlação, venda on uso de armas brancas ou de p- 
go, para hospedarias, estalagens e botequins, para casas de 10- 
g0 e similhantes, pertence ao governador civil. 

Art. 84.1." Em Lisboa e Porto e nos concelhos em que 
funccionarem corpos de policia civil, os administradores düs 

Bairros e dos concelhos, que não forem tambem commissarios 
de policia, exercem cumulativamente com eatcs funccionarios 
as attribuições policiaes mencionarias n'este codigo, preferindo 
todavia os commissario3 quando concorram siinultaneamente. 

SECÇÃO 11 

Empregados du administração do concelho 

Art. O adninistrador de concelho tem um secreta- 
rio por elle proposto e nomeado pelo governador civil. 

Brt. ZB6.O O secretario da administração de concelho só 
póde ser demittido, com previa audiencia sua, por desleixo, 
erro de oficio ou mair procedimento, e é competente para o 
demittir o gorTernador civik. 

3. 1.O Da demissão ha recurso para o governo. 
S. 2." O secretario da administração pode ser transferido 

para ouiro cuncelbo do mesmo dktrieto. 
Art. B I S . o  O secretario da administracão 6 substituido 

nos seus impedimentos teinporarioa pelo empregado da mes- 
ma adrnioistrd~ão, que o administrador nomear, ou por pessoa 
estranha, não havendo empregado da secretaria habilitado pa- 
ra as funcfões. 

S. unico. As nomeações interinas carecem de confirmação 
do governador civil, se houverem de ter egeito por mais de 
trinta dias. 

Art. 8 a S . O  Incumbe ao secretario da administração de 
concelho : 

1." Certificar e authenticar todos 05 documentos e actos 
officiaes da administraçgo ; 

2." Preparar o expediente e as informações nece~sarias 
para as resoluções do administrador; 

3 . O  Lavrar todos os autos e ternios officiaes da administra- 
ção do concelho ; 

4.O Conservar, sob sua guarda e réspomahiTidade, na casa 
da administração do concelho, o archivo da mesma adminis- 
tração ; 

5 . q i r i g i r  os trabalhos da secretaria em conformidade das 
ordens do administrador. 

Art. 349." O secretario da administração tem o ordenado 
que lhe fGr votado no orçamento municipal, e os emolumen- 
10s que lhe compelirem segundo ar respectivas taliellas. 

S. unico. O ordenado nunca ser2 inferior a 360d000 rkia 
nos concelhos de primeira ordem, a 2408000 reis nos de se- 
gunda c a lSOd000 reis nos de terceira. 

Art. Ai30.O Haverá os arnanuenses necessario~ para a sxe- 
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cução e prompto expediente dos servips incumbidos ;i admi- 
nistração do conceIho, e estes einptegados terao os ordenados 
votados no orçamento municipal. 

g. unico. O oumero de âmaouenses é fixado pelo governa- 
dor civil sobre proposta do administrador do concelho, com au- 
diencia da camara municipal e parecer do tribunal administra- 
tivo. 

Art. $ S i l . o  Bavera igualmente os officiaes de diligencias 
necessarios para o serviço da administração, os quaes t ~ r ã o  
os ordenados votados no orçamento municipal. 

5. unico. applicavel a estes empregados o disposto no 
5. unico do artigo antecedente. 

Art. ; a & % t . O  Os amanuenses e officiaes de diUgencias eãcr 
nomeados pelo administracior do conceIho, e tanto eIles como 
o secretario prestam juramento nas mãos d'nqucllc magistrado. 

Ar-. 253.0 Os officiaes dc diligencias são obrigados a cum- 
prir as  ordens do administrador do concelho no desernpenh~ 
das suas attribuirões, e são competentes para accusar as trans- 
gressões das posturas e regulamentos policiaes, mas não podrm 
ser condeninados em custas quando decjiarn da acçusa$ão. 

CAPITULO I11 

Eegemr de parochia e seus empregados 

hrt. t S i 4 . O  Em cada parochia, ou parochias annexadas 
administrativamente, ha um regedor nomeado pelo governador 
civil, sobre proposta do administrador do conceiho, e que B 
seu immediato delegado e representante em todos os a:, -qum- 

ptos das suas altribuições, e nos que não esliverem especial- 
mente commettidos a oiitras auctoridades ou funccionarios. 

Art. b S 5 . 0  So póde ser regedor de parochia o indix~idu~ 
que tiver n'ella reddencja por mais de um anno e souber ler, 
escrever e contar. 

Art. 9 5 6 . O  O cargo de regedor de parochia 6 obrigatorio, 
porbm o nomeado não piide ser compellidi, a servir por mais 
d e  um anno; somente depois de iim anno de intervallo poderi 
ser obrigado a acceilar nova norn~ãção. 

Art. R!51.0 O regedor de parochia não vence ordenado, 
mas tem os emolumentos que pelas leis lhe competirem, e ,  
emquanto exercer o seu emprego, 6 isento do serviço do ju- 
rg, de aboletamentos em tempo de paz e do imposto de tra- 
balho estabelecjdo n'este codigo. 

Art. $ 2 5 8 . O  As funCç5es dc regedor de parochia são in- 
compabiveis com quaesquer oulras funcç5cs publicas, excepto 
com as de juiz de paz. 

Arl. b 5 8 . O  O regedor de parochia tem substituto nomea- 
do pelo governador civil, sobre proposta do administrador do 
m n ~ l h o .  

Art. Z 6 C b . O  O regedor de parocliia e o se; substituto po- 
dem ser suspensos pelo administrador do concelho, que dar& 
parte da suspensiio ao governador civil, mas só por este ma- 
p t r a d o  podem ser demittidos. 

Art. B61.O O regedor de parochia e seu substituto pres- 
tam juramento, por si ou por procuração, nas mãos do admi- 
pistrador do concelho. 

Art. 269.0 Incumbe ao regedor de parochia: 
1.0 Dar parte ao administrador do concelho das faltas e ir- 

~egularidades que a jtinta de parochia commetter; 
2." Dar porte ao administrador do concelho das fallas ou 

irregularidades qiie h a ~ a  na admioislração das irmandades, con- 
frarias e estabelecimentos de beneacencia ou caridade; 

3." Dar parte circumstanciada ao administrador do conce- 
Iho dos factos criminosos de que t i ~ e r  noticia, e das provas 
que possam obter se para descobrir os criminosos; 

4.O Vigiar a execirção das provitlencias policiacs relativas 
aos cemiterios da parochia, e exeicer as funr46es de policia 
sanitaria que lhe forem commettidas nas leis e regulameotos; 

5." Prover a desobstrucç.ão das ruas e caminhos parochiaes; 
6 . O  Abrir os testamentos na conformidade das disposições 

do codigo citil ; 
7.O Exercer as funcções que Ihe forem delegadas pelo ad- 

ministrador do concelho, nos termos d'este codigo; 
8." Finalmente, exercer quaesquer outras attribui~ões que 

as leis e regulamentos Ihe incumbam. 
Art. 983.0 O regedor de parochia tem um secretario por 
proposto e nomeado pelo administrador do concelho. 

Art. 984." O secretario do regedor terá a gratificação 
que lhe fOr votada no orçamento parochial. 

Art. O d S 5 . O  O secretario do regedor pode ser por este sus- 
penso até trinta dias em cada anno, mas sb o pbde ser por 
mais tempo, ou dcmiltido, pelo administrador do concelho. 

Art. O regedor de parochia 6 coadjiivarlo no exer- 
cicio dw suas funcç6es por cabos de policia. 

S. 1." A nomeação dos cabos de policia 6 feita pelo admi- 
nistrador do couwlho, sobre proposta do regedor de parocbia. 

$. 2 . q ~  cabos de polida sb podem ser nomeados: 
1.O U'entre os soldados lictinceadou para a reserva, qiie re- 

sidam na fregireíria, mas sem prejuizo do serviço militar a que 
sejam eventualmente, chamados; 

2." D'entre os mancebos residentes na freguezia, recensea- 
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dos e sorteados para o serviço militar, que não tenham sido 
necesçarios para o preenchimento dos contingentes, ou que, 
podendo ser aecessarios, ainda não foram chamados ; 

3." Na falta de individuos das duas cIasscsas precedentes, 
d'eritrc quaesquer outros da parochia, que sejam varUes váli- 
doa, de itlade nso excedente a cincoenta annos. 

5. 3." O serviço de cabo de policia B obrigatorio para os 
individuos da primeira classe de que traia o paragrapho ante- 
cedente, durante o tempo por que permanecerem na mesma 
cIaase; para os da segunàa classe, duraote o praso de cinco 
annos; e para os cla terceira classe, durante um anno. 

5. 4.0 O serviço de cabo de policia póde ser prestado por 
substituto offerecido pelo proprio, e que tenha as  condições 
exigidas a qualquer das classes designadas no 5. 9." 

S. 5 . O  Os cabos de policia não podem ser obrigados a pres- 
b r  serviço fbra da frsguazia, excepto para captura de crimi- 
nosos ou conducção de presos. No primeiro caso 56 podem ser 
obrigados a ir ate os limites do respectivo concelho; e no se- 
gando até a sede da freguezia mais prosirna do concelho con- 
finante. 

5. 6." O numei-o de cabos de policia para cada parochia; 
e para cada secção d'e!la, segundo as conveniencias do  servi- 
ço, ser8 fixaõo pelo go~ernador civil, sobre proposta do admi- 
nistrador do concelho, mau nunca poderá exceder, nas povoa- 
ções urbanas, a mais de u m  cabo de policia por cada cero ha- 
bitantes, e nas povoações ruraes, a mais de um por cada cin- 
coenta habitantes. 

8. 7P As nomeaçães dos cabos de poIicia s6 podem ser fei- 
tas no mez de janeiro dc cada anno, excepto para preencbi- 
meato de quaesquer vacaturas que occorrerem, não sendo por 
suspensão ou demissão. 

3. 8." Os caboç de policia são immediatarnente subordina- 
dos ao regedor de paroehia, e d'elle recebem instrucções para 
a execu~ão dos serviços que Ihes forem incumbidos. 

5. 9." Os cabos de policia podem ser suspensos peIo rege- 
dor de parochia, mas sú pelo administrador podem ser dernit- 
tidos. 

Art. I 6 V . O  O secretario do regedor e os cabos de policia 
prestam juramento nas m8os do mesmo regedor. 

TITULO YII 

Tribunal administrativo 

CAPITULO I 

OrgaaisaçZio e modo de funceioriar 

Brt. 368.0 Na séde do districto fiinccions um Lribunal 
administrativo composto de tres magistrados nomeados por de- 

.meto do goverDo. 
Art. R ( B 9 . O  Os vogaes do tribunal administrativo são no- 

meados pelo rninisterio do reiuo, rnedianle proposta, em I:sta 
Sríplice, do mioisteiío da justiça, de entre os candidatos Iegaes 
B magistratura judicial. 

3. unico. 03 juizes de direito de 3.' classe podem, sobre 
proposta do rninisterio da jusliça, ser tranrferido~ para estes 
logares, se assim o requerererri. 

Art. ROO.* 0s candidatos a inagislratiira judicial nornea- 
do3 vogaes do tribunal adninistrativo ficam por esse facto. e 
para todos os effeitiis, considerados juizes de direito de 3.' 
dasçe. 

$. uaico. Emquanto pertancerern ao tribunal administrati- 
\?o, não poderão os seus vogaes receb~r inenês honorificas, 
nem acceitar cargo publico de eleição ou nomeação, salvo os 
que lhes couberem por promoção, escala, antiguidade ou COE- 
Curso. 

Brt. B11.O Cada iim dos vogam do tribunal administrati- 
VO Serve por tres anaod, mas pOde ser rcr.osiduzirto por outro 
Canto tempo. 

Art. á3Yl .0  Os vogaes do tribunal administrativo, d u r a ~ t e  
.o primeiro periodo por que forem nomeados, náo podem, nem 
ainda a requerimento seu, ser transferidos para outros distri- 
Ctos, ou collocados nas comarcaa, senão depois de  terminado 
aquelle periodo, excepto se Ihes pertencer a promoção. 

Art. 9 Y 3 . O  Os vogaes effectivos do  tribuna1 adaioistrati- 
vo devem ter residencia permanente da capital do diçtricto. E 
a igual tesidencia são obrigados os substitutos, quando chama- 
dos a fazer as vezes de algum effectiro por impedimento co- 
nhecido, cuja duração seja superior a lrinla dias. 

5. unico. 0s vogaes do tribunal não podem ad~ogar  no dis- 
W t o  em que exercem jurisdicção, e fora do districio tambem 
não podem advogar nas causas em que forem interessados o 
estado, os corpos administrativos, ou quaesquer estabeIeci- 
menlos sujeitos á jnrisdiaão do tribunal a que pertencem. 
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Art. 29 S 4 . q ~  vogaes dos tribunaes administrativos rece- 
berão F004000 reis anauaea de ordenado nos districtos de Lis- 
boa, Porto e iIbas, e 500&000 reis nos outros districtos. 

5. unico. Além do ordenado, os vogaes dos trlbunaes ad- 
ministrativos perceberão os emolumenbos que na respectiva ta- 
bella lhes são fixados. 

Art. BS6.O Nas falbas e impedimentos dos vogaea do tri- 
bunal administrativo serão chamados 03 substitutos, que em 
numero de tres são nomeados por decreto do governo, e na 
faíta d'estes os subslitutos dos amos  anteriores, preferindo os 
dos annos mais proximos, e entre estes os primeiros pela or- 
dem das nomeações. 

5. 1 .O Os substitutos servem por periodos triennaes, podem 
ser reconduzidos por -outro tanto tempo e são para todos os 
effeitos equiparados aos substitutos dos juizes de direito. 

S. 2." 0s  substitutos não têem ordenado, mas vencem o 
correspondente a elle, quando estão em exercicio, segundo as 
regras geraes estabelecidas n'este codigo, 

Art. BIO.0 OS vogaes do tribunal, effectivos e substitu- 
tos, prestam juramento, por si ou por procurador, nas mãos 
do presidente da relação. 

$. unico. A posse d'estes cargos será dada pelo presidente 
do tribunal, ou por quem suas vezes fizer; Tan to ,  porkrn, ás 
primeiras norneaçóes posteriores a publicaçao d'este codigo, 
será conferida pelo governador civil do respectivo districto. 

Art. %V ?.O O presidente do tribunal é um dos vogaes ef- 
fectivus que fbr designado pelo governo, servindo, na falta de 
designação e nus impedimentos do presidente, o vogal mais 
antigo na magistratura judicial, não havendo vogaes que te- 
nham pertencido a esta magistratura, o mais antigo no tribu- 
nal, e ern igualdade de autiguidade o mais velho. 

Art. 818.0 O tribunal tem um secretario designado pelo 
governador civit de entre os empregados da respectiva secre- 
Jaria, o qual perceheri a gratificaçáo annual de 60d000 reis. 

$. 1." O secretario exerce lambem a s  furicções de conta- 
dor, e 6 substituido nos seus impedimentos pelo einpregado 
da secretaria que o governador civil designar, e perceberá a. 
parte da gratificação proporcionada ao tempo que servir. 

$. 2 . O  0s demais empregados da secretaria do governo ci- 
vil são obrigados a desempenhar o serviço que fbr necessario 
para o expedi~nle do tribunal. 

- hrt. %?S: As funcções do ministerio publico, junto do 
tribunal administrativo, são desempenhadas por um agente pri- 
vativo, nomeado por decreto, expedido pelo ministerio do rei- 
no, de entre os delegados do procurador regio que o requere- 

rem, de entre os habilitados em concurso para aquelies Inga- 
res e de entre os bachareis formados eni direito que lenham 
bem exercido durante dois annos, pelo menos, as fuac~ões d e  
administradores de concelho, ou teuham sido advogados, pelo 
menos, quatro annos, com boas ioforma~óes dos juizes das 
respectivas comarcas. 

Art. ;8S0.0 Depois de nomeados agentes do ministerio 
publico administrativo, os candidatos aos iogares de delegados, 
e os que se habilitarem com concurso para estes logares, fi- 
cam por esse facto, e para todos os effeitos, considerados de. 
legados do procurador regio. 

ArL. 981." 03 agentes do ministerio publico, junto do tri- 
bunal administrativo, rcceherão de ordenado 3608000 rdis an- 
nuaes nos dislrictos de Lisboa, PorLo e ilhas, e 300fi000 reis 
nos outros distrktos. 

S. 1 .O  Além do ordenado, os agentes do ministerio publi- 
co, junto do tribunal adrninistralívo, perceberao os emolumen- 
tos, que na respectiva tabella ihes são fixados. 

8. 2: fi applicavel aos agentes d o  ministerio publico o dis- 
posto nos artigos 273.O e 2 7 6 . O  e seu paragrapho. 

Art. ZBB." As funcções do miaisteno piiblfco administra- 
tivo são incomparioeis com as de outro emprego publico. 

Art. 9 8 3 . O  Os agentes do ministerio publico sáo amovi- 
veis, segundo ao governo parecer conveniente, e podem advo- 
gar, perante os tribunaes de justiça, excepto nas causas em 
que forem interessadou o estado, 03 corpos administrativos, ou 
quaesquer estabelecimentos sujeitos A jurisdic~ão do conten- 
cioso administrativo. 

hrt. BS4.O Os ordenados dos vogaes dos tribunaes admi- 
nistrativos e dos respectivos agentes do ministerio publico e a 
gratificação do secretario são pagos pelo governo, que propo- 
r& adnualmente ás cUrtes, como addícional ás contrib~iiç6es di- 
rectas do estado, o imposto nccessario para satisfazer esta 
despeza. 

5. unico. Os ernolumentos fixados na tabella juota a este 
Codigo serão divididos igualmente entre os vogaes do tribunal 
administrativo e o agente do ministerjo publico, depois de sa- 
tiskitas as despezas do expediente. 

Art. O tr~bunal funcciona no edificio do governo 
civil, c tem duas scssões ordinarias por semana, aos dias que 
forem por elle designados na priiueird sessão de ca<a anuo, e 
as extraordinarias que as necessidades do servica exigi- 
rem, devendo urnas e outras começar ás dez horas da ma- 
nhã. 

5. 1.O Quando algum dos dias das sessões ardinarias fGr 
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santificado ou feriado, a sessão realisar-se-lia no primeiro dia 
que o não for. 

S .  2." São feriados sómente os'dorningos e dias santifica- 
dos, os de entrudo, q~arta-feira de cinza, quinta e sexta-feira 
santa, os dias de grande gala e 03 que forem declarados fe- 
riados por decreto especial. 

CAPITULO I1 

Art. bQB." O tribunal administrativo julga em primeira 
inetancia as qucsiGes coritcriciosas da arlminiskração piiblica no 
districto, com excepção d'aquellas que por lei estão sujcilas 
jurisdicção de outros tribunaes ou anctoridades. 

Arh. % S W . O  O tribunal administrativo tem Lambem attn- 
buições consultivas em todos os açsumptos sobre que este co- 
digo ou as leis especiaes exigem o seu voto, ou em que for 
consultado pelo gorernador civil. 

Art. 288." No exercicio das suas aftribuiç&a contencio- 
sas compete ao trjbunal administrativo julgar : 
I.* S~obre reclamações coritra as deIiberações dos corpos 

administrativos por algum dos rnntivos de nullidade enumera- 
dos no arligo 30.", ou por offensa de direitos fundados nas 
Ieis e regulamentos de administração publica; 

i?.* Sobre reclamações contra os actos dos administradores 
de cuocelho por incompclcncia, excesso de poder, violação de 
lei ou offensa de direilos, sem prejuiço da eompctericia do go- 
vernador civil para a emenda dos actos arguidos; 

3." Sobre reclamações relativas ás eleições dos corpos ad- 
ministrativos e dos juizes de paz; 

4." Sobre inelegibilidade dos eleitos, por não estarem com- 
prehendidos no respectivo recenseamcuto; sobre exclusão das 
funcções dos corpos administrativos,, pprda dos lagares dos 
seus rogaes pelas caUaas de incompatibrlidade designadas n'es- 
te codigo, e reclamaç3es sobre a legitimidade das faltas e im- 
pedimentos a que se refere o artigo 2 2 . O ;  

5 . O  Sobre vcrilicaç50 das faltas de eleição dos corpos ad- 
ministrativos e procedimento d'ellas conscquente nos termos 
d'este codigo ; 

6." Sobre. escusas dos eleitos para os corpos administrati- 
vos ; 

7 . O  Sobre reclamações relativas a constituição das assem- 
bleias eleiloraes para as eleições dos corpos administrativos ; 

8.' Sobre reclamações relativas ás eleições das irmanda- 
des, confrarias e outras associações de piedade ou beneficen- 

cja, B admissão ou exclusão dos irmãos ou associados, e aos 
actos das respeclivas mesas ou direcções, que envolvam vio- 
1 ~ ~ 2 0  de lel ou regulamenlo de administração publica, dos seus 

ou estatutos, ou ofeosa de direitos; 
9 . O  Sobre reclamações dos socios dos monte-pios e asso- 

ciaçõcs de soccorros muluos contra os actos das respectivas di- 
~ c ç õ e s ,  por denegação de aoccnrros ou subsidias auctorisados 
pelos estatutos, assim como sobre reclarnasões relativas 5 elei- 
fio das mesmas direcções, e admissão ou exclusão de so- 
cios ; 

10." As questões que sobre o scntido das clausula; dos 
contratos se suscitarem entre a adniiriistra~ã~ do distrirto, mu- 
nicipio ou parochia e os emprehendedorea ou arrematantcs dc 
rendas, obras ou fornecimentos; 
, 11." As questões sobre servidões, distribuição de aguas e 
uso dos bens e fructos do logradouro commum dos habitantes 
dos concelhos ou das parochias ; 

1 2 . O  As contas de gerencia dos corpos administrativos, ir- 
mandades, confrarias, associações e estabelecimentos de pieda- 
& e benencencia, cujo julganiento não pertença ao tribunal 
de contas ; 

1 3 . O  As reclamações sohre recrutamento do exercito ou ar- 
mada ; 

14." As recIamações em materia de contribuições directas 
do estado, conliirme as Ieis especiaes; 

1 5 . O  As rerlamagões sobre !ançamento, repartição e co- 
branca das contribuições municipaes e parocliiacs; 

16." Finalmente, outras quaesquer questões ou negocios 
de natureza contenciosa, que as leis especiaes lhe commetle- 
rem ou commcttiam aos conselhos de distrieto. 

$. unico. Aão 6 permittido ao tribunal administrativo jul- 
gar, principal ou incidentemente, qucstõcs sobre tituIos de pro- 
priedade ou de posse, ou outras quaesquer relativas ao exer- 
Gicio dos direitos civis. 

Art. ES9.O Ao presidente do tribunal compete : 
1 . O  Uirigir os trabalhos do tribunal, regular e manter a 

ordem nas discussóes, podendo advertir as partes ou os seus 
advogados e procuradores quando por escripto ou oralmente 
se afastem do respeito devido as leis ou ao tribunal, e hem 
assim retirar-lhes a palarra nas allegações oraes e mandar ris- 
car quaesquer expressões offensivas, tudo sem prejuizo do dis- 
Posto na legislação penal; 

2.0 Assignar as ordens do tribunal c a correapondoncia com 
as auctoridades e repartições publicas; 

3.0 Distribuir peIos membros do tribunal com jguaIdade, 
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sem se excluir a si, os processos instaurados pcrante o mos- 
mo tribunal ; 

4." Mandar processar as folhas de vencimentos dos vo- 
gaes, do agente do ministerio publico e do secretario do tribu- 
nal, e regular as despezas do expediente ; 

5." Suspender, at6 tres mezes, das fuacções, que exercem 
perante o tribunal, o çecret.ario c os outros auxiliares que dei- 
xarem de cumprir as suas obrigacões. 

S. 1.O O presidente tem as mesmas faculdades que com- 
petem aos presidentes dos tribunaes civis e criminaes para fa- 
zer manter a ordem e a policia durante as sessões. 

S. 2.' As ordens expedidas i e  aucloridades e repartições 
subordiriadaç ao governador civil carecem do =isto d'este ma- 
gistrado, o qual poderá recusal-o, quando para a recusa achar 
motivos de convenienciã publica, expondo ao tribunal os mo- 
tivos da reoir;:i. 

3. 3.' Se o tribunal insistir .na expedição da ardem, subi- 
rá o processo sem mais termos ao supremo tribunal admiuis- 
trativo, o qual, no praso de. dez dias, resolvera a questão em 
conferencia, por accordão exarado no mesmo processo, devol- 
vendo-o em seguida ao tribunal de primeira instancia por ia- 
brrncdio do goveroador civil. 

ArL. 298." Ao secrdario do tribunal incumbe: 
1." Lavrar, ler e subscrer-er as actas das sessões do tribu- 

nal ; 
2 . O  Lavrar e subscrever todos os autos e termos do3 prf- 

cessos corri c x c e ~ ã o  dos despachos c accordãos, que serao 
exarados pelos, relakorea ; , . 

3 . O  Assignar e expedir as communica~fies das ordens e de; 
quaesquer outros. actos do tribunal ; 

4.0 Satisfazer ao expediente do tribunal, guardar o respe- 
ctivo arcliivo no edifieio do governo civit, e passar as  certi- 
dões que forem requeridas. 

1. unico. OR actos praticados pelo serretario Gcam equipa- 
rados para todos os effeitos aos que praticam oa escrivães das 
juizes de direito. 

Art. Ao agente do ministerio publico incumbe: 
1." Assistir á3 sessões do tribunal odendo tomar parte na 

1 p 
discussão de todos os assurnptos, e assigoaodo ou respectivos 
accordãos com a declaração de que foi presente ; 

2 . O  Exercer perante o ltibunal as func~ões que, em pate- 
ria de contribuições directas do estado, eram desempenhadas 
junto do conselho de districta pelo delegado do thesouro, sem 
prejuizo dos recursos que a este tambem compete interpbr a 
favor da fazenda publica; 

coo. ADM. ART. 2'&2 1M - 
3.0 Reclamar perante o tribunal contra os actos e delibe- 

rações dos corpos administrativos que envolvam nunidade, po- 
dendo assist.ir b sessões da junta gera1 do districto; 

4.0 Reclamar perante o tribunal contra os actos da addmi- 
nistrações das irmandades e associações de piedade ou beae8- 
encia, que envolvam offensa de lei ou regulamento de admi- 
nistração publica, OU dos seus compromissos e estatutos; 

5.Qeclamar perante o tribuna1 contra as nullidades ou 
hohservancia dos preceitos legaes nas eleições doe corpos ad- 
ministrativos e dos juizes de paz ; 

6." Reclamar perante o Lriliunai as exclusões das funcsões 
dos corpos administrativos F: a declaração das vacaturas resul- 
tantes da perda dos Iogares; 

7." Responder, sob pena de nullidade, em todos os pro- 
cessos da competencia do tribunal, ainda que não seja parte, 
B n'elles promover o que fOr a bcm do cumprimento das leis, 
podendo exigir, por intermédio do governador civil, quaesquer 
documentos de que precise ; 

8.O Recorrer para os tribunaes superiores dos julgamentos 
do tribunal, que Ibe pareçam contrarios ás leis ; 

9 . O  Recorrer para o tribunal administrativo dos actos de 
quaesquer corporações adininistrativas, cuja jurisdicção com- 
prehcnda a área do districto, podendo assistir as  suas sessões ; 

1 0 . O  Exercer junto do governador civil as funcções de mi- 
Uisterio publico em todos os actos em que por lei se  exige o 
comparecimento do dcIegado cio procurador regio ; 

i i." Participar ao respectivo delegado do procurador regio 
M a s  as infraqões ou delictos, de que tiver noticia pelos pro- 
e s s a s  pendentes no tribunal, e cujo conhecimento e julgarnen- 
b sejam da competencia dos tribunaes ordinarios ; 

1 2 . O  Dar conta ao governador civil: de todos os abusos e 
irregularidades praticadas pelas auçtoridades e reparticoes ad- 
&nistratiras, de que tiver nolicia pelos processos pendentes 
h tribunal : ' 

1 3 . O  ~rórnover o andamento dos processos pendentes n o  
ribunal e exercer as demais attribaiçõ~s que por lei Ibe com- 
petirem. 

CAFITCLO 111 

Processo e jnlgmento 

Art. 29Z8 Os vogaes do tribunal administrativo são i m -  
pedidos de julgar, e pódem ser dados de suspeitos, pelos mo- 
uvos por que o são, e podem ser, os juizcs dos tribunaes or- 
dinarios. 



Art. W 9 8 . "  Quanto ao modo de declarar os impedimentos, 
de oppiir e jiilgar as suspeições, são applicaveis os preceitos 
do codigo do processo civil relativos aos impcdimentos e sus- 
peições dos juizes de segunda instancia. 

$. 1." As suspeições devem ser sempre motivadas, scai o 
que não serão admibtídas. 

3. 2." 0s vogaes do tribunal averbados de suspcitos não 
ficam inhibidos de tomar parte no julgamento das suspeições 
oppostas aos seus collegas, emqiianto -o50 tiverem confessado 
a propria suspeição, ou esta não fUr julgada, salvo se  o moti- 
vo da suspeição oppusta aos seus collegas fbr o mesmo da 
propria. 

5. 3 . O  Da decisão sobre suspeições não ha recurso. 
Art. B94.O Quando seja opposta suspeição aos vogaes do 

tribunal, serão chamados os substitutoç que forem necessarios. 
Se a suspeição opposta abranger tarnbern estes, ou tantos d'el- 
les que o tribunal não possa funccionar, o presidente, es-o?, 
cio, remetterã o processo ao tribunal administrativo do distri- 
cto, cuja &e fbr mais proxima, para resolver ácerca das sus- 
peições oppostas. 

5. unico. Este tribunal julgará def~nitivmcntc o processo, 
quando as euspeições forem procedentes e abrangerem tantos 
vogaes effectivos e siibstitntos, quc o tribirnal não possa func- 
cionar legalmente. 

, Art. b 9 5 . O  As sessões são publicas ; as resolufles, po- 
rem, são tomadas em conferencia particular ou por ten~ões, 
como for determinado no respectivo regulamento. 

Art. 696,0 Os litigantes perantc o tribunal ou os seus 
advogados oon pr0Curadore~ podem allegar oralmente ou por 
escripro nas sessões de discussão. 

Art. ,897." O tribunal não pbde recusar-se a julgar com 
fundamento na falta de Id, na obscuridade ou omissão d'ella. 

.4rt. W98." Aos juIgamentos do tribunal deve sempre pre- 
ceder audiencia contradictoria das partes interessadas, satvo 
quando em lei especial ou nos regulamentos de adrninistragã~ 
publica estiver delerniinada outra fúrma de processo. 

Art. 298." As reclamações para o tribunal administrativo 
não impedem a execução dos actos ou deliberações contra que 
são feitas; mas o tribunal póde, por accordão izlterlocutoria, 
suspender essa execução, quando as partes o requeiram e a 
cxecução possa trazer darnnc? irrcparavel ou de dificil reparação. 

S. As recIamações para revogação ou reforma de actos 
de administração prescrevem decorridos dois annos, contado! 
desde que o acto se executou, salvo nos casos em que a lei 
estabelecer outro praso. 

S. 2.' -4 prescripção interrompe-se por meio de requeri- 
mento assignado pela parle offendida ou por seu procurador, 

a revogação pu reforma do acto ofensivo dos seus 
direitos ou da lei, e entregue k auctoridade ou corpomçZo 
que o praticou. 

5. 3." Indeferido o requerimento continuará a correr a 
prescripBo desde que o indeforirncnto fiir notificado ao r e q u e  
rente. 

Art. 3 0 0 . O  Os accordáos do tribunal, que julgarem de& 
gitivamente, devem conter o objecto do Iitigio, .os.nomes e 
qualidades das partes, o extracto das suas allegações e as ra- 
sões de decidir. 

Art. 301." O tribunal não pgderi funccionar sem que es- 
tejam presenles tres vogacs, e as suas resoluções serão jnti- 
madas ás partes pelos officiaes de diligencias das administra- 
ç&s dos concelhos. 

Art. 30A.O Os julgamentos do tribunal administrativo, 
mni transito em julgado, t6ern força de sentença com exeeu- 
$30 apparel bada. 

drt. 308.' Com excepção dos casos expressamente desi- 
gnados nas leis ou regulamentos de administração publica, de 
todos os julgamentos definitivos, ou interlocutorios com força 
& definitivos, se  pbde recorrer para o supremo tribunal admi- 
nistrativo, ou para o tribunal de contas se os julgamentos fo- 
 rem relativos as contas sujeitas a competencia do tribunal ad- 
ministrativo ; e em materia de reclamações sobre o recruta- 
mento do exercito ou armada serão os recursos interpostos pa- 
?a a relação do districto. 

5. unico. Ue todas as decisões proferidas contra o estado 
recorrer8 semprc o rninistcrio publico. 

Art. 304." Os recursos interpostos dos accordãos do tri- 
bunal administrativo não tPern effeilo suspensivo, salvo nos 
m o s  em que o tribunal superior ordenar a suspensão, ou es- 
fa seja delerminada por disposipão especial de lei ou de regu- 
bmento de administra~ão publica. 

Art. 8 0 5 . O  Nos processos instaurados perante o tribunal 
aministrativo é, em regra, somente admissivel a prova docu- 
mental. 

S. unieo. Póde todavia o tribunal, 8s-offieio, ou a reque- 
riniento das a r t e s ,  ordenar inquirição de testemunhas, exa- 
mes, vistorias' outras quaesquer dilígencias, as qiiaes serão 
meumbidas aos "u, a inistradorzs dos concefhos que o tribunal 
designar, conforme as circurnstrtncias. 

Art. 3 0 6 . 0  0s recursos para o supremo tribunal adminis- 
trativo e para o tribunal de contas serão sempre interpostos 

* 
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nos proprios processos, no praso de quinze dias, a contar da 
intimação, por meio de termo, e precedpndo despacho do pre- 
sidente do tribunal; e para a re1a~áo d a  districlo serão inter- 
postos pela, fórma determinada no respectivo regulamento. 

5. 1 .O E Iívre ás partes instruir os recursm perante o tri- 
bunal administrativo, ou perante o supremo tribunal adminis- 
trativo ou de contas, depois de subirem os processos. 

9. 2.0 Os processos serão remettidos dentro em cinco dias 
pelo presidente ao tribuna! superior, com resposta do tribunal 
recorrido, s e  o processo subir instruido, ou sem ella, se a in- 
strucção fOr reservada para a iaslancia superior. 

3. 3 . O  Os interessados podem protestar perante o triliu- 
na1 superior contra as demoras que houver. nos jutgamentos 
dos processos ou na sua instrucção e remessa, comtanto que 
se  prove ter expirado o praso designado para o julgamento, 
para a instrucção ou para a rcmessa. 

5. 4.0 Em qualquer dos casos mencionados no paragrapho 
antecedente, o tribunal superior ordenara que o tribunal ad- 
ministra:ivo informe sobre o otjecto da reclamapão w praso 
de quarenta e oito horas. 

5. 5.O Se a reciamação fôr motivada por demora na ins- 
trucção ou no julgamento do processo, e se mostrar haver íin- 
dado o praso para esses actos, o tribunal superior designara 
novos prasos, que nunca excederão a cinco dias; 

S. 6." Se a reclamação for motivada por demora na re- 
messa, o tribunal superior ordenará que o processo suba im- 
mediatamente. 

5. 7." Quando os processos siihirem por mcio dc rccurso 
ao tribiinal superior, e por elles se conhecer ter h a ~ i d o  algu- 
ma das omissões mencionadas nos paragraphos anteriores, o 
presidente do tribunal participará a omissão ao ministerio do 
reino! que a comrnunicará ao ministerio da justiça, para que 
taes inforrna~ões sejam tomadas em considera~ão, c se ado- 
ptem as providencias que forem neccusarias a respeito dos vo- 
gaes dos tribunaes administrativos, que forem negligentes no 
cumprimento das suas obriga~ões. 

5. O tribunal superior póde tanbem determinar, a re- 
querimento dos interbssados, qiIe llie seja remetiido o procea- 
so para o julgar, uma vez que se prove ter expirado o pra- 
so em que o tribunal administrativo devera proferir a sua de- 
cisão. 

Art. 309 .O Um regulamento do governo determinará, em 
harmonia com as disposi&ões d'este codigo, o modo por qil" 
as partes devem deduzir, justificar e seguir as suas reclama- 
Çfie~ e recursos, o processo das informações e cliligencias ne- 

cessarias instrucpáo dos negocios, os prasos para os diver- 
sos termos e actos dos processos e a fúrma dos julgamentos, 
sua notqeação e execução. 

TITULO VI11 

Eleições 

CAPITULO I 

Aotos preparatorios e votação nas sssembl8aa primarias 

Art. 8 0 S . O  São eleitores dos corpos administrativos e das 
auctoridades electivas os que o são dos deputados, segundo o 
recenseamento processado na conformidade da legisla$ia elei- 
toral. 

5. 1.O São ehgiveis os eleitores dar respectivas circums- 
cripçóes que saibam ler, escrever e coatar. 

8. 2 . O  No recenseamento eleiforal ilave& uma casa em que 
se designem os eleitores que estiverem nas condições do para- 
grapho antecedente. 

Brt. 3 O ? P . O  As eleições ordinarias dos mrpos adirinistra- 
tivos são feitas no mez de novemhro do ultimo anno do t r h -  
~ i o  do cxercicio; as de procuradores 3 junta geral e as dc ve- 
readores no  primeiro doiningo, e as de vogaes das juntas de 
parochia no viltimo domingo. 

Art. 310." São feitas nos dias designados pelo governa- 
dor civil : 

1 .O As eleições a que houver de  proceder-se em virtude 
de dissolução, ou de julgamento do tribunal administrativo ; 

2." As eleiçces de juizes de paz. 
5. 1." Para as elei~ões, a que houver de proceder-se em 

virtude de dissolução, sera designado um domingo dentro do 
praso fixado no S. 2 . O  do artigo 17.0, quando o dia não vier 
designado ao decreto de dissolução, 

S. 2." Para as eleigões, a que houver d~ proceder-se em 
virtude de julgamento do tribunal administrativo, sera designa- 
do um domingo dentro do praso de trinta dias, a c o ~ t a r  da 
data do  accordão. 

S. 3.' Para as e1ei~Ucs de juizes de paz será designado um 
domingo do mez de dezembro, ou de novembro sendo em cir- 
culo~ ou assembléa eleitoraes que coincidam com os districtos 
de juizes de paz. 

Art. B11.O As eleições fazem-se por assemblkas dos elei- 
tores do!~irculo eleitoral, havendo uma só assembléa nas elei- 



ções parochiaes ainda no caso de freguezias annexadas, e uma 
ou mais assemblkas nas eleições municipaes e diatrictaes, ob- 
servando-se as regras seguintes : 

1 .a NOS circulos elci~oraes, que comprehenderern assem- 
bI6as completas para as eleições de deputados, as assernhléas 
serão as mesmas e pela mesma forma constituidas ; 

Nos circuloç eleitoraes, que não comprehenderern as- 
sembldas completas para as eleições de deputados, as assem- 
blbas serão constituidas por uma ou mais freguezias contiguas, 
com a sede na mais mntral, e por eleitores em numero não 
inbrior a 200 nem superior a i:500. 

$. 1." Fma vez constituidas as asçembl6as eleitoraes, em 
conformidade das regras precedentes. nenhuma modificação se 
Ihes póde fazer, a não ser ein consequencia de alterações fei- 
tas na divisão territorial, ou de augrnento ou diminuição do 
numero dos eleitores das assembléas fora dos limites fixados 
na regra precedente. 

S. 2 . O  A conslikuiç5o das ass~,mhlSss eleitoraes, a designa- 
fio das sedes e edificios onde devem reunir-se, e as modifi- 
cações permittidas por este artigo, sáo da cornpetencia das ca- 
maras municipaes, que deverão publicar por editaes, aaxados 
nos Iogares do estyto, as deliberações que tomarem a este res+ 
peitoj podendo os eleitores do circulo, no praso de oito dias, 
a contar da publicação, reclamar contra as mesmas delibera- 
ções perante o tribuna1 adrninistrali~o. 

$. 3." Qualquer alteração, relativa aos assumptos de que 
trata o paragrapho precedente, só terá cffeito pan as cleiçães 
que se fizerem, decorridos quinze dias depois de findo o praso 
para as reclamações, se nenhuma se tiver apresentado, ou de- 
pois do julgamento da tribunal, se tiver havido reclamações. 

Art. 31B.O As assemblbas eleitoraes são convocadas por 
edital do governador civil, afnaado nos lagares do estylo em 
todas as fregriczias do circulo, puhlic.do em algum dos perio- 
dicos dos concelhos n'elle cornprehendidos, havendo-os, oito 
dias pelo menos antes do fixado para a eleição, e lido pelos 
parochos por occasião das missas coauentuaes que se celebra- 
rem até o dia da eleição. 

5. unico. No edital convocatorio deverá declarar-se : 
i .* O dia da elei~ão e a hora a qiie c0mey.a; 
2 . O  A s  assembléa que são convocadas, freguezias de que 

$8 compõem e logares das reuniões; 
3 . O  0ç cargos para que se faz a elei~ão, numero de vogaes 

que @em de ser eleitos, e periodo por que têem de servir, 
Art. 3 3 L 3 . O  Publicado o edital do governador civil, o ad- 

ministrador do conce1ho convocará immediatamente a cornmis- 
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são do recenseamento eleitoral para que esta faça exfrahir, em 
duplicado, copias authenticas do recenseamento dos eleitores 
das respectivas assembléas, e organisar tres cadernos por as- 
semblka, tambem authenticados pela commissiio, para n'eiles 
se itivrarcm as actas das eleip?ies, remettendo tudo aos iadi- 
viduos que têem dc presidir as assembl6asl pelo menos qua- 
renta e oito horas antes da designada para a reunião das me+ 
mas assernbléas. 

g. unico. Para as actas das eIeições parochiaes e para as 
dos  círculo^ de uma sb assembléa bastará enviar dois catlernos. 

Art. 3a4.O Os actos eleitoraes enectuarn-se pela fbrrna de- 
terminada na legislação eleitoral para as eleições de deputa- 
dos, salvo quanto diversamenbe estiver disposto a'este codigo. 

Art. 3 1 5 . O  Nas eleições parochiaes a mesa da assernblea 
será composta, al6m do presidente, de um eacrulinador, um 
secretario e seus revesadores; e a auctoridade administrati~a 
sera representada pelo regedor de parochia. 

Art. 316." Se em alguma ajseinblda eleitoral, até duas 
horas depois da fixada para a eleição, iião comparecerem elei- 
tores em ntfmero sufficiente para comporem a mesa, o presi- 
dente lavrara ou mandará lavrar auto em que se declare esta 
falta, e que sera por ellc assignado, pelo parocho e pela au- 
ctoridade adminjstrativa. 

5. unico. O auto de que trata este artigo será logo envia- 
do ao presidente da assemblka de apuramento do circulo, ou 
ao governador civil, se a asseniblka fGr a unica do circulo. 

Art. 3SY.O Qiiando no mesmo dia se proceder a eleiç6es 
para cargos diversos, estarão sobre a mesa da assernblka tan- 
tas urnas quantas forem as diversas classes d'esses carg?:, 
tendo cada uma  das urnas um distico, por Forma a todos VISI- 
T ~ I ,  que indique a eleição a que 15 destinada. 

3. I." Nas eIeir,õerc de que trata este artigo os'eleirores 
&rn obrigação de aprescntar listas para aç diversas urnas, 
sem o que não serão admittidos a votar. 

8. 2." N'estaq eleipões as Iistas devem conter, sob pena de 
Rullidade, na parte interna e no alto dfella, a designação do 
Rrgo ou cargos para que se vota. 

Art. 3SS.O A votação faz-se por escrutinio secreto, de- 
Vendo as listas conter em separado, e com a competente desi- 
gnação, os nomes dos cidadãos esco1hidos para voges effecti- 
vos o os dos escolhidos para eogaes substitutos. 

S. 1." As listas, a que faltar este requisito, serão annul- 
ladas. : 

$. 2.05 Cada lista deve conter, tanto com respeito aos effe- 
ctivos cordo aos substitutos, d ~ i s  nomes quando devam ser 
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tres os eleitos; tres nomes quando devam ser quatro ou cinco 
os eIeitos ; quatro nomes quando devam ser seis os eleitos; 
cinco nomes quando devam ser sete ou oito os cIeitos; seis 
nomes quando deram ser nove os eleitos; sete nomes quando 
devam ser dez ou onze os eleitos; dez nomes quando devam 
ser quinze os eleitos, e quatorze nomes quando devam ser 
viote e um os eieilos. 

g. 3.0 Não são nullas as listas que coativerem nomes de 
mais ou de menos; mas não serão contados os nomes a mais 
dos designados n'este artigo. 

Art. 3 ã S . O  Não eleições simultaneas para cargos diver- 
sos, a' leitura das listas e a contagem dos votos começarão pe- 
los cargos da circu~nscripção superior, e pelos administrativos 
de preferencia aos de juizes de paz. 

Art. SB0.O A nenhum nome eseripto nas listas em devida 
fbrma deixarão de contar-se os votos, sem atten~ão á elegibi- 
lidade ou inetegibilidade dos votados, nem as causas de ex- 
clusão que a respeito d'ellss possam constar. 

Arf. 3 9 1 . O  Do resultado da elei~ão se  lavrarj acta em um 
dos cadernos, para esse fim rernetlidos pela commissiio do re- 
censeamento, e tirar-se-hão cdpias authenticas nos outros dois 
cadernos. 

3. 1." As actas originaes serão entregues aos escrutinado- 
res para estes as apresentarem na assemhléa'do apuramento. 

5. 2 . O  Uma das copias, um dos cadernos dos eleitores e 
mais papeis relativos a eleição, serão remettidos, dentro de 
vinte e quatro horas, por um proprio ou $elo correio, segun- 
do as distancias, ao presidente da commiss80 do recenseamen- 
to do concelho, se a elei~ão se fizer para cargos municipaes 
sirmente ou conjunctamente para municipaes e districtaes, ou 
ao presidente da eomniissão do recenseamento do concelho 
que f6r sede do circulo, se a eleição se fizer sornenk para 
cargos districtaes. 

$,. 3.' A outra cópia da acta e o outro caderno dos eleito- 
res serão pela mesma forma e no mesmo prasa remettidos a b  
administrador do concelho respectivo, segundo os casos pre- 
vistos no paragrapho antecedente. 

S. 4," Nas eleições parochiaes e nas dos circulo$ de uma 
sb assernbléa, as actas originaes e mais papeis do processo 
eleiloral serão enviados, dentro de vinte e quatro horas, ao 
admioistrador do concelho, para este os remetter, dentro de 
igual praso, ao governador civil; a cópia da acta e um dos 
cadernos dos eleitores serâo enviados á camara municipal pa- 
la ficarem ali archivados, salvo sendo precisos para a aprecia- 
sã0  da validade do processo deitoral, quando o tribunal admi- 

atrat ivo,  de  sua iniciativa ou a requerimento dos interessa- 
dos, ordenar a sua juncção ao mesmo processo. 

- Art. 3aa.O O apuramento dos votos nas elei~ões dos cor- 
pos administrativos fa~-se pela fórina determinada na legisla- 
ção eleitoral para O apuramento das eleições de deputados, 
salvo o que diversamente estiver disposto n'este codigo. 

Art. 3BS.O Nas eleições parochiaes e nas doi circulos de 
uma sb assembléa, a mesa da assembléa primaria faz o apu- 
rarneiito definitivo, proclama como eleitos os individuos que 
tiverem sido legalmente votados at8 o numero que a assem- 
b1Ba foi chamada a eleger, e a cada um dos eleitos participa 
logo a sua eleição. 

5. unico. No caso de igualdade de votos apurar-se-ha o 
mais ~elho.  

Arb. 3 a 8 . O  Nas eleiçoes para que houver mais de uma 
assemblea, o apuramcrito effcctuar-se-ha no domingo irnme- 
diato ao da eleição, se esta se fizer unicamente para cargos 
de um sb corpo administrativo, ou conjunctamente para car- 
gos diversos, mas sendo os circulos identicos ; aliás, eEectuar- 
se-ha no domingo imrnediato ao da eleição o apuramento pa- 
ra os cargos municipaes, e no' segundo domingo immediato 
ao da eleição o apuramento para os cargos districtaes. 

Art. 8t5,0 O presidente da cornmissão do recenseamento 
do concelho que fbr s6de do circulo eleitural para os cargos 
distríctaes, quando o circulo se componha de mais de um con- 
celho, sera o presidente da assembl4a do apuramento. 

Arb. 8 B 9 . O  A assemb1éa do apriramento proclamara os 
eleitos conforme o disposto no arligo 323.O 

Art. 3 B W . O  Nas eleições simultaneas para cargos muni- 
cipaes e districtaes em circuios identicos, e nas que se fize- 
rem sómente para cargos rniinicipaes ou sb para diçtriçlaes, 
a acta do apuramento sera enviada, dentro de vinte e quatro 
horas, ao governador civil com as actas originaes, cadernos e 
mais papeis que tiverem servido á eleição nas assembI6as 
primarias. 

5. unico. As copias das actas apresentadas pelo presidente 
da comrnijsão do recenseamento e pelo administrador do con- 
celho serão archivadas, a primeira na camara municipal, e a 
outra na administração do coricelho, salvo sendo precisas pa- 
ra  a apreciação da validade do processo eleiloral, quando o 
tribunal, administrativo, de sua iniciativa ou a requerimen- 

z' 



4-10 COD. ADM. ART. 3 8  A 331 COD. ADM. ART. 33-2 A i f f  

to dos interessados, ordenar a sua juncgão ao mesmo pro- 
cesso. 

Art. 3 8 8 . O  Nas eleições simultaneas para cargos munici- 
paes e districtaes em circiitos não identicos, a acta do apura- 
mento para os cargos municipaes será enviada, dentro de vin- 
te e quatro horas, ao governador civil; porem as actas ori- 
ginaes das wsembléas primarias serão entregues aos portado- 
res d'elIas ; o processo eleitoral apresentado pelo presidente 
da commissão do recenseamento será enviado ao da séde do 
circulo para a eleição districtal, e a cópia e caderno apresen- 
tados pelo aaministrador do concelho serão igualmente envia- 
dos ao da s6de do mesmo circulo, para ser tudo presente no 
domingo irnmcdialo a asscmblba do apuramento para os car- 
gos districtaes. 

S. unico. A assemblda do apuramento para os cargos dis- 
brictaes dara as actas e mais papeis do processo eleitoral os 
destinos designados no artigo antecedente e seu paragrapho. 

Art. 388.' O administrador do concelho dara immediata- 
mente conta ao governador civil do resultado de todas as eIei- 
@es, que se fizerem no seu concelho, declarando: 

i ." Os nomes dos eleitos; 
2 . O  O numero de votos obtidos por cada um d'elles; 
3 . O  Se os eleitos estão ou não recenseados como elegiveis, 

ou cornpreliendidos em algtima das causas de exclusão previs- 
tas nos artigos 7.q 8.4 9 . O  e 10.O 

Art. 8 3 0 . O  Não se proclamarão os apurados, nem se con- 
siderará feita a eIeição, quando se verifique no apuramento 
que o numero de votantes de todo o circulo eleitoral foi infe- 
rior ao dobro do numero dos vogaes effeetivos de que devem 
ser compostas as mesas de todas as assernbl8as primarias. 

5. 1." Do resultado d'esla verificação se  lavrara acta, que 
será enviada, dentro de 24 horas, ao governador civil, tendo 
os demais papeis os destinos designados no artigo 327.O e seu 
paragrapho. 

S. 2 . O  Se não forem votados e apurados tantos vogaes el- 
fectivos quantos bastem para constituir a maioria do corpo ad- 
ministrativo, proceder-se-ha a nova eleição de todos os vo- 
gaes effectivos e substitutos. 

CUIPITULO III 

ReclamaçEea 

Art. 3 3 1 . O  Qualquer eleitor do circulo tem direito a re- 
clamar ácerca da validade do processo eleiloral e da legitimi- 
dade dos eleitos. 

Art. 3 3 b . O  As reclamaçfies podem ser feitas no acto da 
eleição, no do apuramenlo, ou depois d'efle ate o sabbado se- 
guinte. 

Art. 333." As reclamações no acto da eleição ou no do 
apurameuto podem ser feitas verbalmente ou por escripto: no 
1.O caso, serão inseridas nas actas como forem dictadas pelos 
reclamantes; no 2 . O  caso, far-se-ha simples menção d'ellas nas 
actas, e as reclamações originaes, com todos os documentos 
que Ihes digam respeito, serão juntas ao processo, depois de  
tudo rubricado pela mesa e par tres dos eleitores que o pe- 
direm. 

Arb. 3 3 4 . O  As mesas das assembIdas, perante quem se 
.reclamar, informarão nas actas o que se Ihes oferecer ácccca 
do objecto das reclamações. 

S. unico. Se não informarem, serão julgadas as reclama- 
pes independenlemente de informação. 

Art. 338.0 As reclama~ões posteriores ao apuramento se- 
rão feim por escripto, assignadas pelos reclamantes com as 
assignaturas reconhecidas, e entregues, no praso marcado no 
artigo 3 3 2 . O ,  ao governador civil, quc as enviara immediata- 
mente ao administrador do concelho, para qiie este, nos dois 
dias seguintes áquelle em que as receber, convoque os vogaes 
da respectiva mesa a virem examinal-as na administração do 
concelho e apresentarem, ate o terceiro dia depois da convo- 
w ã o ,  as informações que tiverem por convenientes. 

S. 1." Xão havendo informa~ões dentro do praso designa- 
do n'este artigo, proceder-se-ha conforme o disposto no $. uni- 
eo do artigo 334." 

5. 2 . O  Dentro em vinte e quatro horas, depois de expirar 
a referido praso, remettera o adminislradot do concelho ao 
governador civil as reclamações com os informes que tiver re- 
cebido. 

CAPITULO IV 

Julgamento das eleiçoes 

Art. 3 ã 6 . O  O governador civil, logo que receba os pro- 
Wsos eleitoraes, e a medida que os receber, mandará exami- 
nar as actas e as respectivas informações dos administradores 
dos concelhos a que se refere o artigo 329.", e deferira no 
praso de cinco dias ao conhecimento do tribunal administra- 
tivo : 

1.O Os processos a respeiro dos quaes houver reclamações'; 
2 . O  03 processos relativos a eleiçoes não realisadas em 

COnsequencia das faltas previstas nos artigos 31 6.O e 330.0;; 
3: Os proceçsos pclos quaes, segundo as informações dos 
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administradores dos concelhos ou outras officialmente recebi- 
das, tiverem sido eleitos individuos não recenseados como ele- 
giveis, ou comprehendidos em afgiima das causas de exclusão 
de que tratam os artigos 7.0, 8.", 9." e f 0 . O  

$. 1.O Havendo reclamações posteriores ao apurarnenb, o 
governador civil deferil-as-ha, assim como o respectivo pro- 
cesso, ao conhecimento do tribunal administrativo, no praso 
de cinco dias, contados desde que lhe foram entregues pelo ad- 
ministrador do concelho, nos termos do 5. 2.' do artigo 3 3 5 . O  

5: 2.0 De todos os outros QTOIXSSOS eleitoraes o governa- 
dor c i v ~ l  dar8 vista ao agente do ministerio publico, para es- 
te a examinar, e redamar perante o tribunal administrativo, 
quando n'elles encontre ofensa de lei, que possa influir no re- 
sultado geral da uotago. 

S. 3.0 O governador civil participara aos corpos adminis- 
trativos em esercjcio OB nomes das vogaes definitivamente. 
eleitos. 

Art. 331." Ao tribunal administrativo compete julgar as 
questões relativas aos actos eleitoraes e conslituição do,- cor- 
pos administrativos, nos termos do  arligo 288.' 

Art. I 8 8 . O  Ser60 julgadas nullas as eleições, em que se 
preterirem formalidades ou preceitos legaes, cuja inoliserran- 
cia podesse ter iufiuiào no resultado geral da votação. 

Art. 3 3 8 . O  Ano~llada a eleição, o acto eleitoral repete-se 
em todas as assernbl6as do circulo, 

Art. 340." Kos casos de falta de elei~ão cumpre ao tri- 
bunal mandar proceder a nova eleição, se reconhecer que a 
falta foi motivada por inolidervancia de algum preceito legal, 
ou declarar que deve proceder-se á nomeação para os respe- 
ctivos cargos em supprimento da eleiçao, 

5. 1.O Na falta da eleição compete ao governador civil, 
ouvido o tribcnal administrativo, a nomeação para os cargos 
districtacs, á junta gera1 de districto para os cargos muuicí- 
paes, e a camara municipal para os cargos parochiaes e para 
os dc juizes de paz. 

5. 3." Não haverá nam~ação por supprimento&rn se ter 
feito segunda convocação dos eleitores. 

Art. 3 4 i . O  As reclamações relativas aos actos eleitoraes 
serão resolvirlas, sem maia termos do que os prescriptos n'es- 
te codigo, dentro do praso de vinte e cinco dias a contar da 
receprão no goverrio civil dos respectivos processos. 

3. 1.O A falta de resolução sobre as reclamações 6 consi- 
derada, para os efeitos do recurso, como indeferimento. 

5. 2 . O  0 governador civil dará parte ao governo de todas 
as faltas de juIgametito nos prasos legaes, informando se es- 

saç faltas foram devidas a obstaculos, que não podessem ser 
removidos. 

CAPITULO V 

Escusas 

Art. s 4 B :  Os cidadãos eleitos para os cargos adminis- 
mtíros, que tenham motivo legal de se escusar das Cuneçõeç, 
e d'eIle se queiram valer, deverão reclamar a sua escusa pe- 
rante o tribunal adminisLraLivo no praso de oito dias, a contar 
da data da participafio oficial da sua eleição. 

Art. 343.0 A escusa deve ser pedjda em requerimento 
datado, assignado, com a assignatura reconhecida, e entregue 
no governo civil, dando-se ao reclamante recibo da entrega, 
se o pedir. 

Art. 3 4 4 . O  A participa~ão da e1eiçã.o ser8 junta ao re- 
querimento, sob pena de não se tomar conhecimento da pre- 
tenção. 

TITULO 1X 

Serviço dos magistrados e mais funccionarios 
administrativos e sua aposentação 

Art. 8 4 5 . O  0s magistrados e mais funccionarios adminis- 
trativos são obrigados a apresentar-se pessoaImente a servir 
os empregos, para que forem nomeados, promovidos ou trans- 
feridos, no praso de trinta diw a contar da comrnunicação dos 
despachos, se mais curto praso Ihes não for marcado na mes- 
ma comrnunicação. 

5. i ." As nomeações, promogões ou transferencías para as 
ilhas adjacentes de iadividuos residentes no continente do rei- 
no, ou viceuersa, shmente obrigam i posse no praso de ses- 
senta dias a contar da comrnuuicação dos despachos. 

Fj. 2 , O  A auctoridade qne fizer a nomeação, promoção ou 
trarisfere3cia, havendo motivr, justifica20, póde prorogar o 
PESO parbia posse por mais trinta dias, o11 pelo tempo que 
f6r necessario se houver impedimento por motivo de molestia. 

$. 3." h proroguçZo de pingo por tempo superior a noven- 
ta dias s6 poder$ ser concedida pelo governo. 

3. 4.O As nomeações, prorno~õcs e trsnsfersncias feitas pe- 
l o  governo coosideram-se comrnunicadas pela publicação dos 
decachos na folha officia!. 

Art, 386.0 0 serviço dos f~lnccionarias adminiçtrativas é 
sempre pessoal, e só começa a contar-se desde a posse. 

Art. 343.0 Nenhum funccionario administrativo pode au- 
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sentar-se do seu emprego sem licença do seu superior imrne- 
diato, que poderá conceder-lh'a ate trinta dias em cada anno. 

5. 1.O As licenças por tempo excedente a trinta dias em 
cada anno só podem ser concedidas pelo superior immediaw 
ao que B competente para concedel-as pelo menor tempo. 

5. 2." As licenps aos empregados subordinados aos corpos 
administrativos são sempre da competencia d'estes, qualquer 
que seja.0 tempo por que forem concedidas. 

S. 3 . O  As licenças para sair do reino são sempre da com- 
petencia do governo. 

Arl. 3 4 8 . O  Os funccionarios administrativos t&m direito 
aos seus ordenados, sempre que exercerem as suas funcyões, 
estiverem impossibiiitados por molestia, ou desempenharem 
commissões de serviço publico que não tenham remuneração. 

8. unico. Quando o impedimento por moiestia exceder a 
trinta dias e o logar do impedido fCr exercido por substituto 
ou interino, o funccionario impedido vencera sbmente dois ter- 
ços do ordenado. 

Art. 3 4 9 . O  Os substitutos ou interinos, que já tiverem 
aIgum vencimento, tdem direito a receber, pelos ordenados 
ou parte d'eHes, que deixarem de receber os proprietarios 
dos logares, o que faltar para perfazer uma quantia igual aos 
ordenados d'estes : os substitutos ou interinos, que não tive- 
rem vencimento algum, teem direito aos ordenados por inteiro 
oii .i parte d'elles, que por qualquer motivo os proprietarios 
dos logares não tiverem direito a receber. 

Art. 850.0 Em todos os casos de impedimento ou de li- 
cença não especificados nos artigos precedentes, não ha direi- 
to aos ordenados. 

Art. 3 5 1 . O  Os funccionarios administrativos tkem direito 
aos seus vencimentos dcsdc a data da posse. 

Cj. unico. Nos casos de accesso, promoção ou transferen- 
cia, os vencimentos dos novos empregos contam-se desde as 
datas dos despachos, uma vez que a posse dos novos logares 
seja tomada nos prasos legaes; alias, contam-se sdmente at6 
o fim dos ditos prasos, e, aIBm d'elles, s6 depois da posse dos 
novos logares. 

Arl. 35a.O Consideram-se, para todos os effeitos, como 
serviço effectivo em qualqiler emprego as commissões extraor- 
dinarias de serviço publico, para que o empregado seja no- 
meado, ou que Ihe incumba desempenhar. 

Art. 3.53." Oa emolumentos pertencem a quem serve ef- 
fectivamcnlc o emprego, ainda que o serviço seja interino, e 
seja qual fhr o impedimento do proprietario. 

S .  unico. OS substitutos OU interinos, que já tenham emo- 

l~mentos dos logares que exerçam, s6mente teem direito aos 
emolumentos dos logares em que funecionarern interinamente 
até a quantia que perfap o total que pertence ao logar do 
substituido. 

Art. 3b4.O Sb ha direito aos emolumentos baxativamente 
fixados nas tabellas respectivas; na applicaçZo d'estas não 6 
admissivel interpretação extensiva, nem ainda por identidade 
de rasgo. 

S. unico. Os emolumentos que hão de receber-se nas se- 
cretarias das junlas geraes, camaras municipaes, juntas de 
parochia, governos civis, administrações dos concelhos ou 
bairros, regedorias e nos tribunaes administrativos são as que 
constarem das respeclivas labellas. 

Art. 3&8? Nas díligencias feitas para insfrueção dos 
processos administrativos, quer por ordem dos tribunaes, quer 
das auctoridades, os emolumentos devidos aos funccionarios, 
peritos e testemunhas que ri'ellas iutervenham, são OS que es- 
tiverem fixados nas tahellas jridiciaes para identicas diligenciâs 
praticadas nos juizos de direito. 

Art. 356." Não podem continuar a occupar os seus Ioga- 
res, nos quadras a que pertencerem, os empregados adminis- 
trativos que tiverem impossibilidade physica ou moral, devi- 
damente verificada, para exercer as funcções. 

Art. 36s." Verificada a impossibilidade de que trata o ar- 
tigo antecedente, podem ser aposentados : 

1 .O Os empregados das sccrelarias dos governos civis ; 
2 . O  Os empregados das secretarias das juntas geraes ; 
3." Os empregados das secretarias das administrações dos 

concelhos ou bairros; 
4.O Os empregados das secretarias das camaras munici- 

paes ; 
5.O Os empregados das bibliotbecas muliicipaes e os iacui- 

tativos de partidos municipacs. 
5. unico. Para os effeitos d'esta aposenkção sómente são 

considerados os empregados, que tiverem nomeações vitali- 
cias, ou por tempo illimitado, e vencimentos annuaes perma- 
nentes fixados nos respectivos orCamentos. 

Art. BtiS.O Os empregados, cujos vencimentos forem pa- 
gos pelos corpos administrativos, só poderão ser aposentados 
com as vantagens correspondentes aos logares que exerçam, 
quando n'elles tenham cinco annos ou mais de serviço elfecti- 
Po, alias sb o poderão ser com as vantagens correspondentes 
ao ultimo logar que anteriormente houverem servido. 

Art. 3LS.* Os vencimentos das aposentaçfies são encargo 
dos cofres, por onde se pagavam os vencimentos de activida- 



de ao tempo da aposentação; e para este eifeito sbmente se 
conta o tempo de serviço paga por estes cofres. 

Art. 8â@." Os membros do tribuoal administrativo e os 
respectivos agentes do ministerio publico não podem ser apo- 
sentados como funccionarim administrativos. 

hrt. 3 9 1 , O  Alem das precedentes disposições são appIica- 
veis aos empregados dc que trata o artigo 357," os preceitos 
relativos &s a p ~ s e n t a ~ õ e s  dos empregados civis. 

TITULO X 

Disposições penaes 

Art. SG8.O Aquelle que se recusar a exercer o cargo de 
voga1 de qualquer corpo administrativo, para que tenha sido 
eleito, e de que não seja competentemente escusado, incorre- 
r& na multa de 10$000 a 1008000 rbiç e suspensão dos di- 
reitos politicos por dois annos, 

Art. 393L0 Aquelle qire se recusar a e a e r w  as funcções 
de qualquer emprego administrativo obrigatorio, para que seja 
competentemente nomeado, incorre na mesma pena commina- 
da no artigo antecedente. 

Art. BBb4.O Os prucuradorcs junta geml do districto, que 
sem motivo jirstilicarlo deixarem de comparecer âs sessóes, ia- 
correrão na multa de 5#000 r6is por cada sessão diaria a que 
faltarem. 

S. nnico. Se as faltas foram mais de dez em cada anno, 
ou mcnos de dez, mas excsd~otes h de uma sessáo ordinaria 
ou exlraordinaria, alem da m u h a  correspondenbe aos dias das 
faltas, incorrerão lambem os procuradores na pena de suspea- 
são dos direitos politicos por dois annos. 

Art. 8 S 5 . O  Os vogaes da commissão districtal e da cam- 
misszo municipal que deixarem de reunir-se em sessão, ao 
mcaoa uma vez por semana, incorrerão na multa de 24000- 
r4is por cada sessão a que faltarem. 

3. unico. Se as faltas forem mais de dez incorrerão tam- 
bem na pena comminada no 3. unico do artigo antecedente. 

Arl. 3G@: 03 vereadores que, sem motivo jiistificado, 
deixarem de comparecer as sessões da camara, incorrerão por 
cada dia de falta na multa de 28000 rbis. 

5. unico. Se as faltas forem mais de dez, incorrerão tam- 
Bem na pena comminada no $. unico do arkigo 364.O 

Art. 3 6 i Y  .O Os vogães da junta de parochia que, sem 
maáivo juslificado, deixarem de comparecer Bs respectivas 
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incorrerão na multa de i8000 r& por cada dia em 
faItarem. 
5. irnico. Se as faltas forem mais de dez, incorrerão t a -  

bem ria pena comminada no Ij. ~nico  do artigo 564.0 
Art. 388." Osavogaes dos corpos administrativos e das 

commissões suas delegadas que se recusarem a deliberar e a 
votar nos negocios tratados nas sessões a que assistirem, e 
em que não estiverem inhiliidos de tomar parte pelas dispo- 
sifies d'esle codigo, oo a assigaar as  respectivas actas, coo- 
&leram-se ter faltado as mesmas sessões sem causa justificada. 

hrt. 3 6 B P  Nos casos em que deva applicar-se alguma 
das multas mencionadas nos artigos precedentes, os magistra- 
dm administrativos e os presiderite.? dos corpos administrativos 
mandarão lavrar auto em que se refiram todas as circurnstm- 
cias do caso, e o remetterão ao delegado do procurador regio. 

5. i.' Das autos, que pela sobredita forma se Iamrem, se 
remetterá cbpia ao g o v e r ~ a i o r  civil. - 5. 2 . O  Se o presidente de qualquer corpo administrativo 
'não cumprir o disposto n'este arligo, ou não pod6r mandar la- 
-r o auto por não se haver reunido o corpo, pertence ao 
respectivo magistrado administrativo mandal-o lavrar e remet- 
ter ao referido agente do ministerio publico. 

Art. 3 V 0 . O  O magistrado ou empregado administrativo, 
qne se ausentar do exercicio das suas funcções sem Iícença 
da auctoridade competente, incorre na pena de snsperisáo ou 
demissão, segundo a gravidade das casos. 

Art. 3 1 1 . O  A suspensão de funcções importa a perda dos 
VeacirQentos em todo o tempo por que durar a suspensão. 

8. unico. ,Se a srispensão, porem, vier a ser jalgada ille- 
@mente imposta, o empregado suspenso tem direito ao arde- 
nado que deixou de receber durante a suspensão. 

Att. 03 voga85 dos corpos administrativos e das 
tCommissões suas delegadas assumem, pelo Cacto do juramento 
e posse, a responsabílidade solidaria pela gorencia dos ùinhei- 
ms e frizcnrfa da respectiva adminiskração. 

Art. 303." Os corpos administrativos, as commissões suas 
delegadas e as administrações de estabelecimentos obrigadas 
Por este codigo a dar contas das suas gerencias, que não as 
Prestarem nas epocbas e pelo modo que exigem as leis e re- 
gdlamcnto;, incorrerão na multa, graduada segundo as cir- 
cumstancias, de iQ&OO rhis atS 4008000 r&, além das mais 
Penas em que possam incorrer por quaIquer outro abuso. 

9. iinico. Aos gerentes, que incorrerem na multa commi- 
nada n'este artigo, sera marcado novo praso para a apresen- 
h ã o  das contas; e, se novamente faltarem, incorrerão no do- 

8 



bro da multa, e as contas serão tomadas em vista dos e l e  
mentos que existirem nas reparti~ões publicas. 
_ Art. 3 1 4 . O  Os gerentes, que dispenderem sem auctorisa- 
cão, ou com excesso d'ella, serão condernnados, 0x1 a restituir 
a Importancia das quantias assim dispendidas, ou em multa 
de 1040G0 reis a 400b000 rEis, segundd~a gravidade das 
faltas. 

5. i." -A multa, a que se refere este artigo, nunca poderi 
.exceder a quantia illeplmente dispendida. 

S. 2.0 A disposição d'este artigo não impede a applicação 
de outras penas, quando haja acção criminal. 

Art. 3 8 5." Os secretarios dos corpos administrativos, das 
mrnmissões suas delegadas e das corporações de piedade e h- 
neficencia, que deixarem de passar no praso designado no ar- 
tigo 3 3 . O  ,as certidões requeridas, incorrem na multa de 
50$000 réis a 100$000 rbis. 

Art. 3BG.O O secretario da carnara, que deixar de cnm- 
prir as obrigações prescriptas no artigo f 60." n."' 7.0 e S.., 
incorre na multa de 100BOOD reis a 200d000 r&, e a per- 
sistencia em taes omissões é motivo de demissão. 

Art. 3 W V .O 0s corpos administrativos, as commissões 
suas dclcgadas e as corporações de piedade e benelicencia in- 
correm na multa de 50#000 reis a 2004000 réis: 

i." Por violação manifesta da lei em seus actos ou deli- 
berações ; . 

2 .O  Por Fdlta de cumprimento das ordens e decisões ?as 
auctoridades, corporações e tribunaes superioros ; 

3." Por quaiquer extravio ou dissjpaçâo dos dinheiros, ti- 
t u lo~  e valores da corporação, ou por negligencia de que re- 
sulte prejuizo aos interesses e serviços que Ihes estão com- 
mettidos. 

8. 1 .O  Não serão impostas eslas multas quando tenha de 
se appiicar pena mais grave. 

5. 2." As multas serão pagas pelos vogaos que tiverem 
incorrido nas omissões, ou tomado parte nos actos ou delibe- 
rações illegaes, não se dedarando vencidos. 

$. 3 . O  As multas comminadas n'este artigo são applicave* 
aos presidentes das corpora~ôes que deixarem de cumprir as 
obrigações especiaes que este codigo Ihes impõe. 

Art. 31 6 . O  Todas as corporações, magistrados e quaes- 
quer oulros funccionarios que deixarem de cumprir, nos pra- 
sos e termos legaes, as obriga~ões que por este codigo Ihes 
são impcwtas, iicarão solidariamente responsaveis por qualquer 
prejuizo que possa resultar da sua negligencia ou omissão. 

5. unico. Os vogaes dos corpos administrativos e das com* 
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missões suas delegadas, que deixarem de cumprir o disposto 
no artigo 27.; incorrerão tambem na multa de 10#000 r6is a 
g00&000 r&. 

Art. 3 V 9 . 0  Os gerentes dos corpos administrativos e dos 
estabelecimentos de piedade e beneficencia são responsaveis 
por quaesquer extravios ou dissipações dos dinheiros, tituios 
e valores da respecsiva corporapão, quando estes factos pro- 
venham de negligencia qu falta de zelo na administra60 a 
seu cargo. 

Art. 3S0.0  São competentes para a imposição das penas 
comminadas n'este titulo : 

1.O Os tribunaes administrativos com relação ás multas 
impostas aos gerentes que não prestem contas em devida f6r- 
ma, ou dispendam sem auctorisaçao, quando o julgamento das 
cantas seja da competencia dos mesmos tribunaes ; 

2 . O  Os tribunaes de justiça com respeito ás multas não 
comprehendidas no precedente numero, a pena de suspensão 
dos direitos politicos ou a quaesquer outras comminadas na 
lei geral ; 

3 . O  O governo, os magistrados administrativos, os corpos 
administrativos e as commissões suas delegadas, com relago 
4s peuas disciplinares de suspensão ou demissão, em que por 
ansencia ilIegaI de funcfles ou outros abusos incorrersm os 
-funccionarios de sua nomeação. 

Art. 3 S f . O  As multas mencionadas n'este titulo podem 
ser pagas voluntariamente, e n'este caso serão coaradas pelo 
maximo estabelecido. Havendo rcincidencia serão pagas em 
dobro. 

Art. 382.0 O producto das multas comminadas n'este tí- 
41110 aos vogaes dos corpos administrativos ou a outros ge- 
Entes, e o das multas commiaadas nos artigos 3 7 5 . O  e 376.; 
constitue receita dos cofres respectivos. 
;- Art. 383." O governador civil participara ao ministerio 
Publico,  unto do tribunal administrativo, ou junto dos tribu- 
naes de justiça, as faltas ou irregularidades, que nos termos 
d'esta lei derem motivo á imposição de penas da compekncia 
dos mesmos tribunaes, afim de que os respectivos agentes pro- 
movam os devidos procedimentos. 

Art. 884." As disposições penaes estabelecidas na legis- 
lação eleitoral são applicaveis ás eleições dos corpos adminis- 
htivos. 

8. unico. A qualquer ínfrac~ão dos preceitos d'este codigo, 
relativos a eleições, que nãlo fôr punida com pena especial, se- 
r& applieavel o artigo 127." do decreto eleitoral de 30 de se- 
tembro de 1852. 



Disposições geraes 

Art. 3 S 5 . O  O districto, o concelho e a parochia são ha- 
vidos por pessoas moraes para todos os effeitos declarados nas 
leis. 

Art. 8 8 6 . O  O ministerio publico junto dos tribunaes de 
justiça 6 competente para propor, como parte principal, as ac- 
gões necessarias para fazer valer quaesquer direitos do distri, 
cto, municipio ou parochia, nos casos em que todos, ou a maior 
parte dos vogaes em exercicio, devam ser demandados ; para 
fazer entrar nos cofres das respectivas corporações as quantias 
em que os gerentes forem condemnados, ou por que forem res- 
ponsaveis; Bem como para serem impostas as multas a que 
se referem os artigos 3 7 5 . O ,  376.' e 377." 

Art. S8Y.O perrnittido a qualquer cidadão intentar, em 
nome e no interesse do corpo administrativo, em cuja circnms- 
crippão for eleitor, as acções judiciaes competcntcs para rei- 
vindicar e rehaver bens ou direitos, que ás respectivas admi- 
nistrações tenham sido usurpados. 

5. f .O As aqões permittidas por este artigo não podem ser 
intentadas genão quando B respectiva corporas50 as não pro- 
puzer no praso de tres mezes, depois de lhe ter sido apresen- 
tada uma exposição circumstanciada acerca do direito que se 
pretenda fazer valer, e dos meios de que se dispõe para o tor- 
nar effecbivo. 

S. 2." Os individuos que obtiverem vencimento, no todo 
ou em parte, nas aqces de que se trata, ttem direito a ser 
indemnisados das despezas que'fizerem com os pleitos, com- 
tanto que ellas não excedam o valor real dos bens ou direitos 
readquiridos. 

Art. 3SS.O Os furiccionarios administrativos, os vogaes 
dos corpos administrativos e os gerentes de qualquer estabe- 
lecimento sujeito a inspecção administrativa, não podem de f6r- 
ma alguma tomar parte ou interesse nos contratos estipulados 
sob a administragão ou inspecção a seu cargo. 

Art. 3 8 9 . O  Serão feitos em hasta publica, precedendo an- 
nuncios, com intervallo de vinte dias pelo menos, os conlra- 
tos de alienação, arrernatação de rendimentos, arrendamentos, 
empreitadas e fornecimentos, em que forem interesqados 09 
Corpos administrativos e as corporqões de piedade e benefi- 
cencia. 
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5. 1.O São dispensados da hasta publica: 
I.* Os fornecimentos de valor não excedente a 50J00Q 

reis e os de objectos de expediente ordinario dos estabeleci. 
mentes e repartições; 

2." Os fornecimentos de objectos ciijos fornecedores sejam 
unicos ou munidos de privilegios ; 

3: Os contratos para obras de arte, objectos ou instru- 
mentos que só possam ser fornecidos por artifices ou produ- 
ctores experimentados e de Confiança; 

4 . O  Os contratos para obras, fornecimentos, transportos e 
empreitadas que não tiverem oferta em praça, não devendo 
@te caso a importancia dos contratos exceder a base da li- 
citação. 

S. 2." Não tendo havido licitantes abrir-se-ha novamente 
licitação sobre a mesma obra, fornecimento, transporte ou em- 

.preitada com o augmento de cinco por cento sobre a base da 
licitação primitiva; e, se ainda os não houver, pylerão reaii- 
sar-se estes serviços por contrato ou ajuste particular ou por 
administração directa da corporação. ' 5. 3.' Não havendo licitantes, ou sendo o preço onereci- 
do em prata inferior ao da base da licitação, poderão ser dis- 
pensados de hasta publica os contratos sobre arrendamentos e 
rendimentos, comtanto que se façam por preço superior ao da 
referida base. 

Art. 390." Não podem os corpos adrninistratiyos, as com- 
missões suas delegadas, nem as corporações de pikdade e be- 
neficencia effectuar nenhuma obra de construcção ou repara- 
fio, sem que prbviamente tenham sido approvados o projecto 
e orGamentos respectivos. 

Art. 3 S l . O  Os vogaes dos corpos administrativos, das 
Commissões suas delegadas e das corporações de piedade e be- 
neficencia assumem, pelo facto do juramento e posse, respon- 
sabilidade solidaria pela gerencia dos dinheiros e valores que 
Ihes estão confiados. ' 

$. 1.O Os vogaes que não tomarem parte nos actos ou de- 
-libera~ões de que resulte aquelIa responsabilídade, ou que, to- 
"&ando parte, assignarern vencidos, ou protestarem em acto 
continuo, contra as mesmas deliberações, serão relevados da 
responsabilidade solidaria. 

S. 2 . O  Os membros dos corpos administrativos e das cor- 
Porações de piedade e beneficencia são solidariamente respon- 
saveis peIa falta ou insufficiencia da fiança dos seus thesourei- 
rOs privativos. 

Art. 3 9 b . O  As disposições d'este codigo, relativas ás alie- 
nações dos bens pertencentes aos corpos administrativos ou ás  
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corporações de piedade e beneficencia, não prejudicam o que 
éstiver disposto, a respeito dos mesmos bens, nas leis da iles- 
amortisação. 

Art. 383." Os corpos administrativos, as commissões 
suas delegadas, as corporações de piedade e benelicencia e os 
magistrados e mais funccionarios administrativo;, de que tra- 
ta este codigo, sijo obrigados a cumprir, sob pena de desobe- 
diencia, todas as decisões e ordens legaes dos seus superiores, 
salvo o direito de respeitosa representação. 

5. unico. Quando, depois de  primeira c segunda advertencia, 
não forem satisfeitas estas decisões ou ordens, poderão os su- 
periores legitirnos mandal-as cumprir por delegados especiaes. 

Arr. 894." Não ha nenhuma outra incompatibilidade para 
o s e r v j p  dos corpos administrativos alem das que se acham 
expressamente designadas na lei. 

hrt .  3 B 5 . O  Os governadores civis, administradores de 
concelho, regedores de parochia e commissarios rle policia po- 
dem ser  demandados, civil ou criminalmenre, por factos reia- 
tivos as suas funcções, sem auctt~risa~áo do governo. 

S. unico. Se por esses factos forem pronunciados, o res- 
pectivo despacho de pronuncia, ainda qne não admitta fiança, 
não siirtirri nenhum dos seiis effeitos sem que seja prhviamen- 
te intimado e passe em julgado. 

Art. 3 9 8 . O  Os magistrados e mais Eunciionarios adminis' 
trativos a que se refere o artigo anterior, pronunciados por 
despacho pksado em julgado, ficam por esse facto suspensos 
do exercicio das suas funcções. 

Art. $€PV.O Nenhum magistrado ou outro funccionario ad- 
ministrativo póde ser perturbado no exercido das suas func- 
ções pela auctoridade judicial, nem por qualquer outra. 

Art. 3 S 8 . O  Os magistrados administrativos ou seus dele- 
gados que, no exercicio de suas funcções, forem ameaçados 
ou insultados, dèvem immediatarnenle fazer prender o culpa- 
do, formando auto, que remetterão, no termo de vinte e qua- 
tro horas, ao agente do ministerio publico. 

Ar€. 389." Os magistrados administrativos têem o pri- 
meiro logaE em todos os actos e solemnidades publicas, segun- 
do a sua jerarchia, e na conformidade das leis e reguIarnentos 
do governo. 

Art. 400." Os empregados dos corpos administrativos e 
os das secretarias dos governos civis e administrações dos coa-, 
celhos ou bairros, que tiverem nomeaç6es vitalicias ou por 
tempo illimitado e vencimentos annuaes permanentes, só po- 
dem ser suspensos e demittidos, com prévia audiencia sua, 
por desleiso, erro de officio ou mau procedimento. 

Art. 401.' Nenhum empregado, nomeado pelos magis- 
trados ou corpos administrativos, podeiã exercer suas funcções 
sem haver prestado juramento nas maos da pessoa que lhe 
houver passado o titulo de nomeação, ou de quem suas vezes 
fizer. 

Art. 909.0 O titulo de nomeação dos empregados dos cor- 
pos administrativos 6 um alvara fundado na deliberação que 
os tiver nomeado, e expedido, quanto aos empregados das ca- 
maras municipaes e juntas de  parocbia, pelos respectivos pre- 
sidentes, e, quanto aos empregados das juntas geraes e das 
concelhos com organisação especial, pelas commissões suas de- 
legadas. E, com respeito aos empregados nomeados pelos ma- 
gistrados admioistratiros, é o seu titulo de norneapão um al- 
vara passado pelo respectivo magistrado. 

S. 1 .O Estes alva& teráo o sêllo da respecliva repartição, 
6 não serão passados sem prhvio pagamento do imposto do 
$llo e sem se mostrar que o interessado satisfet, ou foi au- 
ctorisado a satisfazer em prestações, os direitos de merc8 que 
devidos forem. 

5. 2." As commissões dietrictaes e municipaes, os presiden- 
tes das camaras e das juntas de  parochia, e os administradores 
de concelho e regedores de pârochia darão parte ao governa- 
dor civil das nomeações dos seus empregados, com declaração 
dos vericirnentos e lotação dos empregos. As participações das 
juntas de parochia e dos .rcgcdores serão feitas por intermedio 
do administrador do concelho. 

Art. f 03." A40s otnciacs de diligencias da administração- 
do concelho, zeladores e guardas campestres pertencer& metade 
do producto das multas por transgressões de posturas e regu- 
lamentos policiaes, quando tenham sido impostas por sua di- 
ligencia. A outra metade perleneera a junta geral ou á ca- 
mara municipal, conforme as referidas posturas ou regulamen- 
tos forem de uma ou de outra d'estas corporações, ou terá o 
destino marcado nos regulamentos especiaes,. que forem esta- 
belecidos pelo governo ou peio goveroador civil. 

5. uaico. As posturas e regulamentos policiaes das carpo- 
wes e auctoridades administrativas começam a obrigar tres 
dias depois de publicados por meio de editaes, amxâdos nos 
logares do estgio, se outro praso não for designado nas mes- 
mas posturas ou regulamentos. 

Art. 40.2." O governo far i  os regulamentos necessarios 
pam a execução d'este codigo e codificara toda a legisIa$ão 
relativa aos assumptos tratados no mesmo codigo. 



TITULO XII 

Disposições transitorias 

Arf .  4 0 n i . O  Ficam pertencendo aos tribunaes administra- 
tivos todas as attribuições contencíosas ou consiiltivas, com- 
mettidas por leis especiaes aos extinctos conseihos de dis- 
tricto. 

9. unico. As attribuições, que não forem contenciosas ou 
~onsiillivas, commettidas por leis especiaes aos extinctos cm- 
mIhos de districto, ficam pertencendo ás juntas geraes de dís- 
Mcto, ou ás commissões districtaes se as juntas não estive- 
rem reunidas. 

Art. d O 6 . O  Depois da publicação d'este codigo, o gover- 
no mandara proceder L eleição geral de todos os corpos admi- 
nistrativos nos dias que para esse Gm designar. 

5. 1." Esta disposição não é applicavel ao municipio de 
Lisboa. 

5. 2." Os corpos administrativos, eleitos em virtude do 
disposto n'esq artigo, entram em exercicio no dia 2 de janeiro 
do prosirno anno. 

Art. dor." Somente depois de constifuidos os tribunaes 
administrativos, e os corpos administrativos eleitos em virtude 
do disposta no artigo anterior, terá este codigo plena execu- 
ção. 

Art. 4 0 S . O  Emquanto se aáo proceder á divisão dos cir- 
c u l o ~  eleitoraes e a designação do numero de procuradores de 
cada um d'elles, nos termos do artigo 35.O, subsistirá a divi- 
são dos circulos e a de~ignapão do numero de procuradores 
actualmente em vigor. 

$. unico. Sc ao tempo da primeira eleição, depois da pu- 
blicação d'este codigo, alguns concelhos se tiverem constitui- 
do nos termos da secção Ir do capitulo I do titulo IV, nZo se- 
rão eleitos n'esses concelhos procuradores fi janta geral, e o 
seu nilmero será deduzido do fixado no artigo 34.O Se aIgurn 
d'esses concolbos formar circulo com outro concelh~, elegerá 
este um procurador. 

Art. 4 0 t P . O  Emguanto não forem fixadas por lei as per- 
centagens e eslabelecida a pauta, a que se referem os artigos 
59.Q, 134.O, 1 3 8 . O  e 199.O §. 3.O, não podem ser augmentadas 
as percentagens nem as pautas dos impostos indirectos actual- 
mente em vigor, salvo o disposto no 5. 2.0 do artigo 130.0 

Art. 410." O anno civil corrente ao tempo da execufio 

d'este codigo considera-se o primeiro do triennio do exercicio 
dos tribunaes administrativos, para todos os effeitos d'este 
mesmo cndigo, 

Art. 4 1 1 . O  Ernqi~anto o governo não decretar os reguh- 
inentos determinados n'este codigo, continuarão a reger provi- 
soriamente os que estão em vigor. 

Art.  41W." Emquanto o governo não publicar a edição 
official d'este codigo com a legisla~ão codificada, a que se re- 
fere o artigo 4 0 4 . O ,  não deixam por isso de ter pleno vigor as 
disposi~ões do mesmo codigo. 

Art. 4 l J . O  Emquanto por lei especial não forern fixados 
os quadros dos empregados dos goxernos civis e respectivos 
ordenados, continuara a reger a legisla~ão em vigor relativa 
aos merrnos quadros e ordenados. 

5. unjco. 0s acbiiaes empregados das secrcbarias dos go- 
vernos civis, que tiverem dois annos ou mais de bom e sffe- 
ctivo serviço nas mesmas secretarias, poderão ser promovidos 
independentemente de concurso. 

Art, 4 1 4 . O  Eniquanto não fOr Exado o quadro dos em- 
pregatlos da junta geral, nos termos do 5. unico do artigo 4 5 . O ,  
pão podcrão ser augmentados o numero e vencinientos dos 
actuaes empregados. 

Art. 415." 0s thesoureiros dos corpos administrativos 
que, a data da publicação d'este codign, estiverem exercendo 
esses cargos por encarte, poderão zonlinuar nYelIes, nos ter- 
mos da Iegislação anterior. 

Art. 4 1 6 . O  São comprehendidos nas dispoçiç.óes do ar- 
tigo 337.O os empregados actualmente addidos aos governos 
civis. 

Art. 411 .O Podem continuar a scrvir os empregos, que 
actualmente exercem, os empregados que não reunam todas as 
condições exigidas por este codigo para os mesmos empregos. 

Art. 4 1 S . O  Emquanto não fUr estabe!ecida nova tabella 
dos emolumentos, a que se refere o artigo 354.' 5. un-~CO, 
applicar-se-ha a que estb em vigor, e, LWUI respeito ao tribu- 
nal administrativo, a que vai junta a este codigo. 

Art. 419." Logo que seja pii bljcado este codigo, o gover- 
no fixara um praso não excedente a um mez para aprssenta- 
g o  no ministerio do reino das representações das carnaras 
municjpaes e dos eleitores dos concelhos de primeira ordem, 
que pretenderem se applique aos mesmos conc~lhos a organi- 
sação especial de que trata a secção 11 do capitnlo I do titu- 
10 rv. 

Art. 430.0 NOS ernprestimos districtaes já realisados sepa- 
rar-se-ha a parte que dever pertencer aos concelhos que se 
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constituirem nos termos do artigo antecedente, na proporcZo 
da contribuição predial e industrial constantes das respectivas 
matrizes, ficando essa parte exclusivamente a cargo dos refe- 
ridos concelhos. A junta geral fica obrigada a pagar a impor- 
tancia d'estas dividas, recebendo annualmente das camaras 
municipaes dos mesmos concelhos as respectivas quotas, salvo 
convenção especial coin os credores. 

5. unico. No praso de trinta dias depois da publicação do 
decreto que auctorisar a organisacGo especial dos conceltios de 
primeira ordem, os governadores civis, ouvidas as juntas 
gemes, ou as respectivas commissões districtaes, e as cama- 
ras rnunici~aes interessadas, farão ao zoveroo a conveniente 
proposta para se eReçtuar a'mencionada separação ; dentro de 
igual praso o governo resolverá acerca d'esta proposta. 

Art. 4 2 1 . O  Os concelhos, que se constituirem com o re- 
gimen especial auctorisado por este codigo, não têem direito 
a propriedade nem á administração dos bens proprios do dis- 
tricto. 

Art. 4a9.O As verbas descriptas nos orçamentos das jun- 
tas geraes para pagamento das gratilicaçCÍes das commissões 
executivas e consethos de districto, bem como as destinadas 
nos orçameütos da junta geral e da camara municipal de 
Lisboa para o actiial tribunal administrativo, serão applicadas, 
at8 o firn do corrente anno civil, ao pagamento dos ordena- 
dos dos vogaes dos triliunaes administralivos, dos agentes do 
ministerio publico e das gratilicações aos secretarios, em con- 
formidade com o disposto nos artigos 27b0, 278.' e 281.0, 
desde que os referidos tribunaes se constituirem. 

E .  i.* Se as commissões execulivas das junm geraes ou 
a da camara municipal de Lisboa deixarem de ordenar o pa- 
gamento d'esta despeza, as ordens dos goveruadores civis SO- 
bre os tfiesoureiros das juntas ou  da camara supprirão para 
todos os effeitos as das rereridas eommisçõcs. 

5. 2.' O augmento de daspeza piwveniente da organisação 
dos tribunaes administrativos nos districtos do Porto e ilhas 
adjacentes seri pago pelo governo. 

5. 3 . O  Desde o principio do futuro anno civil a despeza 
com os trihunaea adininistrativos será. paga por meio de quo- 
tas distribuídas a todas as camaras rnunicipaes do diktricto 
pelo rcspectivo governador civil, ouvido o tribunal adminis- 
trativo, e servindo de base a esta distribuição a contribdição 
predial e industrial de cada um dos concelhos, atB que no 
orçamento do estado seja i~icluida esta despexa. 

Art. 4 3 3 . O  h jilntas geraes restituirão ás camaras rnu- 
nicipaes a parte das quotas para a despeza da engenheria dis- 
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trictal, correspondente ao tempo do corrente anno civil em 
que este serviço deixar de estar a cargo das mesmas juntas. 

Art. 4a4.O Os contingentes do recrutamento do exercito 
e armada e da contribuição predial serão fixados por lei com 
respeito aos concelhos que se constituirem nos termos da 
secção n do capitulo r do titulo rv. 

Paço, em 17 de julho de 1886.= Josd Lucirzm t& Castto. 

TabelIa dos emolurnentos do tribunal administrativo 

1 . O  Ce~tidões a requerimento de parte, não esceden- 
do a uma lauda. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

2." De cada lauda que exceder a primeira, tendo vinte 
e cinco linhas e cada linha trinta letms. . . . . . 400 

3.O De cada anno de busca, exceptuando o corrente. 2Q0 
4." No julgamento de contas dos corpos administrati- 

vos, corpora@es de piedade e beneticencia e 
outras quaesquer associações que sejam obrí- 
gadas a preslal-as, atS iOO$O00 rei$.. . .. . .. . 500 
De i00$000 ate i:OOO~OOO réis.. . . . . . . . . 14000 
De 1:00Ocj1000 réis para cima, além do emo- 

lumento respectivo a esta quantia, 500 
rbis por cada 1:000&000 reis ou fracção 
de r6is 1:000~000. 

Paço, em i7 de julho de 1886. =José Lueiano & Ca8h-o. 



MODELOS DAS ACTAS 

MODELO WeO I 

Acla da fomaçb da mesa eleitoral 

Aos,. , dias do mez de. .  . do anao de.. . na igreja 
de. . . designada para séde da assembI6a eleitoral de. . . para 
se proceder h eleição de. . . procuradores effwtims & junta 
geral d'este districto, e outras tantos substitutos, e de.. . ve- 
readores para a camara municipal e outros tantos substitutos, 
para o triennio de t 8 . . ,  a 18 ..., pelas 9 horas da manhã 
compareceu o cidadão F. . . nomeado peIa "respectiva commis- 
são do recenseamento para presidir a esta assemblb eleito- 
ral, como consta do officio que n'este acto apreshtou, e 
achando-se presentes eleitores em numero legal, propoz o pre- 
sidente aos eleitores presentes para constitnirem a mesa da 
assernbléa os cidadãos eleitores F. . . e P. . . para escrutha- 
dores, F , .  , e F.. . para secretarios, e para supplentes os 
cidadãos F,. . e F.. ., na oonformidade do artigo 6 . O  da lei 
de 21 de maio de 1884, convidando os eleitores que appro- 
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vassern esta proposta a passarem para o seu lado direito, .e 
para o lado esquerdo os que â rejeitassem (Veja os modelos n." 
2 c 3). E sendo esta proposta approvada pelas tres quartas 
partes dos eleitores presentes, convidou o presidente os referi- 
dos cidadáos a tomarem os seus Jogares na mesa, a qual se 
achava collocada no local determinado na lei, e com facil ac- 
cesso a elIa para todos os eleitores. E depois de se haver 
aaxado na porta da igreja uma relação contendo os nomes 
dos cidadãos que compõem a mesa, assignada pelo presidente 
e por um dos secretarios, se lamuu a presente acta, que d e  
pois de lida em voz alta h assembléa, vai ser assignada pe- 
los membros da mesa e por mim F.. ., secretario, que a 
escrevi e assigno. 

(No caso de náo ter sido a proposta approvada pelas 
ires quartas partes dos eleitores presentes, redige-se a 
acta no restante pelo modelo seguinte) : 

. . . E não tendo sido esta proposta approvada pelas tres 
quartas partes dos eleitoras presentes, considerou-se approvada 
a proposta do presidente quanto aos tres primeiros propos- 
tos, isto é, o-cidadão F.. . para escrutinador, P. r 2 para se- 
cretario, e F. . . para supplente ; e tendo sido propostos e 
approvados por acclamação pelos eleitores que não approva- 
ram a proposta do presidente o cídadão F. . . para escrutina- 
dor, F.. . para secretario, e F.. . para supplente, foram uns 
e outros convidados a tornar seus Iogares na mesa.. . (O rosto 
corno no rnodolo S." 1). 

MODELOS DAI ACTAS 13i 

MODELO N.' 3 

(No caso de não ter sido approvada a proposta do 
presidente pelas tres quartas partes dos eleitores presen- 
tes, e tambem não ter sido approvada pela maioria dos 
eleitores dissidentes a proposta feita por algum d'elles, 
tendo esta parte dos eleitores de proceder á eleipão por 
escrutinio de listas, redige-se a acta no restante pelo mo- 
delo seguinte) : 

. . . E não tendo sido esta proposta approxrada pelas tres 
quartas partes dos eleitores presentes, e não tendo os eleito- 
res, que a i150 approvaram, concordado na escolha dos restan- 
tes membros, para a votarem por acclamação, procederam es- 
te& eleitores a eleição dos membros restantes da mesa por es- 
crutinio de listas ; e havendo entrado na urna. . . listas, pro- 
cedendo-se ao apuramento verificou-se terem sido eleitos co- 
mo ,mais votados os cidadãos F.. . para escriitinador, F. . . 
para secrebrio, e E", . . para supplcnte. Em seguida convidou 0 
presidente uns e outros membros da mesa a tomarem os seus 
logares n'elIa, achando-se esta coIlocada no local determinado 
na lei. . . (O ~es to  como rto modeb la." I ) .  

3fODELO N." 4 

Acta da eleiç%o 

Aos.,. dias do mez de ... do anno de. .. na igreja 
de.. . prbviamente desigoada para se reunir n'ella a assem- 
bl6a eleitoral da treguezia de. . . . (OU compasta das fregue- 
zias de,. ., ozl a I.", 2.a etc. assemblba eleitoral do concelho 
de.. .) para se proceder a ebição de. . . procuradores effecti- 
vos á junta geral e outros tanlos substitutos, c.. . vereadores 
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para a camara municipal e outros tantos substitutos, para o 
triennio de 18. . . a 18. . . , constitirida a mesa pcla ibrrna 
constante da respectiva acta, e que é composta do cidadão 
F. .. presidente, de F.. . e F.. . escrutinadores, F. .. e 
P.. . sccrctarios, e F.. . e F.. . supplentes, achando-se pre- 
sentes os parocttos e regedores das freguezias que cornp8em 
esta assemblha (0% o parocho e O regedor da freguezia cespe- 
ctiva, sendo a assernbléa d'uma sd; ou P . .  . nomeado para 
fazer as suas vezes, m caso de rtlgztm .Iw"o haver compareci- 
do, devendo entZo este subsfi2ub Ser nomeado pela mesa), de- 
clarou Q presidente que ia proceder-se B eleição de.. . procu- 
radores 1 j u ~ t a  geral e de. . . vereadores para a camara mu- 
nicipal, e outros tantos substitutos para uns e outros cargos, 
e que, na conformidade do disposto no artigo 318." do co- 
digo administrativo, cada lista devia conter. . . nomes sendo 
para a e1cigio dos procuradore~, e . .  . nomes sendo para ve- 
readores I,; que devia cada lista conter em separado e com a 
competente designação os nomes dos escolhidos para effecti- 
vos, e dos escolbidos para substitutos, e cada uma no interior 
e no alt3 d'ella a desjgnação do cargo para que 4 destinada; 
que não se r:onbariam os nomes que houvesse a mais do nu- 
mero Bxado ; que não seriam admitlidos a voLar os eleitores 
sem apresentarem duas listas, uma para cada um-dos corpos 
administrativos a eleger ; e que finalmente São seriam admit- 
tidas listas em papel de cor ou transparente, ou com qual- 
quer marca, signal ou numeração externa. 

Em seguida laueou presidente as suas lisbas urna em ca- 
da uma d a  duas urnas, gue se achavam sobre 3 mesa com 
um rotuIo indicando a eleição do cargo a que cada uma per- 
tencia (s8 o przsadBnt8 nàO estiver ?-edclê3$ado na assernbtd~, 
accrescclala-se: - do que se tomou nota em separado dos ca- 
dernos de descarga por não eslar n'elles recenseado) ; e feita 
a chamada geral comesando pelos vogaes da mesa {se a as- 
sembka ffsr eomtihida por e M o ~ e s  $e mais de uma fregus- 
zia, aec~.mcerala-se : - e pelos eleitores das freguezias mais 

1 As,lishs devem mnter dois nomes mando houverem de ser 
eleitos tres ; tres quando deverem ser quatro ou cinco; quatro quan- 
do houver a eleger seis; cinco quando forem sete ou oito; sels qnan- 
do forem nove; sete quando forem dez ou onze; dez quando forem 
quinze; e quatorze quando forem ~ i n t e  e um. (Codigo administrativo 
artigo 318.0 5. e.*) 0 edita1 para a eleição designa o numero que ba 
a eleger na totalidade; e em vista d'este o presidente declara quanms 
 no^ lhe devem corresponder em cada lista. 

distantes), Lodos OS cidadãos recenseados eleitores, que se acha- 
vam presentes, lançaram as suas listas nas urnas, sendo pos- 
tas nos cadernos as descargas respectivas, escrevendo n'e IIes 
0s escrutinadorea os seus appellidos á medida que os eleitores 
se approxirnarram das urnas, e entregavam ao presidente 
aç suas listas dobradas, que este lançava nas urnas. Depois 
d'esta chamada ainda se recsberam as listas dos eleitores que 
se apresentaram a votar ; e irão se apresentando mais, orde- 
nou o presidente uma chamada geral dos que não haviam vo- 
tado. Passadas duas horas depois d'esta chamada, perguntou o 
presidente se havia mais algum eleitor para votar ; e n5o se 
apresentando mais nenhum, declarou encerrada a votação, e 
mandou proceder á conlagem das listas encontradas nas ur- 
nas; e confrontando o seu numero corn o das dascargas oos 
cadernos, verificou-se ser de. . . o numero de listas cnlradas ' 
na urna respectiva á eleição dos procuradores á junta, e 
de.. . a numero das relativas a eleição dos vereadores, ha- 
vendo-se procedido primeiramente h abertura d'aquella, e de- 
pois a d'esta (a& estando o pT8Sid~?aft? receryseacb nos cadev- 
stos &esta assembka, otl lendo-se apresentado algum eleilor 
com sentenca do poder judicial passada em julgado, man- 
dando-o recensear, accrescentra-se : - incluindo n'este numero 
a lista do presidente, e a de F.. . que se apresentou com sen- 
tença do poder judicial paduariii, em julgado, mandando-o ins- 
crever como eleiror, do que se tomou nota em separado, e vai 
junta ao processo a referida sentença) ; sendo o numero das 
descargas nos cadernos de. . .; esta contagem de listas e des- 
cargas foi puliiicada irnmediatamente por edital affixado a por- 
ta da igreja. Seguiu-se o apurarnmto dos votos, cornqando-se 
@Ias listas dos eleitos procuradores á junta geral, e segriintlo- 
se depois o das listas para vereadores, desrlobrando o presiden- 
te successivamente cada lista e entregando-a aberta a cada um 
dos escrulinadores alternadamente, leadu estes em v03 alta os 
nomes a começar do primeiro atS perhzerem o numero legal, 
escrevendo as secretarios ao mesmo kmpo estes noines com 
Q numero ds votos que iam obtendo; e terminado o apura- 
mento, em que se observaram todau as formalidddes legaes, 
verificou-se terem sido votados n'esta assernbléa para procu- 
Mores eff~ctivoa á junta geral F.. . com.. . vdos, F.. . 
com. , . vobos, clc. ; e para sub$litutos respectivos F. . . 
com. . . votos, P. . . com.. . votos, etc. ; e para vereadores 
eBectivos pdra a camara municipal F.. . com.. . votos, FI.. 
com.. . , votos, etc. ; e para substitutos respectivos F. . . 
com.. . votos, F,. , com.. . votos, ote. Em seguida fez-se 
Publicar por edita1 afnxado h porta da igrejn a relago de to- 
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dos os votados com os votos que cada urn obteve, escdpto 
tudo por cxtenso ; e queimadas na presertpa da mesa e da as- 
semblha, as listas, que não foram consideradas nuílas, se ia- 
vroii a presente acta quc eu F.. . escrevi e assigno com os 
vogaes da Eesa I. 

MODELO N." 5 

Acta da assemblda do apnramento 

Aos.. . dias do mez de. .  . do anno de.. . n'esta cida- 
de  (ou villa) e paços do concelho d'eIla, pelas nove horas da 
manhã, compareceu o cidadão F. . . , presidente da commissão 
do recenseamento eleitoral do concelho de.. . e n'essa quali- 
dade presidente da assemblea do apuramento da eleigão 
de. . . que teve logar no dia. . ., e achando-se presentes os 
portadores das actas das assemblbas, a saber F. . . e F.. . da 
de.. ., F.. . e F. . . da de.. ., faltando os portadores da acta da 
assemblka de. .  . (m Caso de faltarem alguns) e achando-se 
igualmente presente o administrador do concelho F.. ., pro- 
poz o presidente para escrutinadores os cidadãos F. . . e F. . ., 
para secretarios os cidadãos F . . . e F . . . . e para revesado- 
res os cidadãos F. . . e F. . ., convidando a passarem para o 
seu lado direito os que approvassern a sua proposta, e para 
a sua esquerda os que a rejeitassem (ou p e h  f h m a  (IUC se 
aclta indico& lus acta da constitui$& da mesa eleitovul pa- 

1 Havendo protestos, declara-se na acta que foram apresentados 
protestos, assignado um pelo cidadao F.. ., outro pelo cidad5o F .  .., 
etc. Sendo assigoados por mais eleitores, basta mencionar o primeiro 
aignatario; se houver contra-protestos ~nencionain-se trrnbem do mes- 
mo modo; a mesa dá n'esses probslos a sua informação, e junta-os 
a acta da eleiçao. 

Se se proceder a.eIeiçâo para um só dos cargos a$ministrativos, 
Sn~primem-se os dizeres relativos ao cargo de que se nao crata. 

Tendo-se apresentado reclamações, mencionam-se no Bm da acta, 
pelo modo indicado no modeio n.0 5. 

MODELOS DAS ACTAS 1 .% 

os diversos casos ali previstos, qW6 podem aqui ciepproo!wz~r- 
g), e seudo esta proposla approvada pela asçeiribl&a, passararn 
0s efeitos a occupar os seus logares na mesa, dando-se assim 
por eons~ituida. N'este acto apresenlou o presidente fechadas 
e lacradas as copias das actas que recebeu das assemblkas pri- 
marias, assim como os portadores apresentaram as actas ori- 

. ginam, R O adminbtrador do conceIho as cúpias que lhe foram 
e~viadas. pelo que se procedeu a nomeação de commissões pa- 
ra esame das mesmas actas, sendo propostos F.. . e F. . . 
para a primeira, F . . . e F . . . para a segunda (.nzencknam-se 
aqui Lodas as cor~mbsões o os rncmbros de cuda urna), sendo 
approvadas pela assernbléa estas norneaçõce, nas quaes se 
observou o d~sposto no artigo 83.O do decr~ lo  de 30 de selem- 
bro de 18.52, distribuindo os processos eleitaraes de modo 
que não fossem examinados os de uma assernbléa por cida- 
dãos membros d'essa mesma assemblba. Interrompeu-ss a 
sessão para aç con~rnis~pcs se occtiparern do exame das actas 
e do apurarnento dos votos; e feito por ellas este trabalho, 
apresentaram os seus respectivos pareceres eçcríptcis, que fo- 
ram lidos á assembiéa e por elld apiirorados, procedendo em 
seguida a mesa ao apuramcclo geral dos ilotos, em resultado 
do qual veri6cou que o niimero dos votantes de todo o circu- 
lo para os cargos districtaes foi de. . ., sendo. . . listas Iiran- 
cas, e.  i .  inutilisadas, e que portanto o numero real dos vo- 
tantes foi de. .  ., tendo obtido para procurador effectivo á 
junta geral.. . vutos o cid~dão F . .  . e.. . xrotos o cidadão 
P. . ., etc. ; e para procurador substituto. . . volos o cidadiio 
F.. . e.. . votos o cidadão F. . ., etc. Verificou-se em segui- 
da que o numero de  votantes de todo o circulo para os car- 
gos municipaes foi de.. ., sendo.. . listas brancas, e.. . inu- 
biiisadas, e que portanto 'o numero real dos votantes foi 
de.. ,, tendo obtido para vereadurcs effectivos da camara mu- 
nicipal. . . rotos o cidadão F . .  . e. .  . votos o cidadão F. . ., 
e6c.; e para vereadores substitutos.. . votos o cidadão F.. . 
e.. . votos o cidadão P.. ., etc., apresentando a mesa em se- 
guida este parecer que foi approvado pela açsemblba (m co- 
30 de a clu2dZo se haver feito para estes dois co~gos MAS EY 
CG~GUI,CIS r;Zo LDENTICOB, ou a0 caso de se fazer para UMA 
56 ESPECIE nE CAIIGOS, ~ef~w-se  n a  acta sdmente o apuqa- 
rrlento do cargo qzc~ lhe compete). Este resultado se fez logb 
PiiMico por edita1 aErado 6 porta do editicio da assembIBa, 
e e m  seguida o presidenb proclamou eonio eleitos para o 
ti?ennio respeclivo os cidadãos F. . . e F. . . etC, (para @e- 
cbivos e subslitutos dos curgos diSt~ictaes, 8 para efleu1ivos s 
substitutos dos cargos municipass, ou sdmnate para um d'es- 
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tes ccurgos, conforme se tratar f io  apurarfiento de uns e ou- 
tros, ou só de uns), por sereni os mais votados, a cada uni 
dos quaes se vai expedir a comrnunicação especial a que se 
referem os artigos 323." e 326." do çodigo adruinistrativo e 
a cópia d'esba acta, para Ihc servir de diploma conforme o 
disposlo no artigo 9 2 . O  do decreto de 30 de setembro de 1852. 
Foram apresentadas desta assemblba.. . reclamações, sendo 
uma assignada pelos cidadãos F. . . e P. . . , outra feita rerbal- 
mente e cujo teor 6 o seguinte (escreve-ss aqui O qu6 O rech. 
mamte dieta?-), sobre as quaes a mesa tem a informar o se- 
guinte (aqui escmve-so o ~ I L B  se enbender deu~rr ififormav), 
sendo junta ao processo aquella reclamação que vai rubrica- 
da pela mesa e por tres eleilore3 que pediram para o Tazer, 
na conformidade do disposto no artigo 3'31.O e seguintes do 
codigo administrativo. De tudo se lavrou esta acta, que eu 
F. . . secretario escrevi, li e v011 assignar com os membros 
da mesa. (Segwern-se as assignaturas). 

apuramento dos cargos miinicipaes é enviada dentro de vinte 
e quatro horas ao governador civil, e as actas originaes pri- 
marias são entrepries aos portadores d'ellas. O processo eleito- 
ral apresentado pelo presidente da commissão recenseadora é 
enviado ao da sede do circulo quando se trata da eleição dis- 
trictal; mas a cópia e caderno apresentados pelo administra- 
dor do concelho ção enviados ao presidente da séde do circn- 
10 para tudo ser presente no domingo immediato a assemblea 
do apuramento para os cargos districtaes. (Godigo adminis- 
trativo, artigos 3 2 k q  a 328.O). 

5." - lreri6cando-se que o numero de votantes de todo O 
circulo eleitoral foi inferior ao dobro do numero de vogaes 
effectivos de que devem ser compostas as mesas dc todas as 
assemblkas primarias, não se proclarnarn eleitos, porque isso 
eqi~ivale a n5o tiaver elei~iio, mas procede-se ao apuramento 
e lavra-se acta de tudo, mencionando-se este facto, enviando-a 
em vinte e quatro horas ao governador civil. (Codigo admi- 
nistrativo, artigo 3 3 0 . O )  

Observaçoes 

1.' - Nas eleições parochiaes, e nas de circulos de uma 
su assembléa, f a ~  o apuramenbo a propria mesa da assembIBa 
primaria, proclama eleitos os iodivíàuos legaliriente votados 
até ao nurncro qiic esta as~eirilil8a ó ch:irnada a eleg~r,  3pu- 
rando 90 caPo de igualdade de votns o mais velho dos dois, e 
participa a elei~áo a cada u m  dos eleiLos. 

2." - Havendo mais de uma assembléa, faz-se o apura- 
menlo no domingo seguinte ao da eleição, se esta fDr só para 
um só corpo adminislrativo, ou para dois, mas sendo círculos 
identicos; porque não senda identicos, faz-se oci primeiro do- 
mingo seguinte ao da sleiçãa o apuramento para os cargos 
municipaes, e no segundo domiogo o dos cargos districlaes. 

2." - Havendo um só apuramento (o que se verifica quaa. 
do a eleigão 6 para cargos districtaes e municipaes em circu- 
lou identicos, ou quando é sò para um d'estes cargos) a acta 
do ãpuramento r5 enviada dentro de vinte e quatro horas ao 
governador civil com as actas origioaes, cadernos e mais pa- 
peis das asssmbléas primarias. As copias das actas aprssenta- 
das pelo presidente da commissão recenseadora e pelo admi- 
nistrador do concelho são archivaùas, aquella na camara, esta 
IR administração do coneeliio. 

4." - Quando forem simulbaneas as elei~ões para cargos 
districtaes e municipaes em circulos não identicos, a acta do 

MODELO N . 9  

Aos.. . dias do mez de.. . do anno de.. . n'esta igreja 
de. . . designada para sede da eleição a que se tem de pro- 
ceder para.. . (aqui os cavgos a qw se refere a elei*&o), pe- 
las nove horas da maohá, teudo comparecido o cidadiio F.. ., 
presidente d'esta assemblea, mas não lendo comparecido elei- 
tores em numero suficiente para constituirem a mesa, e ten- 
do decorrido depois das nave da manhâ mais de duas horas 
de espera, sem aquelle numero de eleitores presentes, lavrou 
d'este facto o presidente (ou mandou luvrae) este auto para 
constar; o qual vai assignado pelo mesrno presidente, pelo 
paracho e pela auctoridade administrativa. (Segwem-se as as- 
signaturm). 

OBSERVAÇÕES. - Este modelo, com as modificações ne- 
Cessarias, serve para este caso em todas as eleições paro- 
Chiaes, municipaes ou districtaes. O auto de que se trata 6 
enviado logo ao presidente da assemblêa do apuramento, ou 
ao governador civil se a assernblba for a unica do circulo. 
(Codigo administrativo, artigo 316.O): 
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Acta da çoilstituiqão da mesa para a cIeiçEio 
das jnntas de paruehia 

tagem dos votos e a leitura das listas começa pelo cargo pa- 
rochiat, e sb depois d'este apuratnento se passa a da eleição de 
juiz de paz. (Codjgo administrativo, arligo 3 1 9 . O )  Na acta de- 
clara-se que se procede i eleipão dos cidadãos para o cargo 
de juiz de paz e seus substitutos que hão de servir n'aquelle 
districto no triennio de. . . 

Serve o modelo da acta da constituição da mesa para as 
eleifões municipaes e districtaes, com a ditlerença que a mesa 
é só composta do presidente, de um escrutinador e um secre- 
tario, e dos dois supplentes d'estes, e que a auctoridade ad- 
ministrativa é representada pelo regedor da parochia. -No r&- 
tante fazem-se as alterações respectivas. 

MODELO N." 

Acta da eleição das jnntas de parachia 

Serve o modelo da acta das elei~ões municipaes, feitas as 
rnodilicaçóes rwecfivas. 

N'estas assembi6as faz-se logo o apuramento e procla- 
mam-se os eleitos, como fica dito na observação i." a acta da 
assembl6a do apuramento. 

MODELO N . 9  

Acta da eleiç%o de juiz de paz 

Fazem-se pelo mesmo modo que as das juntas de parochia, 
a0 domingo do mez de novembro ou dezembro que o gover- 
nador civil designar. Mas se  na mesma asscmbl6a se proceder 
aojunctamente k eleição parochial e á de juiz de paz, a con- 

Obsepvações geraes 

Como o processo das eleicões goliticas é apgiicavel as ad- 
ministrativas em tudo que não foi alterado pelo codigo admi- 
nistrativo cumpre ter em vista o seguinte : 

1 .O As  mesas são obrigadas a passar certidões da conta- 
gem das listas e dos votos, sendo-lhe requerida n'esse acto 
por qualquer eleitor do circulo. 

2." As actas das assernlrtleas primarias podem ser litfio- 
graphadas ou impressas nos seus dizeres geraes. 

3 . O  Não se concluindo's votação ou o escrutinio no pri- 
meiro dia, os dois secretarios rubricam no verso as listas ji 
recebidas, e o presidente fal-as fechar com os mais papeis 
n'um cofre de tres chaves, ficando com uma, e dando cada 
uma das outras aos dois escrutinadores. O cofre 6 sellado pe- 
lo presidente e por qualquer eleitor que o requeira, sendo 
guardado no mesmo edificio, em logar exposto á vista e guar- 
da dos eleitores, se pelo menos vinte d'estes o exigirem, sen- 
do aberta no dia seguinte pelas nove horas da manhã em pre- 
sença da açsernblba para se continuarem os actos eleitoraes. 

4." Não havendo reclamação de eleitores da assernblba, em 
vez de se rubricarem as listas uma a uma, podem reunir-se 
em u m  ou mais rnassos, fechados, lacrados e seliados, rubri- 
.dos pelo secretario e por quaesquer eleitores que o dese- 
Jem, guardando-se esses massos no corre. 

5." A consbitui$ío da mesa, a votação, a contagem das 
hstas e o escrutinio do apuramento dos votos são op~~açÕeS 
que sb se podem fazer antes do sol posto ; mas as actas, a s  
rubricas das listas ou massos de listas, a sua guarda no co- 
fre podem fazer-se depois do sol posto. (Veja-çe a lei de 2 1 de 
maio de 1884, artigos 6." a 10."). 



REFORMA ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO DE LISBOA 

TITULO I 

Do municipio de Lisboa e sua divisão 

Artigo 1." O municipio de Lisboa será limitado pela Ilnba 
de cixcurnva1laçã0, que, partindo da actual, pelo valie de Chel- 
las, v4 entroncar com a estrada militar entre a Ameisoeira e 
o Lumiar, siga desde este ponto a estrada militar at6 Bemfica, 
e abrdiigendo esta povoação, e percorrendo a margem esquer- 
da da ribeira de Alg4s termine na ponte do mesmo nome. 

Art. S." O municipio de Lisboa sera dividido em quatro 
bairros e cada bairro em cinco parochias dvis. 

TITULO 11 

Da camara manicipal de Lisboa 

CAPITULO I 

Da organia~Eo da omnlara municipal 

Art, 3 . O  A administração municipal de Lisboa serA desem- 
penhada por uma camara municipal de t~ inta  e um vereadores. 

S. unico. A camara municipal compor-se-ha : 
1.O De vinte e sete vereadores escolhidos pelos eleitores 

do municipio ; 
2.0 De quatro vereadores presidentes das commissões es- 



pcciacs de que tratam os artigos 28.", $5. i.; 2 . O ,  3.", 29.& 
e 30.O d'esta lei. 

Art. 4 . O  A camara municipal reunir-se-ha, sem necessidade 
de convocação, no dia 2 de janeiro seguinte ao dia da eleição 
total ou parcial ; e sob a presidencia do vereador mais velho, 
servindo o mais novo de secretario, elegerá por dois annos o 
presidente, vice-presidente, secrelario e vim-secretario. 

Art. 5." Constituida a mesa, a carnara municipal procede- 
ra immediatamenie á eleição dos seis vereadores, os quaes, 
com o presidente da mesma camara, formarão a sua commis- 
são executiva. 

5. 1.0 Na mesma sessão eleger-se-hão seis outros vereado- 
res, que pela ordem numerica da votação serao chamados a 
stipprir a3 faltas e impedimentos legaes dos vogaes effectlvos 
da commissão executiva. O pwidente da camara será tambem 
n'estas circumstancias substituido pelo vico-presidente, c no 
impedimento d'este pelo vereador mais velho. 

S. 2 . O  A cainara municipal, quando o tiver por convenieo. 
te, poderi subskituir a commissão executiva, exceptuando o 
presidente, e d'este fado dari conhecimento ao governador 
civil. 

5. 3 . O  Se n'estas eleições e nas do arligo antecedente hou- 
ver empate, considerar-se-ba eleito o mais velho. 

Arb. f3.O A mmara municipal ter& quatro sessões ordina- 
rias em cada anno, para as quaes não carece de convoca~ão. 

A primeira em março, os dez primeiros dias ; 
A segunda em junho, os dez primeiros dias ; 
A terceira em novembro, todo o mez; 
A quarta em dezembro, os .ultimas dez dias. 
3. 1 . O  Cada uma d'estas reuniões poderá ser prorogada até 

tres dias ukis  por deliiJeração da camara municipal. 
5. !.O A proroga~ão superior a bres dias uteis carece da 

auctorisação do governo. 
5. 3.. h camara municipal poderá ser convocada por de- 

creto do governo, devendo as sessões extraordinarias conside- 
rar-se terminadas com a resolução dos negocios, que motiva- 
ram a convocagão, e nZo podendo tratar-se de assumptos es- 
tranhos áquelle para que esta tiver sido Peita. 

Art. V .O A amara municipal e a commissão executiva, por 
meio do presidente, correspondem-se directamente com todas 
as  auctoridades ou repartições publicas. 

5. unico. Com o governo e com os tribunaes e repartições 
superiores do estado s6 poderão corresponder-se por interme- 
dio do governador civil. 

. Art. 8 . O  As sessões da camara municipal são publicas, e 
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d'ellas se lavrari acta circumstanciada, que será impressa e 
publicada na folha oíiieial. 

Art. 9 . O  O serviço da camara municipal e quadriennal; ha- 
vendo, porém, renovação de vogaes de dois em dois annos. 

$. 1 .O No segundo anuo do quadriennio, depois de uma elei- 
f io  de toda a corporaç&o, a camara rnuaicipal oo ultimo dia 
da  sessão ordinaria de junho procedera ao sorteio dos verea- 
dores de que trala o n . O  2 . O  do S .  unico do artigo 3.*, apu- 
rando quatorze, dos quaes Ire8 d'entre os eleitos pela minoria, 
que devem retirar-se da administração. Os vereadores restan- 
tes serão substituidos, independerikernente de sorteio no bieu- 
nio seguinte. 

5, 2 . O  Na mesma occasiso e pelo modo indicado no para- 
grapho antecedente, a camara municipal procederá ao sorteio 
dos vereadores de que trata o R.' 2.Q do S. unico do artigo 3 . O ,  
determinando dois que devein retirar-se da administração ; 
n'este caso, porbiri, aç commissões especiaes, a quc elles per- 
tencerem, procederão a nova eleição de presidentes, em que 
a s  sorteados poderão ser reeleitos. 

9.  3 . O  Nenhum cidadão poderá ser eleilo vereador ires ve- 
zes corioecutivamente. 

Das attribtúções e competencia da camara municipal 

.4rt. 10." São attrihuições da camara municipal : 
1.' Eieger a comrnir;são executiva; 
2." Administrar os bem e estabelecimentos municipaes e 

dar-lhes o conveniente destino; 
3 . O  Deliberar sobre a acquisi~ãa e a alienaçáo de bens im- 

mofiiliarios, tilulus, acções, papeis de crcdilo, inscripçoes, e 
similhantes, que se tornem necessarios ou indispensaveis para 
O serviço municipal ; 

4." Deliberar sobre a acceitacão de heranças, doações e le- 
gados deixados ao municipio ou a estabelecimentos rnunici- 
pacs ; 

5: Crear estabeIeeimentos de beneEcencia, educação, ins- 
frucçáo e hygíene publica, ou de  utilidade para o municipio, 
e supprímil-os ; 

6: Subsidiar estabeiecimentos de beneficeacia, educação, 
instnisçã~ e hggiene publica, que nào estejam a cargo da ad- 
miuistrago municipal, mas que sejam de utilidade para o uiu- 
nicipio, .para uma parte importante d'elle, ou para alguma 
classe digna de protecção publica; 
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Art. 1 B . O  As deliberações da camara municipal poderão. , 
ser revogadas ou alteradas pelos tribunaes administrativoe, 
sempre que d'ellas resulte offensa de direitos ou alguma das 
nullidader enumeradas no artigo 35.O do codigo admioistrativo. 

Arr. 1 3 . O  São competentes para recorrer das deliberações 
da camara municipal o administrador do concelho e os interes- 
sados. 

Art. á 4 . O  0 presidente da camara municipal 6 especial- 
mente encarregado : 

$.O Da publicação das posturas, resoluções e avisos ; 
2 . O  Da representação da camara em juizo ou fora d'elle ; 
3." De assignar a correspondencia com todas as auctorida- 

des e repartições ;' 
4 . O  Da inspecção superior de todos os estabelecimentos e 

servips rnuoicipaes. 

CAPIYITULO I11 
Das attribnigões e competenoia da oommissão exeaqva 

Art. 15." A commissão executiva funcciona permanente- 
mente. 

Art.  1H." A commissão executiva elege o seu secretario. 
Art. I r* '  A commissão executiva ter& pelo menos duas 

sessões semanaes, das quaes se lavrarão actas em livro espe- 
cial. 

Art. 1s." As resoluções da commissão executiva não se- 
rão execiitorias sem a conformidade de quatro votos, pelo me- 
nos. 

Art. i*." A commissão executiva compete : 
f.O Executar e fazer executar todas as deliberações e ae- 

cordos tomados pela camara municipal ; 
2.' Propor camara rnunicilial o orçamento; 
3 .O Dirigir o expediente ordinario ; 
4." Ordenar todos os pagamentos; 
5-o Prestar as contas da gerencia dos rendimentos municí- 

paes ; 
6 . O  Apresentar camara municipal propostas ou projectos 

de organisacão, reorganisação ou reforma de qualquer serviço; 
7 . O  Na ausencia da camara municipal exercer as attribui- 

ções, que competem i mesma camara, quando uma resolução 
seja urgente e inadiavel. 

S. uníco. Sefio sempre da exclusiva competcncia da cama- 
ra inunicipal as deliberações tomadas em virtude dos n . O U  3.q 
4 s 0 7  5." 66.0, 13.') f4.', 17.", i9.n7 20.9 21.', 2.2.; 2 3 . O ,  29.9 
30.", 3 1." e 33." do artigo f0.0 

Art. b 0 . O  Em todas as reuniões ordínarias da amara  mu- 
nicipal a coromissão enecuf~va dar-lhe-ha conta circumstancia- 
da das resoluções impertanles que houver tomado, desde o 
encerramento da i~ltima sessão, 

Arc. 8 f . O  A camam municipal, inóependenterncnte de re- 
clamação, póde revogar as resoluções da commissão executi- 
va, quando d'este acto n2o resulte damno irreparavel ou pre- 
juízo de direitos adquiridos. 

Art. Rt.0 03 vogaes da commissão execuliva, que não 
Douverem feito a declara~ão de vencidos ou protestado no acto 
da votação, são solidariamente responsaveis pelas ~csol i i~ões,  
que tomarem em desaccordo com as deliberaçòes da camara 
municipal e com o disposto nas leis e regulamentos de admi- 
nistração publica. 

Arb. 2 3 . O  As ordens de pagamento, para serem executo- 
rias, deverão ser rtssignadas pelu presidente e rubricadas por 
Ires vogaes. 

Art, 734." Dos actos da commissão executiva sb póde re- 
clamar-se para a camara mlinicipal. 

5. 1.O Se a camara municipal não esti\.er reunida ou não 
revogar o acto da commissão, póde recorrer-se para o tribu- 
nal administrativo, se houver offensa de direitos ou alguma 
das nullidades enumeradas no artigo 3 5 . O  do codigo adminis- 
trativo. 

5. ?.O São competentes para recomer dos actos da commis- 
são executiva o administrador do bairro e os interessados. 

Art. S 5 . O  Quando a commissão executiva julgar necessa- 
rio a convom$ão extraordinaria da camara municipal, commu- 
nical-o-ha ao governo com a exposiç2o dos motiws juslificati- 
vos da convoca$ão solicitada. 

Art. %@.O A cornrnissão executiva distribuid os serviros 
municipaes, designados no artigo 27.O, entre os seus Topes, 
ficando cada um responsavel peIo seu respectivo serviço pe- 
rante a mesma commissão. 

TITULO 111 
Dos serviGos mirnicipaes 

Das commissões especiaes 

Arl. l V . O  Para todos os effeibos da, administração os ser- 
viços municipaes serão cIassi6cado~ em seis grandes catego- 
rias ou serviços geraes : 
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1 .O Instruqão publica ; 
2 . O  Saude e hygiene publicas ; 
3.O Beneficeocia publica ; 
4." Fazenda municipal ; 
5." Obras' publicas ; 
6.O Segurança municipal. 
Xrt. %%.O Para cada um dos cinco primeiros serviços ge- 

raes, euunierados no arligo antecedente, haverá uma commis- 
são especial consultiva. 

S. 1.0 h commissão de iostrucção publica ser8 composta 
de sete membros eleitos nos tcrrnos do artigo 187.", pelos 
professores do mririicipio e pelos cidadãos habilitados com car- 
ta d e  um ciirso superior. 

S. 2.u h commissão de saude e hygiene sera composta de 
sete membros, eleitos nos termos do artigo 187.", pelos me- 
d i c o ~  d o  municipio e de mais dois membros aggregados, sen- 
do u m  engenheiro da commissão de obras publicas, designado 
pela camara, e outro veterinario, nomeado pelo conselho es- 
colar do instituto agricola. 

5. +3." As commissões de  beneficencia publica e de fazenda 
municipal serão compostas, cada uma, de sele membros elei- 
tos, nos termos do arligo i87.0, pelou cento e sessenta maio- 
res contribiiinles dos impostos predial e industrial dos quatro 
bairros do municiM, dos quaes deverão pertencer quarenla a 
cada bairro. 

$. 4." A commissão de obras publicas compor-se-ha de 
Ires membros, sendo nrn eleito pela junta consultiva de obras 
piiliiicas e minas, outro pela real academia das belIas artes e 
o terceiro pela a s s o c i a ~ o  dos engenheiros civis portugriezes. 

CAPITULO I1 

Das attribuições e 00mpetendia das ~ommiss&e especiaes 

Art. 8 I b . O  No dia 30 de dezembro, seguinte ao da eleição, 
a3 cornrni;jões especiaes desigazdas no artigi, 28."euair-se- 
hão rio edíficio da camara municipai a fim de eIeger por dois 
amos, d'eotre os seus mernbros, presidente e secretario. 

5.  unico. Da commissão de saude e hygiene s6 poderá ser 
presídente algum dos membros eleitos. 

Art. SQ.' Os presidentes das commissões de saude e hy- 
giene publica, de instrucção publica, de beneficencia publica e 
de razendz municipal fazem parte da camara municipal, se- 
gundo o disposto no $. unico, n.* 4 . O  do artigo 3." 
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Arf 3 1 . O  As commissões especiaes designadas nos $5, 

f.; 2.O, 3 . O  e 4." do artigo 28." dar50 as suas consultas sobre 
m o s  os assumptos technicos da sua competencia. 

5. 1 . O  As consultas serão obrigatorias para todas as  pro- 
po~tas, que envoiverem organisação ou regulamentos geraes 
dos servrços do municipio. 

5. 2 . O  Serão facultativas para os sssurnptos de eicpedienbe 
da corilaiiss?~~ executiva, e prestadas quando esta as pedir. 

8. 3." Se as camrnissões esneciaes não nrestarem as suas 
con&ltas no praso de trinta dias, a camaia municipal ou ã 
commissão esecutiva poderão deliberar independentemente das 
mesmas coneultas. 

Ar6. 3 8 . O  A commissão da fazenda municipal sera sempre 
consultada sobre os seguintes assumptos : 

r." Sobre emprestimos ; 
2 . O  Sobre a c rea~ão  de empregos; 
3." Sobre o augrnento dc ordenados, concessão de gralifi- 

c M e s  e de pensões ou apusenlaqão de empregados ; 
4.0 Sobre os orGarnentoa ordinarios e supplementares; 
5.O Sobre o lançamento, aggravamento ou dimiauipãci de 

contribiriçõs ; 
6." Sobre a acpuisição ou alienação de bens municipaes, 
Art. 3 3 . O  Compete a commissão de obras publicas : 
1.O Dar parecer sobre os projectos e orçamentos das obras 

determinadas pela camara municipal, o11 pela sua commissão 
executiva, e elaborados pela respectiva repartição technica; 

S." Examinar os processos de expropriagões e indemnisa- 
fies, que dcvem ser approvados pela camara municipal ou 
pela cornmissão executiva ; 

3." Informar as Iicençss para construcções e reparafies 
dos edificios particulares, que devem ser concedidas pela 
camara municipal nos termos das leis e das posturas em vi- 
gor. 

5. i." A commissão.ser5 sempre consultada : 
1." Sobre a utilidade das obras municipaes, que se preten- 

der realisar ; 
?."obre todos os contratos para fornecimentos, emprei- 

tadas e execuçiio de obras ; 
3 . O  Sobre a elaboração dos regulamentos de obras pubu- 

MS. 
9. 2 . O  Os membros da commissão vencerão cada um a gra- 

ti6cação mensal de 305000 reis. 
Art. 34." O presidente da commissão de obras publicas te- 

rá o direito de manifestar a opinião da reãpecti~s commissão, 
sobre assumptos da sua cornpetencia, perante a camara muni- 

10 
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cipal ou a commissão executiva, e de exigir que esta opinião 
fique escripta nas actas da corporação. 

Art. 5 6 . O  Duas ou mais commissões poderão funccionat 
em conferencia, quando se tratar de assumptos de sua compe- 
tenha commum. 

Art. $8." Quando os collegios eleitoraes, a que nos ter- 
mos do artigo 28." incumbe a eleicão das commissões espe- 
ciaes, se não reunirem nas epochas fixadas n'esta lei, o gover- 
ao procedefi a nomeação d'estas commissões por decreto. 

TITULO IV 

Da instrucçáo publica 

CAPITULO I 

Da inatipcg'io elementar 

Art. 3 Y . O  A instrucçao primaria elementar será obrigato- 
ria e gratuita nos termos da lei de 2 de maio de 1878, salvo 
as  prescripções da presente lei. 

9. 1." A obrigação abrangera todas as creanças de ambos 
os sexos de seis a doze annos de idade, cujos paes, tutores 
ou outras pessoas encarregadas da sua sustentação e educa- 
ção, não provarem legalmente qualquer das seguintes circum- 
stancias: 

1." Que dão 5s creanças a seu cargo ensino na propria ca- 
sa, ou em escdla particular; 

2.0 Que seus filhos ou pupillos são incapazes de receber 
ensino ; 

3." Que não podem mandal-os á escóla por extrema po- 
&reza. 

S. 2.0 A expensas da ,camara municipal serão fornecidos a 
cada creança os ebjectos do estudo escolar. 

Art. 3 S . O  Para os effeitos do artigo precedente a camara 
municipal procedera successivamente ao estabelecimento defi- 
nitivo de esc6las de instrucção primaria elementar para ambos 
os sexos, em numero suficiente, sendo duas pelo menos, 
uma para cada sexo, em cada nova parochia civil do munici- 
pio. 

5. 1." No estabelecimento das escolas a camara municipal 
attenderá as escolas existentes, conservando-as ou collocan- 
do-as onde for conveniente. 

0. 2." $ permittido subslituir as escólas parochiaes por es- 
Cbbs centraes segundo o artigo 20." da lei de 2 de maio de 

.i878, podendo a camara municipal, com previa auctorisação 
do governo, augmentar o numero de professores d'essas esc& 
3a9, quando o numero de alumoos nas diferentes classes exi- 
ja desdobramento. 

S. 3." O editicio da escola deve ser, em regra, de construc- 
cão especial e constituir propriedade do municipio. 

Art. %@.O O recenseamento das creanças, na idade em 
que a instrucção é obrigatoria, seri feito pela camara muni- 
cipal. 

3. 1.O Para as creanças, que tiverem nascido antes de es- 
tar em vigor a presente lei, os parochos, auxiliados pelos re- 
gedores, enviarão á camara municipal annualmente at6 30 de 
novembro uma relação de todas as da sua fregueaia, que de- 
vem attiugir sete annos no anno seguinte. Estas relações con- 
terão: o nome da creança, o nome dos paes, tutores ou pes- 
soas encarregadas da sua sustentação ou educação, a morada, 
as oficinas ou trabalhos agricolas e industriaes em que forem 
empregadas. Com estes elementos a camara municipal organi- 
sarii os recenseamentos escolares por parochia civil. 

5. 2." Os parochos enviarão conjunctamente, e nas mes- 
mas condições do paragrapho precedente, uma relação de to- 
das as  creanças da sua freguezia, que perfaçam no anno se- 
guinte oito, nove, dez e onze annos. 

5. 3." Os encarregados do registro civil ate ã mesma da- 
ta, e seguindo preceitos analogos aos descriptos nos §$. ante- 
riores, enviarão á camara municipal a relação das creanças que 
tiverem sido registradas nas respectivas repartições. 

0. 4." Para as creanças, que nascerem depois de eslar em 
vigor a presente lei, os paes, tutores ou outras pessoas encar- 
regadas da sua sustentação, serão obrigaaos, no praso de tres 
mezes, a participar por escripto o nascimento da creança na 
respectiva repartição da camara municipal. 

Esta participação devera conter : 
i." O nome da creança, e a data do seu nascimento : 
2." O nome dos paes, sua profissão e morada; 
3." A affirmação dos factos, mencionados nos numeros an- 

tecedentes, feita pelo parocho e pelo regedor da freguezia e 
a sua confirmação pelo respectivo administrador do bairro. 

5. 5." O fallecimento das creanças de idade inferior a doze 
amos sera igualmente communicado na respectiva repartição 
da camara municipal. Esta participação dever& conter : 

1.O O nome da creanp failecida e a data do seu passa- 
mento ; 

2.0 O nome dos paes, sua profissão e morada ; 
3.0 A affirmação dos factos mencionados nos antecedentes 
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numeras feita pelo parocho e pelo regedor da freguezia e a 
sua conGrmação pelo respectivo administrador do bairo. 

$. 6." A rnudanca de dornicilio das creanças de idade infe- 
rior a doze annos se r i  por modo analogo parricipado na respe- 
ctiva repartição da camara municipal. 

S. 7.O As disposipões dos 5s. 4.O e 5." d'oste artigo não 
eximem os parochos e os encarregados do registro cikd de 
prestar á camara municipal as reIações de que tratam os $5. 
1.O e 2.; ainda em relação as creanças nascidas depois da 
p r o m u l , ~ ã o  d'esta tei, nem aos mesmos parochos e r e g e d e  
res de enviar a relação das croanças bllecidas em idade sujei- 
ta á inskucção obrigatoria. 

Art. 4 0 . O  Aos responsaveiç pela falta de cumprimento 
dos preceitos indícados no artigo anterior será appllcada a 
multa de 24000 a 206000 reis, em beíieficio das caixas 6sco- 
lares. 

Art. 4 í . O  Para os effeitos do artigo precedente a camara 
municipal creara uma repartição especial sob a designação de 
Bepartigão do ~.e@h-o escolar. 

Art. 459." As emprezas agricolas ou industriaes, os donos 
de fabricas ou oficinas, que tiverem ao seu serç-iço mais de 
vinte e cinco crcanças de ambos os wxos, menores de doze 
annos, serão obrigados a sustentar uma escola de instrucção 
primaria elementar, no caso de nZo mandarem os menores ás 
escolas publicas. 

8. unico. A duração das aulas em cada dia não será infe- 
rior a duas horas, não se contando para ellas as d e  descanso 
e refeipão. 

#ri. 4 3 . O  A caroara municipal poder& crear, quando o 
julgar conveniente e opportuno, eseo1u.s infantis, ssalas-asylos 
e crtkfm. 

Art. 84: A camara municipal orgaaisark, nomeando os 
cidadãos de ambos os sexos que se distinguiram pela sua ca- 
ridade, illustraflo e cívismo, uma grande commissão, cujo fim 
será crear e administrar aç caixccs escohres. 

5. i.@ Esta commissão promotora da instrucção popular, 
de que farão parte os parochos das differentes freguezias do 
municipio, elege o seu presidente, secretario e thesoureiro. 

5. 2." Ficam por esta fbrma substituidas no municipio de 
Lisboa as commissõcs parochiaes de àeneficencia e ensino, 
creadas pelo artigo 28.O da lei de 2 de maio de 1878. 

Art. 4 5 . O  As caisas escolarrcs são formadas : 
1:" Pelas quotas e joias voluntarias dos membros da com- 

missa0 promotora da instruqão popular; 
2 . O  Pelo producto de substripções e festas de caridade; 

3." Pelo producto dos donativos e legados; 
4 8  Pelo producto das multas, cobradas no municipio, a 

que se refere a lei de 2 de maio de 1878 e o artigo 40.O da 
presente lei ; 

5.0 Pelos subsidios do ertado, que não poderão ser annual- 
mente inferiores a 3:0006000 rbis ; 

6." Pelos subsidios da camara municipal, que não poderao 
ser inferiores a 1:5004000 rkis por anno; 

7 . O  Pelos subsídios das associações de benelicencia, irman- 
dades e confrarias. 

Art. 4 6 . O  As caisas esmla~es t6em por fim facilitar e a i -  
mar a frequencia ris escolas de instrucção primaria, soccorren- 
do os alumnos indigentes, recompensando e premiando os as- 
siduos e estudiosos pelos meios e processos, que a commissão 
promotora tiver par mais uteis e convenientes. 

Art. 4 Y . O  A commissiíu promotora da instruqão popular 
prestara annualmense contas á camara municipal. 

Art. 4 S . O  d camara municipal compete satisfazer os ven- 
cimentos dos professores e ajudantes, de ambos os sexos, das 
escolas de instruqão primaria com ensino elementar e com- 
plementar, dar casa para escola, ministrar habitação aos pro- 
fessores, fornecer mobilia escolar e organisar a bibliotheca das 
escolas. 

5. unico. Fica por esta fbrma derogado para o municipiú 
de Lisboa o S. i .O do arligo 6 1 .O da Iei de 2 de maio de 1878. 

Art. 48.* A transferencia de professores, ou p r o f e ~ o r a s  
de ensino elementar e complementar, que não tiverem soffri- 
do alguma pena disciplinar, de uma parochia civil para outra 
dentro do concelho de Lisboa, não prejudicara para nenhum 
ereito os seus direitos a contagem do tempo de bom e effe- 
ctivo serviço. 

S. unico. Ficam por esta fiirma modificadas as disposiç&s 
do artigo 3 . O  da lei de i de junho de 1880 e consideradas 
sem eEeito para o municipio de Lisboa as disposições do arti- 
go Z 3.0 e seu 5. unico, do artigo 12." e seu $. unieo, e do 
artigo 1 5 . O  da lei de 1 1 de junho de 1880. 

CAPITULO 11 

Da instrncçEo profissional 

Art. S0.O A camara municipal creark para o ensino pro- 
fissional uma escol@ ce l~ t re l  de artes e off2cios. 

Art. 51.0 O programma do ensino, fixação dos quadros 
docentes e vencimentos, serão approvados pelo governo, que, 
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as irreguladdades e defeitos dos differenles serviços da poli- 
cia sanitaria ou do pessoal que os desempenha; 

14." Redigir nos fermos do arUgo 76.O a publim@o men- 
sal do boletim de saude e bygiene do municipio de Lisboa. 

5. nnico. Os sub-delegados são subordi~ados ao delegado 
de saude, o qual podera, em qualquer das circumscripções e 
quando o tiver por co~veojente, desempenhar as funcgies e 
praticar os actos, que são da competencia e attribuiçães dos 
primeiros. 

Art. 5 S . O  São attribuições dos sub-delegados de saude 
' nas suas respectivas circumscripções : 

1.O A policia sanitaria de todos os estabelecimentos de in- 
strucção publica e particular, oficinas, creches, hospicios, asy- 
los, hospitaes, albergues, fejras, mercados, ruas, pateos, pra- 
çy, passeios, jardina, casas de espectaculo, cafds, bospeda- 
nas, quarleis, casas de malta, matadouros, igrejas, cemiterios 
e autros simifhantes ediflcios, estahelecirnentos, construcpões 
ou locaes, afectos a usos col~ecbivos, que pela natureza dos 
seus fins exigem severa e rigorosa policía sanitaria ; 

2.O A poliria sanitaria das repartições publicas, estabeleci- 
meatos industriaes, pubIicos ou privados, escriptorios com- 
merciaes e onlros similhantes em que a permanencia, embom 
temporaria, de muitos individuos exija cuidados e cautelas sa- 
nífariais; 

3." A polida sanitaria dos estabelecimentos insaIubres, c@ 
cheiras, estabulos, cortelhos, pombaes, capoeiras e outros si- 
milhantes ; 

4." A policia sanitaria dos caes, docas, praias, rios, rega- 
tos, barcos e outros similhantes; 

5." A poricia sanitaria de deposjtos, lojas, mercearias, ta- 
vernas e outros similbantee; 

6 . O  A policia sanitaria das construcções publicas e particu- 
lares, qnaesquet que sejam os usos a que se destinem ; 

7.O A policia sanihria da canaIisaçáo publica e particular, 
sentinas, sumidouros e outros similhantes; 

8." A policia sanitaria dos generos aIimenticios e das be- 
bidas, naturaes ou artificiaes ; 

9.O A policia sanitaria das nascentes, correntes de agua, 
chafarizes, aqoeductos, poços, banhos publicas, canalisago pa- 

Mica e privada e outros similhantes; 
1 0." O registro demographico ; 
1 1 ." O registro nosographico; 
12." O registro especial do movimento endemico e epide- 

mito das molestia virulentas e contagiosas; 
13." O estudo geral e especial das causas de insalubrida- 
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de e dos m e i a  de rernovel-as, evitando e combatendo o des- 
envolvimento e a propaga$ão das doenças endemicas e epide- 
micas ; 

14." O estudo e a indicação dos meios que melhoram as 
condiç6es sanitarias das populações industriaes e agricolas, e 
das classes desvalidas ; 

1 5 . O  A coordenação de relatorios, estatisticas, quadros gra- 
phicos e outros elementos sobre todas as questões e observa- 
ções, que interessem a saude e a bygiene publicas. 

Art. 6 0 . O  Os sub-deIegados de saude nas suas respecti- 
vas circumscrjpções fisarào, pelo menos, duas horas por dia 
para consultas medicas para as classes pobres, e farão uma vi- 
sita semanal as escolas da sua circumscripçKo para inspeccio- 
nar o edificio e observar os alumnos. ' 

0. 1." Por cada consulta poderão os sub-delegados de sau- 
de receber a quantia de i00 réis. 

5. 2 . O  Serão isentos do pagamento a que se refere o para- 
grapho anterior os indigentes, confirmados por altestadoç dos 
respectivos parocho e regedor. 

9. 3." Os sub-delegados serão obrigados a vaccioar gra- 
tuitamente nas respectivas circumscripções, devendo publicar 
avisos prkvios da hora e local da vaccinação. 

8. 4.O Os sub-delegados de saude farão annualmente o re- 
censeamento dos pobres e dos indigentes das suas respectivas 
circumscripçõeç, sendo os parochos e os regedores obnga- 

-dos a fornecer-ihes semestralmente os elementos para este bra- .. . . 

hlho .  
Art. 6 1 . O  Os sub-delegados de saude, nas suas respecti- 

vas circumscripgões, visitarão no domicilio, sendo chamados, 
os individuos pobres, que não possam, em rasão de moles- 
tia, comparecer nas consultas, de que trata o artigo antece- 
dente. 

S. 1: Por cada visita poderão os delegados de saude re- 
eeber a quantia de 400 r6is. 

3. 2." Serão isenlos do pagamento a que se refere o pa- 
mgrapho anterior os indigentes, confirmados por attestado dos 
respectivos parocho e regedor. 

hrt. 81.' Nenhuma construqão particular poderá ser le- 
8ada a effeito, ou auctorisada pela camara municipal, nos ter- 
mos do artigo 33.0, n.O 4.3 sem que o projecto tenha sido 
previamente estudado pelo respectivo sub-delegado de saude 
e, com a consulta d'este, approvado pelo conselho de saude e 
hggiene do bairro, attendendo ás indispensaveis condições hy- 
gienicas. - 

8. unico. Quando o conseIho de saude e hygiene do bairro 
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CAPITULO IV 

Do conselho geral Be sande e hygietie e da sua competerrcis 

Art. 13." A reunião de todos os sub-delegados do muni- 
cipio de Lisboa, do director das obras publicas, do enge- 
nheiro e do architecto da camara municipal, presidida pelo 
delegado de saude, constituirá o conselho geral de saude e hy- 
giene. 

Art. 94." O conselho geral de saude e hygiene terá, pelo 
menos, urna sessão quinzenal em dia certo e prefixo. 

g. 1 .O  O conselho elegerá dois secretarias de enire os seus 
membros. 

9. 2.0 As sessões do conselho poderi assistir com voto 
consultivo o governador c i ~ i l  e o delegado de saude do distri- 
cto, quando o tiverem por conveniente ou lhes for pedido pe- 
lo delegado de saude municipal. 

9. 3." O conselho funccíonari no ediEcio da camara muni- 
cipal. 

Arb. V6.O compete ao conselho geral de saude e hy- 
giene : 

i." Resolver os recursos perante elle apresentados dos 
actos e das deliberações do conselho de saude e hygiene dos 
bairros ; 

2." Deliberar sobre todos os assumptos, que interessam a 
saude e a hygiene do municipio; 

3." Deliberar sobre as consultas, que Ihe forem apresenta- 
das pelo governador civil, ou por seu intermedio; 

4.- Deliberar sobra as propostas, que lhe forem feitas pelo 
delegado de saude, ou por qualquer dos seus membros; 

5.O Propbr á camara municipal e ao governo tndas as me- 
didas, que tenham por Gm a saude e a hygiene do municipio 
e excedam as suas attribuições, as do delegado e sub-defega- 
dos, ou careçam de approvação superior; 

6 .O  Organisar todos os regulamentos dos differentes servi- 
ços' de policia sanitaria, que serão approvados pela amara mu- 
nicipal e pelo governo; 

7.O Informar as licenças, que devem ser concedidas pelo 
governador civil, para estabelecimentos insalubres, incomrno- 
dos ou perigosos ; 

8." Descrever o rnetbodo e os modelos das coordenações 
estatistitas, quadros graphicos e de quaesquer elementos, que. 
interessem a saude e a hygiene publica ; 

9 . O  Publicar mensalmente o boletim de saude e hygiene 
municipal, em que sejam reunidos 03 dados estatiuticos, qua- 
dros graphicos, o resultado dos rcgietroç demograptiico e no- 
sograpbico, referentes ao municipio de Lisboa, as actas das 
sessões do conselho, e quasquer arligos, publicações originaes 
ou traduaidas, prevenções, conselhos, receltas ou noticias, que 
possam contribuir por qualquer modo para melhorar as COE- 
dições sanitarias dos habitantes do municipio ; 

10." Elaborar, para ser presente á camara municipal, o or- 
çamento de todas as despezas com os differentes serviços de 
çaude e bygiene nos termos d'este titulo. 

Art. V 6 . O  Para os effeitos do n." 9." do artigo anteceden- 
te o conselho geral de saude e hygicne subdividir-seha nas 
secç&s convenientes e nomeara aonualmente dois dos seus 
membros, os quaes, com o delegado de saude, constituirão a 
redacçáo principal do boletim. 

§. unico. A impressão do boletim será feita a expensas do 
governo na imprensa nacional. 

Art. I I .O Das resoluções do conselho geral de saude e 
hygiene cabe recurso, sem efeito suspensivo, salvo o caso 
especificado no artigo 7 1 .O d'esta lei, para a camara muni- 
cipal. 

Art. 8." As despezas com o serviço de saude e hygiene, 
nos termos d'este titulo, serão pagas pela carnara municipal, a 
qual para este efeito julgará e approvará o respectivo orça- 
mento elaborado nos termos do n . O  10." do artigo 75." 

Art. 99: Os conselhos de saude e hygiene, o delegado 
e os sub-delegados de saude, no exercicio das suas funcções 
poderão exigir de todas as auctoridadcs policiaes o auxilio ne- 
cessario para serem respeitadas e cumpridas a8 resoluções to- 
madas na esphera da sua cornpetencia. 

Art. S0.O No caso de epidemia, ou quando o juIgrir de 
utilidade e segurança publica, o governo poderá, por decreto 
motivado, avocar a directa e irnmediata direc~ão de todos 0s 
serviços geraes de saude e hygierie municipal. 

$. 1.O Esta auctorisação cessará com os motivos imperio- 
sos, que Ihe derem causa. 

S. 2.O Se a junta de aaude publica aconselhar qualquer me- 
dida de carackr geral ou permanente, o governo, se  com e l h  
se  conformar, communical-a-ha ao conselho de saude e hygie- 
ne municipal para que este a execute e faça executar. 

S. 3." 0 governador civil, os administradores dos bairros e 
em geral as  aucbridades policiaes poderão exigir do delegado 
e dos sub-deIeg&os quaesquer serviços estraordinarios e ur- 
gentes da sua cornpetencia. 
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Da benefi~encia publica 

Das commissões de bene5ieencia 

Art. 81.0 Em cada circi~mscripção sanitaria, de que trata 
o artigo 52.' d'esta Iei, haverá uma commissáo de beneflcen. 
cia, que pwstara assistencia caridosa, particular e publica aos 
cidadãos necessitados. 

Art. 8t: Os membros das commissões de beneEcencia, 
escolhidos pela camara municipal d'entre os cidadgos distinctos 
pelas suas virtudes particulares e civicas, serão em numero de 
cinco ou sete, conforme as condições da circumscripção o exi- 
girem! sendo no primeiro caso dois e no segundo tres, pelo 
menos, do sexo feminino. 

8. i." As irmandades e confrarias, comprehendidas n'uma 
parochia civil, terão na respectiva cornmíssão um represen- 
tante por todas ellas escolhido e approvado pela camara muni- 
cipal. 

5. 2.O Sempre que n'uma circumscripção houver um esta- 
belecimento ou instituto particular de beneficencia, o seu di- 
rector, administrador ou um voga1 da respectiva direcção, se- 
ri escolhido para a respectiva commissão de beneficencia pela 
camara municipal. 

5. 3 . O  Os representantes das corporações ou estabelecimen- 
tos a que se referem os $5. i." e 0." accrescem ao numero fi- 
xado n'este artigo. 

S. 4." Em regra os membros de uma commissão de bene- 
licencia serão escolhidos, quanto possivel, d'entre os cidadãos, 
que residam na respectiva circumscripção. 

Art. 83.0 As funcç6es dos membros das comrnissões de 
benefieericia, escolhidos ou approvados peIa camara municipal, 
durarão quatro annos, findos os quaes poderão ser reconduzi- 
dos. 

S. unico. Poderão, apenas, ser substituidos antes do termo 
das suas funcções : 

i." Os que assim o pedirem ; 
2 . O  Os que abandonarem as suas func@es, asseverado es- 

te facto pelos restantes membros da respectiva commissáo. 
Art. 8 4 . O  Serão de direito membros das commissões nas 

suas respectivas circumscripções os sub-delegados de saude e 
os parochos. 

Art. 8 5 . O  As commissões de beneficencia elegerão d'entre 
seus membros O presidente, secretario e thesoureiro. 
5. unico. OS sub-dcIcgados não podem ser eleitos para as 

cargos, quer das mrnrnissEes, quer do congresso de beneficen- 
ga ou das suas respectivas secfões. 

hrt. S4ko Na organisação da beoefrcencia publica as res- 
pectivas commissões constituirão o agente especial dos soccor- 
ros nos domicilios. 

CAPITULO I1 

Do congresso de benefícenoia municipal 

Art. 8 1 . 0  A reunião de todos os membros das cornmis- 
$ a s  de beneiicencia constituil.a o cong~esso mnicipal  do be- 
pa~ficenciar publica;. 

Art. S 8 . O  O congresso terá duas reuniões ordinarias, uma 
comepando no primeiro domingo de fevereiro, outra no primei- 
ro domingo de novembro de cada anno, no edificio da camara 
municipal. 

hrt. 89." Na reunião de fevereiro o congresso elegerá o 
seu presidente e vice-presidente, secretario e vice-secretario e 
thesoureiro d'entre os seus membros, tendo em vista o dispos- 
to no 5. unico do artigo 85." 

Art. 9 0 . O  Constituida a mesa, o congresso dividir-se-ha 
em diEerentea serg,fies, conforme os diversos fins caridosos de 
que deve occupar-se, Estas secções serão pelo menos : 

5, 2 . O  Secção de soccorros a velhos e invalidos, compre- 
hendendo sob este titulo a creação ou a concessão de subsi- 
d i o ~  a todas as instituições, que possam protegel-os e arnpa- 
ral-os, baes como: aeylos, albergties, distribili~ão de rrlirncntos 
gratuitos ou economicos, meios de transporte para sinistros na 
via publica e os soccorros nos domicilios. 

5. 2." Seqão de soccorros a enfermos, comprehendendo 
sob este titulo a creação, ou a concessão de subsidios, a to- 
das as instituições, que passam protegel-os e amparal-as, taes 
como: hoçpitaes, casas de saude gratuitas ou economieas, ca- 
sas de eonvalescenpa gratuitas ou economica, e os soccorrOS 
nos domicilios. 

5. 3." Secgão de soccorros a creanças, comprehendendo 
sob este titulo a creação, ou a mncess50 de subsidios a todas 
38 iustiluiç6es, que possam protegei-as e amparai-as, taes co- 
mo: cv.dches, salas de asylos, ;isyIos de infancia, escolas ou of- 
ficinw de aprendizagem, e os soccorros nos domicilios. 

j. 4.0 Secção de soccorros a desempregados e abandonã- 
dos, comprehendendo sob este litulo a creação ou a'concessão 
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de  subsidio~ a todas as instituições, que possam contribuir pa- 
ra a exlinccão da vadiagem. como as casas de trabalho obri. 
gatorio a dirninuiç%o da prostituição e protecção da mÜ- 
Iher isolada, &mo as c a a s  de trabalho e regeneração; bem 
como o emprego dos meios tendentes a proporcionar-trabalho, 
quer particular, quer publico, aos que d'elle hajam mister. 

Art. 9 S . O  Ao congresso de beneficencia municipal compete : 
i . 0  Julgar e approvar as contas das gerencias andas; 

Resolver sobre a creação de estabelecimentos e institu- 
tos de caridade; 

3." Conceder, nos termos d'esta lei, subaidios pecuniarios 
a estabelecimentos ou institutos particulares de caridade; 

4.0 Propor a approvagão da camara municipal o levanta- 
mento de emprestimos ; 

5 . O  Discutir c resolver sobre todos os assumptos, quc in- 
teressem a benelicencia em Lisboa; 

6.' Approvar OS orçamentos annuaes ; 
7.O Organisar subscrip$ões, festas, espectaculos e qnaes- 

quer meios similhaates de crear receita para a beneiicencia. 
Art. S 2 . O  O congresso na sua sessão de revereiro appro- 

vará as contas do anno transacto e na sua sessão de novem- 
bro discutirá e approvará o orçamento para o seguinte anno 
civil. 

Das seopões do oongresso e da oommis~Eo fisoal 

Art. %%.O As secçóes do congresso de beneflceacia, de que 
trata o artigo 90.O, elegerão cada uma o seu presidente e o 
secretario d'entro os  seus membros. 

Art. 94." As secções reunir-se-hão no ediEcio da camara 
municipal as vezes que tiverem por conveniente para a boa 
administração dos assumptos que thes competirem, ou quando 
forem convocadas peIo presidente do congrssso de beneticencia. 

Art. S 5 . O  As secções de beneficencia compete : 
i." Gerir e administrar os fundos, que lhes forem arbitra- 

dos no ogamento ; 
2.0 Preparar, na parte que lhes compete, o orBmento de 

despeza de beneíicencia, que deve ser appromdo pelo con- 
gresso ; 

3.0 Propor ao congresso a creação de institutos ou estabe- 
lecimentos de beneficencia; 

4." Representar á camara municipal, e por intermedio d'es- 
ta ao governo, sobre todos os assurnptos que interessem a ca- 
ridade e a beneficencia publica ; 
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5 . O  Nomear os directores, adniinistradores, ou fiscaes de 
todos os esfabelecimentos ou iostitutos de caridade municipal ; 

6 .O Crear receita para' a beneficencia por meio de sub- 
sripções, festas, eapectaculos e quaesquer outros meios simi- 
ibantes ; 

7." Propor ao congresso a concessão de subsidias para es- 
t,abeIecimentos ou institutos particulares de beneficencia. 

Art. 9 6 . O  A commissão fiscal ser4 composta pelo presi- 
dente e pelo thesoureiro do congresso e pelos presidentes das 
differentes secções. 

g. unico. A commissão fisral funcciona permanentemente 
no edificio da c p a r a  municipal. 

Art. 9 S . O  A commissão fiscal compete : 
j . O  Cumprir e frtzer cumprir as determinaç6es do congres- 

so e das suas secções ; 
2.O Receber os fundos pua constituem receita de beneE- 

cencia; . 
3.0 Entreoar as sommas Gxadas no orçamento aos respe- 

ctivos estabzecimentos ou institutos de cáridade ou ás cam- 
missões de benericencia ; 
. 4." Fiscalisar todas as despezas ; 

5 . O  Coordenar o arçamento geral, tendo em vista os orça- 
mentos de despeza das differentes secções; 

6." Preparar as contas que devem ser approvadas pelo Eon- 
gresso de beaeficencia ; 

7 . O  Elaborar o relatorio da administração geral de benefi- 
cencia do miinicipio, compendiando n'elle todos os dados eska- 
tíslicos positivos, T e  interessem as questões de pauperismo. 
Estes relatodos serao presentes ao congresso na sessão de fe- 
vereiro e depois enviados B camara municipal e ao governo. 

CAPITULO IV 

Do orçramento de beneficenoia pnbba 

Ar€. 9s: A receita da beneficencia rnunici~d provirá das 
seguintes origens : 

1.O Das joias e quotas voluntarias dos membros do con- 
gesso  ou de quaesquer cidadão~ ; 

2.O Das ofertas, esmolas, donativos ou legados; 
3." Das suliscripções ou festas de caridade ; 

' 4.O Dos bens e rendimentos das confrarias e irmandades 
extinctas em virtude das diaposigões do artigo 100.m d'esta 
lei ; 

5.' Da t e r ~ a  parte do rendimento do imposto do sèIIo, es- 
tabelecido por lei sobre quaesquer loterias estrangeiras ; 

11 
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6." Do imposto addicional de 5 por cento sobre direitos de 
rnerc8 e; imposto do sêflo de todas as mercds honorificas, hon- 
ras e litulos, concedidos pelo ministerio do ieino ; 

7." Da contribuição especial sobre os rendimentos das ir- 
mandades e confrarias do miinicipio, segundo a seguinte ta- 
bella : 

Orçamentos inferiores a f:OOO~ODO réis.. . . .. . . . . . . 3 O/O 

Orçamentos de i:000$000 réis a 2:00041000 réis.. . . . 6 O/o 

Orçamentos de 2:0004000 réis a 3:000&000 r&. . . . . 8 o/O 
Orçamentos de 3:0004000 r&& e superiores.. . . . . . . . t o  */o 

8.0 Do producto das multas impostas, nos termos do arUgo 
246.", aos que se negarem a desernpcnliar os cargos munici- 
paes ; 

9." Dos subsidios do governo e da camara municipal; 
10." De emprestirnos gratuitos ou onerosos. 

5. iinico. Na importancia dos orçamentos das irmandades 
e confrarias, para os effeitos do n." 7.; dedozir-se-hão as ver- 
bas provenientes do Icgadou ou doações, expressamente appli- 
cados pelos legatarios ou doadores a determinadas obras de 
caridade. 

Art. S 8 . O  Os donatiros ou legados, que envolvam condi- 
ções onerosas para p cofre de benefirencia, não seráo aeceitos 
sem pr8via auetorisação da carnara municipal. 

Art. 1 0 0 . O  Ao governador civil compete extinguir as ir- 
mandades o confrarias, que se acharem nas condirões seguin- 
tes : 

1 . O  IllegaImente erectas, sem estatutos devidamente appro- 
vados, ou abandonadas pelos irmãos ; 

2." Não tendo numero suficiente de irmãos, em dobro, pelo 
menos, para constituir a mesa; 

3." Não apresentando em dois annos successivos o seu or- 
çamento em tempo conveniente (todo o mez de novembro) ou 
em um $6 as contas finaes (no mez de fevereiro) para serem 
julgadas pelo tribunal administrativo. 

$. unico. O governador civil fark previamente intimar as 
irmandades e confrarias, incursas nas faltas especificadas n'es- 
t.e artigo, para que dentro de um praso prefixo cessem as ir- 
regularidades, e no caso da intima~ão não ser respeitada por 
alguma, determinari a sua estincção, ordenando, e fazendo 
realisar, a entrega dos seus bens e valores ao congresso geral 
de beneficencia. 

Arl. 181.' Nas disposirões do artigo antecedente não são 
comprehendidos os monte-pios, ou quaesquer associações fun- 
dadas exclusivamente no principio da mutualidade, as quaes 

todavia ficam sujeitas a uigilancia e inspecção do governador 
civil, que dará parte ao governo dos abusos observados. 

Art. , lOl.o Os impostos, de que tratam os n.Om 5.' e 6: 
do artigo 98.0? serão arrecadados pelo estado e o seu produ- 
cto entregue a camara mnnicipal para os fins especiaes indi- 
cados n'esta lei. 

Art. 1 0 3 . O  Nenhum ernprestimo, seja ou não gratuito, 
poderi ser contrahido pelo congresso de beneficencia sem pre- 
via approvação da camara municipal. 

Art. í O 4 . O  O congresso de beoeficencia na sua sessão de 
fevereiro deliberar8 sobre a fixação e quaesquer encargos dos 
emprestirnos, yue têem de ser submettidos a approvasão da 
carnara municipal. 

Arb. 1OJi.O Na elaboração do orçamcnto, na contabilidade 
e na escripturação dos serviços de beneficencia publica seguir- 
se-hão todas as regras e preceitos applicaveis do orçamento, 
da con@bilidade e da escripturação municipal, comprehendidos 
e descriplos n'esta Iei e nos regulamenbos em vigor. 

Art. 106." No orçamento da despeza de cada uma das 
secções, a que se refere o artigo 9 5 . O  n.O 2.@, poderá deçcre- 
ver-se uma verba para subsidios a estabelecimentos ou insti- 
tutos particulares de beneficencia, logo que esta verba não es- 
ccùa um terço da receita, que for attribuida 8 mesma secção. 

Art. 103 .O No orçamento de despeza attribuir-se-hão ver- 
bas especiaes para cada uma das commissões de beneficencia, 
que, nos termos do artigo 86.0, deverão constituir o meio es- 
pedal dos soccorros nos domicilios. 

Art. -108.0 As sommas provenientes da receita da bene- 
ficencia serão entregues ao thesoureiro, eleito pelo congresso, 
mediante recibo assignado por elie e pelo presidente do mes- 
mo congresso. 

Art. '109." Os recibos comprovativos das despezas de be- 
neficencja, referentes aos soccorros nos domiciiios, poderão 
ser substituidos por uma simplcs declaração de despeza, assi- 
gnada por um membro e pelo presidente da respectiva com- 
missão de circurnscripção. 

Art. i i 0 . O  Todos os recibos e documentas da benefieen- 
cia publica são isentos do imposto de s6llo. 
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Da fazenda municipal 

CAPITULO I 

Art. 111." As receitas da carnar'a municipal de Lisboa são 
ordinarias, diversas e extraordinarias. 

Art. 118: As receitas ordinarias subdividem-se em dire- 
ctas, indirectas e bens proprios. 

5. 1.O Constituem receitas directas : 
i.@ Os addicionaes ás contribuições directas do estado, pre- 

dial, industrial, surnptuaria e de rcnda de casas; 
2.0 As taxas: pelas Iicenças que forem concedidw ; 
3.0 As taxas sobre os bilhares ; 
4." 0s impostos sobre vehiculos ; 
5 . O  Os impostos sobre os cães e bestas de carga; 
6.D Quasquer outros mndine~ilos directos, destinados por 

lei ou postura, para constituir receita municipa1. 
$. 2 . O  Constituem receitas indirectas : 
1 . O  A parte do imposto sobre os generos consumidos no 

rnunicipio, nos termos do artigo 116.' ; 
2 . O  Quaesquer outros rendimentos indirectos, desliados por 

lei ou postura, para cozislituir receita municipal. 
8. 3." Constituem receitas de bens proprios : 
i." Os juros de creditos e de fundos consolidados ; 
2 . O  Os dividendos de aGÕes de bancos ou companhias ; 
3." Os rendimentos dos estabelecimentos e das proprieda- 

des municipaes ; 
4.O As dividas activas; 
3." 0 3  subsidias provenientes de paesquer companhias ou 

sociedades, ou de concessães a companhias ou a particulares; 
6 . O  Quaesquer outros rendimentos, que devam classiEcac- 

se bons proprios. 
Art. *L%." Conslituem receitas diversas : 
1." As heranças, os donativos, os legados e as doações; 
2.0 As multas e outras condemnaç6es, que revertam em 

proveito do municipio ; 
3 . O  O prodvcb do aluguer de terrenos do uso publico mn- 

nicipal, para estabeiecimentos temporarios de qualquer nata- 
reza ; 

DO MUNICIPIO DE LISBOA 169 

4.0 0s subsidios do estado para melhorameptos ou institui- 
ções municipaes ; 

5.* Os subsidios da junta geral, ou de autro municipio, 
para melhoramentos ou inutituiç6es de interesse commum mu- 
nicipal ; 

6." As taxas pelo serviça dos cemiterios municipaes e pela 
concessão de sepuItiiras ; 

7 . O  As taxas estabelecidas pela aferição de pesos e medidas ; 
8.0 O prodiicto das multas imposhs, durante a tempo em 

que 6 vedado o exercicio da capa aos que a venderem, com- 
prarem, conduzirem uu transportarem; 

9 . O  As licenças de pescar nas aguas communs municipaes ; 
10." Quaesquer outros rendimentos que devam classificar- 

se  em diversos. 
S. i." As mulfas, a que sc refere o n." 8.", serão cobra- 

das pelo maximo cstabelecido nos reguiamentos administrati- 
vos e em dobro nos casos de reincidencia. 

S. 2." A c a p  será apprelrendida nas ruas, estradas, caes, 
estagões, mercados, l o j s  de viveres, casas de comida, hospe- 
daria~ ou outros lograres publicos onde f5r encontrada, exposta 
i venda ou destinada a consumo e será entregue aos asylos e 
casas de beneficencia. 

Art. ila: Constituem receitas extraordinarias : 
1 .O Os emprestimos ; 
2." O producta da alienação de bens. 
Art. li%." Os addirioonaes sobre as contribuições directas 

serão fixados pela camara municipal na sessão o~dinaria de ju- 
nho de cada anno, para o anno civil seguinte. 

5. 1 i0 A percentagem addicional poderá ser diferente para 
cada uma das contribuições directas ; sera, todavia, igual p a n  
a sumptuaria e de renda de casas. 
' 5. 2." As percentagens fixadas serão, depois dos prasos 
determinados no arligo f immcdiatnmcnte communicadas 
ao governo, para que o seu producto seja curnulativameole 
cobrado com a receita do estado. 

8. 3." O total do producto dos addicionaes, calculado pela 
média dos tres annos antecedentes, será pelo rninisterio da fa- 
zenda abonado á camara municipal em doze prestações men- 
saes, pagas de i a i 0  de cada mez. Em tempo apportuno se 
liquidara a parte pertencente ao municipio. 

Art. 1 1 B . O  O imposto do consumo será cobrado pelo es- 
tado, segundo as dispoaipões seguintes : 

5. Do exccsso annual do rendimento cobrado do im- 
posto do Consumo sobre a importancia altriliuida ao thesouro 
PUblfco, fixada na somma cobrada no a m o  economico de 1854- 
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1885 serão pelo ministerio da fazenda abonados 80 por cento 
á camara municipal. 

5. 2.O Continuarão tamlicni a ser abonadas á camara rnu- 
nícipal, em doze prestações pagas de f a 10 de cada mez, as 
actuaes consignações concedidas por lei á mesma carnara. 

Att.  I - L W  .O A camara municipal não poderi lançar impos- 
to algum de transito ou de porhgem. 

Atk. 1 i S . O  As decisões sobre os addicionaes aos impostos 
directos, os roes, as matrizes ou listas de todas as contribui- 
ç6es estarão patentes por quinze dias no edificio municipal, a 
todos os contribuintes. 

$. unico. Nos oito dias imrnediatos a camara julgará as  
reclamaçõ~,  que se apresentarcrn, salvo o recurso para o tri- 
bunal administrativo. 

Arb. 1 í S . O  Os rendimentos e contribuiçGes rnunicipaes, ex- 
ceptuando aquellas para os quaes se tiver legalmente prescri- 
pto u m  modo especial de arrecadapão, serão arrecadados da 
mesma forma e com as mesmas formajidades determinadas pa- 
ra a arrecadwão dos rendimentos c contribuições do estado, e 
sujeita-. a mesina cornpetencia contenciosa. 

$. unico. A camara municipal goza dos privilegios, que 
pelos artigos 885.0 e 8 8 7 . O  do codigo civil pertencem â Rzen- 
da publica, mas sem prejuizo d'esta. 

CAPITULO I1 

Da despeza municipal 

Art. 190." São despezas obrigatorias da camara munici- 
pal : 

!.O As annuidadea dos emprestimos legalmente codtrahidos; 
2." AS dividas oxigi~eis ; 
3." Os impostos, pensões e encargos, a que sstiverern su- 

jeitas as propriedades ou rendimentos municipaes; 
4." As de eoristrucção, conservação e reparaçáo : 
Dos patos do concellio e das propriedades municipaes; 
Das ruaq prâps, estradas, fontes, pontes e aqueductas; 
Dos cemiterios municipaes. 
5." As dos seguintes serviços municipaes : 
De instruqâo primaria ; 
De instrricção profissional ; 
De saudc e hygione rnuaisipa1; 
De illurninagão das vias publicas ; 
Dos alinhamentos, designação e numeraçZo das' ruas e pra- 

ça ; 
Da segurança munjcipal ; 

DO recenseamento da população ; 
Do recenseamento eleitorat e expediente das elei~õcs ; 
De lirnpe,za das rnw, p r a p  e tslradas ; 
E em geral de todos os serviços rnunicipaes legalmente es- 

tabelecidos. 
6: As dos vencimentos: 
nos empregados mtinicipaes ; 
Dos medicos de partido, delegados e siib-delegado~ de saude ; 
Dos professores e professoras, pagos pelo cdre municipal; 
Dos funccionarios e empregados adminislrativos que de- 

vam ser pagos pelo cofre do rnuuidpio. 
7." As da apouentação dos empregados, pagos peto cofre 

municipai, qiie por lei tenham direito a eIIa ; 
8." A$ dos hnspicios das rreansas abandonadas e de quaes- 

quer outros estabelecimentos de benericencia a cargo do mu- 
nicipio ; 

9.O A dos registros, que estiverem a cargo do municipio; 
10.Q As dos livros e expediente do registro civil; 
i 1.O As dos litigioç do municipio ; 
12." As resultantes de contratos legalmente feitos; 
13." As do custcamento e expediente das adininistraçiies 

do bairro, quando 0.3 seus rendimentus furem iusufficieutes ; 
14." As de casa e mobilia, para a secretaria das adminis- 

trayões do bairro e para as conservatorias ; 
i5+" As dos diversos estabelecimentos adminihtrados pela 

carnara municipal ; 
i6.O As de nianutenção do3 eslabclecimentos de utilidade 

publica creados pela carnara municipal; 
1 7 . O  As da assignatura da folha oficial; 
f8.a Outras quaeçquer que por lei sejam postas a cargo 

do municipio. 
Art. 1RX.O São facultativas todas as despezas não eniime- 

radas no artigo anleccdente, que forem dc utilidade piiblica e 
cansequentes do exercicio de attribuiçóes legaes da camara 
municipal. 

CAPITULO I11 

Do orçamento muniaipal 

Art. l%a.J 0 orçamento municipal 6 ordinario 8 supple- 
meotar. 

5.  1.O O ordinaiio 6 destinado a auctorisar a cobran~a e 
applica~ão, durante um anno civil, de todos OS rendimentos 
municipaes. 

g. 2.0 O suppiementar 6 destinado : 



1." A crettr receita, qi~anda a votada no orçamento ordina- 
rio for insuf[iciente para aceorrerer as despezas auctorisadas ; 

2 . O  A occorrer a despezas urgcutes, que não tenham sido 
previstas no orçamento ordinarici ; 

3.0 A alterar a applicapão da receita votada no orçamenb 
ordinario. 

Art. la3.O Os orçamentos do municipio não podem ser 
organisados de f6rma que a despcza seja superior a receita. 

Art. f l b 4 . O  O orçamento ordinario será discutido e vok- 
do na sessão de novembro. 

5. i.* O orçamento votado estará patente ao publico de 8 
a i8 de dezembro. N'esse intervalfo receber-se-hão as recla- 
mações ou indicações, que sobre elie forem apresenladas. 

5. 2 . O  As reclamaç6es e as indicayx?es serão apreciadas, 
sem recurso, pala camara municipaI na sessão de dezembro, e 
o orçamento ordinario definitivamente approvado ate 26 do 
mesmo mez. 

Art. i%5.0 Os orçamentos suppleraentares serão discuti- 
dos e approvados lodas as vezes que a urgencia das circums- 
tancias o reclamar. 

Art. 1$8.@ A publicação immediata, a espensas da cama- ' 
ra, na folha official, de qualquer orcamenlo approvado, cons- 
titue uma rormalidade indispensavel para que elle possa vigo- 
rar. Esta disposição náo impede a camara dc ordcnar a sua 
publicacão por outra qualquer fbrms. 

Art. 1R4.O O orçamento ordinario deve conter, pelo me- 
nos, as seguintes divisões : 

Soe@ La 

Receita ordinaria : 
Capilulo i .b - Directa. 

N 2 . O  - Indirecta. 
a 3 . O  - Bens proprios. 

Secção P.* 

Receitas diversas. 
Secção 3: 

Receita extraordinaria. 

Despszs 
SeMu iVa 

Gratificações e vencimentos. 
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Secgia 2.9 

Instsucção piiblica. ' 

BecyXo 3.& 

Saude e hygiene publicas. 

Secçau 4 

Benefica~cia publica. 

& E Ç ~ o  5.' 

Fazenda municipal. 
Seeyão E.* 

Obras publicas. 
F ~ c ~ ã a  7.. 

Segurança municipal. 
9. 1." AIBm d'estas secgóes descrever-se-hão oiitras, que a 

natureza dos serviços indicar. 
C;. 2." Os vencimentos dos empregados serão descriptos na 

segão a que pertencerem, ou n'aquella em que prestarem 
serviço maia importante, se pertencerem a mais de uma. 

5.  3.0 Os capitulos do orçamento subdívir-se-hão em arti- 
gos correspondentes a todas as f o n ~ s  de receita e origens de 
despeza, com a maior iadjviduação possivel. 

$. 4 . O  No orçamento da dcspeza haverá uma coiumna cs- 
peciel, onde se dassificariio, iios termos Cesta lei, os artigos 
em despeta obrigatoria ou facultativa. 

Art. raS: O orçamento será acompanhado de um mappa 
contendo todos os ernpreatimos do rnunicipio de Lisboa, feito 
segundo o modClo annexo a esta lei. 

Art, 128,0 Qi~ando a camarn rnuriicipal deixar de inserir 
no oyarnenlo a9 verhas das despazas obrigatorias, ou de des- 
crever a receita indispensavel para essas despezas, o governo, 
Precedendo consulta do inspector geral da fazenda municipal, 
decretara as verbas de receita e despeza, que forem indispeu- 
saveis, regulando-se pelos orçamentos transactos da camara. 

Art. 130.0 Qiiando a carnara miinieipal não votar nas 
epocbw propriaç a urcamento ordinario, n u  quando este dei- 
xar de ser publicado atb ao dia 2 1 de dezemhro do anno ante- 
cedente áqueIle em que deve vigorar, o governo, por meio de 
decreto, por8 immediatamente em vigor o ultimo orçamento 
approvado. 

Art. 3L31.D Dando-se a falta prevista no artigo anteceden- 
se, no praso de um mez o governo, ouvida a camara munici- 
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pa1, nomeará uma commissão de cinco membros para proce. 
der com a maior brevidade i elabora~ão do orçamento, e syn- 
dicar dos actos da mesma camara. 

CAPITULO IV 

Disposiqões geraes sobre a oontabilidaae rndcipaI 

Art. iSB.0 O serviso financeiro do rnuhicipio executa-se 
em periodos de esel-ckk e de gerencia, 

Art. 1 3 3 . O  O sss?.ckio é o periodo em que se exccutam 
os serviços do orcarnento. 

S. 1." A duração do exercicio cornprehende, além do anna 
a que se referc o orçamento, um periodo complementar de 
tres mezes, que finda em 3 i de março, concedido para termi- 
nar a cohran~a da receita e a liquidagão e pagamento das d e 5  
pezas, que não poderam ser realisadas antes do fim do referi- 
do anno. 

3. 2." Serão unicamente considerados, como pertencendo 
a um exercicio, os serviços feitos e os direitos adquiridos de 
i de janeiro a 31 de dezernhro do aono que o define. 

Art. 134." A gereracia abrange os actos financeiros reali- 
sados duranle o anno civil. 

Art. í 3 . 5 r . O  A escriptura~ão central da tbesouraria muni- 
cipal sera feita por partidas dobradas, segundo as r e g a s  e os 
principias geraes applicaveis da contabilidade publica. 

Art. 236." A camara municipal fará organisar o inventa- 
rio de lodas as propriedades munjcipaes, quer sejam suscepti- 
veis de rendimento, quer não. 

Art. i 3 3 . O  Todos os vereadores são solidariamente res- 
ponsaveis pela ger?ncia doi, dinheiros e da fazenda municipal. 

3. 1 ." Se a responsdbilidade, porém, provier de delibera- 
@es ou de actos especiaes da commissão executiva caberá 
unicamente aos vogaes da reCerida commissáo, e d'ella serão 
excluidos os restantes vereadores. 

$. 2." Os vereadores que não tomarem parte nas delibera- 
ções, oii nos actos, de que resilltar a responsablidade impos- 
ta no julgamento das contas, ou que tendo tornado parte n'el- 
le, se assignãrem vencidos, ou protestarem contra as mesmas 
delibera~ões em acto continuo, serão proporcionalmente rele- 
vados da responsabilidade solidaria imposta aos membros da 
camara. 

CAPITULO V 

Da ooatabiliaade da receita 

Art. 138." Receita alguma, qualquer que seja a sua ori- 
gem, poderá ser cobrada, sem que esteja descripia em orça- 
mento regularmente organisado e approvado nos termos d'es- 
ta lei. 

Art. 1 3 S . O  .4s receitas serão descriptas na sua importan- 
cia total, lançanilo-se na despeza orçamental as corresponden- 
tes despezas de cobrança, de administração, ou quaesquer ou- 
tras. 

Art.  1 4 0 . O  Cada origem de receita, proveniente de con- 
tribuição, taxa ou licença, devera ser descripta no  orçamento 
em artigo especial, não devendo englobar-se contribuições, ta- 
xas ou iicenps que tenham incidencia differente, embora es- 
tejam comprahendidas no rn?,smo diploma ou postura. 

Xrt. 1 4 1 . O  A receita extraordinaria, proveniente dos em- 
prcstimos, deverá ser descripta, especialisando-se cada um d'el- 
les em artipo proprio. 

-4rt. a4B.O A avaliação da receita para o orçamento annual 
será feita pela importaneia da receita effectiva do ultimo an- 
no civil, e pelo calculo do termo mBdio do producto liquido 
dos rinco annos anteriores, excluidos os de maximo e minimo 
producto, em relação aos rendimentos que, por sua natureza 
muito variavel, não possam ser computados approsimadarnen- 
te pela receita effectiva de um anuo sbrnente. 

.4rt. 1 4 S . O  No orçamento não se englobarão n'uma sd 
verba saldos de receitas dif?rentes, mas descrever-se-hão em 
artigos esgeciaes os saldos de origens distinetas. 

CAPITULO VI 

Da  contabilidade da despeza 

Art. 364." Despeza alguma poderá ser ordenada, sem 
que esteja descripta em orcamento regularmente orgaoisado e 
8pprovado nos termos d'esta lei. 

Are. l d 5 . O  As despezas relativas ao pessoal e ao male- 
ria1 deverão ser descriptas separada e distinctamente. 

Art. 146.0 A despeza relativa a cada serviço distincto se- 
rá descripta no orçamento em artigo especial. 

Art. *&?.O As despezas dos differentes serviços não se- 
rão satisfeilas senão pelas sominas attribuidas a cada um d'el- 
les especialmente. 

Art. 14S,a As somrnas descriptas para as despezas de 
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um exercicio não podem ser applicadas ao pagamento das de 
outro exercicio. 2.0 A importancia, em que foram computados no orça- 

Art. 1 4 9 . O  -4s verbas, ou fracções de verbas da despeza, 
existentes no fim de cada exercicio, serão annulladas e os restos 

\a pagar levados a conta da despeza na gerencia corrente. 
5. unico. Os restos provenientes de origens distinctas se- 

rão descriptas em artigos especiaes. 
Art. 180." As ordens de pagamento deverão conter a 

indicação do capitulo e artigo do orpmento, ou orçamentos, a 
que se refiram as correspondentes d$spezas, não podendo com- 
prehender desyexas relativas a mais de um artigo. 

Art. ~ l 6 i . O  A commissão executiva não deve, sob sua res- 
ponsabilidade, ordenar o pagamento de despeza alguma sem 
que Ilie sejam presentes os documentos, que a comprovem. 

Art. 1 5 2 , O  Se a coiarnissão executiva recusar o ordena- 
mento de despezas auctorisadas e liquidadas, depois da reclama- 
çáo dos interessados, poderão elles reclamar tambem perante 
o tribunal administrativo, o qual, se achar justa a preteogo, 
ordenarj o pagamento. 

5. 1.O A ordem do tribunal administrativo terá os mesmos 
effeitos que teria a ordem da commissão, e o thesoureiro mu- 
nicipal B obrigado a satisfazel-a, sob sua responsabilidade pe- 
los seus bens e peIo seu fiador. 

5. 2." .h ordem do tribunal administrativo terl força exe- 
cutiva, 

CAPITULO VI1 

Da conta geral do exeroicio 

Art. 1 S 3 . O  A conta geral do exercicio seri destinada a des- 
erever exacta e rigorosamente a receita cobrada e a despeza 
realisada, referentes a um exercicio em comparação das ver- 
bas respectivamente auctorisadas e orcadas. A conta da geren- 
cia terá por fim descrever todas as operações de receih e 
despeza, quc se tiverem realisado dentro de cada anno civil, 
qualquer que seja o exercicio a que se refiram. 

Brt. 1 5 4 . O  Na sessão de juuho de cada anno, a commis- 
são executiva apresentara a camara municipal a conta geral do 
exercicio, que findou em 3 i  de março anterior. Esta conta de- 
vera desenvolver a receita e a despeza reaIisadas, com os 
mesmos dizeres e a mesma numeração, que tiverem nos orça- 
mentos ordinarios e supplementares. 

8. i." Nas observa~6es referentes a cada artigo da receita 
deverá especificar-se : 

1." 9 natureza dos rendimentos; 

mento ; 
3." A importancia proveniente da liquidação ; 
4." A somma cobrada durante o exercicio; 
5 . O  A sornma não cobrada, que passa em divida activa 

para a gerencia seguinte. 
S.. 2.O Nas observações referentes a cada artigo da despeza 

devera especificar-se : 
i." A natureza das despeeas ; 
2." A importancia das verbas votadas ; 
3 . O  A irnporlancia dos pagamentos effectuados durante o 

exercicio ; 
4." As sommas em divida, que transitam para a gerencia 

seguinte. 
5. 3." Na primeira sessão de cada anno a commissão exe- 

.cutiva apresentara á camara municipal a conta da gerencia do 
ultimo anno civil, encerrada em 3 1 de dezembro d'esse mesmo 
amo. Esla conta começará pelo saldo em cofre, com que se 
tiver encerrado a conta da gerencia precedente; descreverá 
todas as operapões de receita e despeza, realisadas durante a 
gerencia, na ordem por que tiverem sido auctorisadas nos res- 
pectivos orçamentos e com. a distincção dos exercicios a que 
respeitarem; e terminara pclo saldo que transitar para a se- 
guinte gerencia, cuja esistencia em cofre se verificara por meio 
da contagem. 

Art, 1 5 5 . O  A conta geral do exercicio e a da gerencia, ela- 
borada nos termos dos artigos antec?deates, seri  acompanhada : 

i ." Pelos documentos originaes de todas as despezae pagas, 
classificados por capitulo3 e artigos do orçaiiiento, carrespon- 
dendo a cada artigo uma reIação do numero a da irnportancia 
dos documentos, se houver mais de um ; 

2 . O  Uma copia de todos os contratos realisados pela cama- 
ra municipal no anno da gerencia; 

3." Uma copia dos contratos dos ernprestimos ; 
4 . O  Uma reia~áo de todas as dividas activas e passivas do 

municipio ; 
5." O orçamento ordinario e todos os çupplementares que 

se refiram ao exercicio da coata ; 
6 . O  Quaesquer outros documentos, que sirvam para esela- 

Tecer e iegalisar a administração financeira da camara muni- 
cipal. 

Art. 156." A conta geral do exercicio e a da gerencia, 
nos termos dos artigos precedentes, depois de approvada pela 
W a r a  municipal, será exposta ao publico na secretaria da ca- 
mara desde o dia i 5  atB ao dia 25 de junho. 
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$. unico. Qualquer eleitor miinicipal poderâ, acerca da 
conta, fazer por escripto as observações que entender, de- 
vendo estas, informadas ou não pela camara municipal, ou 
pela sua commissão executiva, subir tambem ao tribunal de 
contas. 

Art. i&%." A conta gera1 do exercicio e da gerencia será 
enviada ao tribunal de contas até ao dia 30 de junho dc cada 
anno. 

3. taa se trinta dias depois d'este praso as contas muoici. 
paes não tiverem dado entrada no tribuna1 de contas, o presi- 
dente d'este tribunal participará immediatamente o facto ao 
governo. ' 5. 2 . O  Recebida a communicação de que trata o paragra- 
pho anterior, o governo nomeara immediatamente uma commis- 
são de cinco membros para proceder 6 liquidaçiio das contas, 
se d'isso houver mister, e em todo o caso á syndieancia rigo- 
rosa dos actos da administração municipal. 

Art. 158.0 O ministerio publico junto dos trihunaes de 
justiça é competente pan,  como parte principal, intentar as 
acções necessarias, a fim de  fazer entrar no cofre do muoici- 
pio as quantias cm que os gerentes forem condemnados, ou 
por que, de qualquer fbrma, sejam responsaveis para com a fa- 
zenda municipal. 

c.4PITULO VI11 

Da inspecção geral da fazenda municipal 

Art. 1 5 8 . O  Havera um inspector geral da fazenda muni- 
cipal, que será sempre escolhido peIo tribunal de contas. 

3. 1 .O O inspector gera1 funccionark durante quatro annos, 
podendo ser destituido antes d'este praso ou reeleito depois 
d'elle. 

5. 2 . O  O inspector vencerá uma gratificação mensal de 
508000 reis, pagos pelo cofre municipal. 

S. 3 . O  O governo poderá por decreto motivado demitlir 
das suas lunc~ões o inspector. 

Art. 1 6 0 . O  Sáo attribui~óes do inspector : 
1." Fiscali~ar directamente a escripturação das receitas e 

das despezas, veri6cando se ella se realisa com regularidade 
e nos termos dos regulamentos; 

2." Evilar qualquer dissimulação na receita, ou falsa deda- 
ração na despeza; 

3.0 Reconhecer sc na elaboração dos orçamentos, das cO?- 
tas niunicipaes, e em geral das operações financeiras, são segui- 
dos 0s preceitos d'esta lei e dos regulamcntos em vigor; 
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4." Cornmunicar ao presidente da camara municipal as 
observações, que julgar convenientes para aperfeiçoar os diffe- 
rentes serviços financeiros, ou evitar quaesquer irregularida- 
des ou abusos; 

5.O Reclamar perante a camara municipal e a commissão 
executiva contra os actos, que manifestamente prejudicarem a 
administração c os interesses municipaes; 

6." Comrnunicar ao governo todos os actos das mesmas 
corpora~ões, que scjam dignos de attenção ; e em geral quaes- 
quer dificuldades de administração ou debcencias de leis e re- 
gulamentos geraes observadas na gerencia municipal. 

Art. 1 6 1 . O  Para os e@eitos do artigo anterior todos os E- 
vros de escripturação, documentos e elementos, que directa 
ou indireclamente interessarem o serviço financeiro do muni- 
cipio, seráo sempre, e sem prejuizo do serviço, facultados ao 
inspector geral. 

Art. 16%" O inspector da fazenda muoicipal dirigiri an- 
nualmente ao governo um relatorio circumslancíado sobre a 
administração financeira do muqicipio. 

3. 1." O relatorio será apresentado até ao fim de novem- 
bro de cada anno e abrangera o eserdcb findo em 31 de mar- 
$0 anterior. 

S. 2 . O  Se o inspector niío cumprir o preceito do paragra- 
pho anterior, o governo communicará o facto ao tribunal de 
contas, a fim de que este eleja novo inspector, sendo inelegi- 
vel o inspector anterior. 

TITULO VI11 

Das obras puhlicas municipaes 

Disposigões geraea 

Art. l 6 3 . O  Nenhuma obra de  abertura de ruas, pragas, 
avenidas, e em gerai de qualquer via de comrnunicaçEo, po- 
derá ser levada a etfeito, sem que precedentemente se reali- 
sem as seguintes formalidades : 

i." A iniciativa da proposta devera ser tomada em sessão 
publica da camara municipal por algum dos seus membros 
ou pela commissão executiva; a proposta motivada compen- 
diará as vantagens e a s  necessidades da abertura da via pro- 
jectada ; 

2.O Approvada a proposta pda camara, o presidente man- 
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dar i  proceder a eIaborapão dos respectivos projecto e orça. 
mento ; 

3." Organisados e approvados technicamente o projecto e 
or$amcnto, o presidente da camara abrira, sobre a obra que 
se projecta, um inquerito por espaço de trinta dias, expondo 
ao publico em logar conveniente os projectos e mais docu- 
mentos correlativos ; 

4." Fechado o inouerito e recebidas todas as indicacões. - I 

pareceres ou i ~ f o r m ~ ~ õ e s ,  que acerca do assumpto qualquer 
cidadão tiver por conveniente fornecer, o oresidente suieitara 
novamente o negocio, assim esclarecidi e informado, acama- 
ra municipal, que sobre elle tomara resolu~ão definitiva. 

S. unico. Em circumstancia alguma poderá a commiçsão 
executiva substituir a camara municipal para os effeitos do 
n . O  4 .O  d'este artigo. 

Art. 184." Nenhuma obra de construcção, reparação ou 
conservação poderá ser approvada sem qire previamente te 
nham sido elaborados, nos termos dos regulamentos em vi- 
gor, e technicamente informadm pela commissão de obras 
publicas, os rcspectivos projecto e orçamento. 

8. unico. As obras, que pela sua natureza devem classifi- 
car-se de construqão, nZo podem ser approvadas senão pela 
camara municjpal; as de reparação e conservação poderão 
sei-o, nos termos d'este artigo, pela commissão executiva. 

Art. 105." As despezas correspondentes a cada obra de 
con~t rugãc t~  conservação ou reparação serão separadamente 
descriptas e escripturadas, para que na sua final liquidação 
se possa comparar a despeza total e definitiva com os respe- 
ctivos orçamentos approvados. 

Art. 166." As expropriações, que resultarem de circum- 
stancias imprevistas ou de modiAeações ulteriores nos projectos 
das obras, e as indemnisações que provierem do augmento de 
valor das propriedades ou de outras causas fortuitas, não pc- 
derão ser pagas, sem que sobre o assumpto sejâ ouvida a com- 
missão especial de obras publicas. 

CAPITULO II 

Dos contratoa e ELajadiuagões 

Art. 161." Os contratos para obras, fornecimentos, trans- 
portes e empreitadas municipaes não se poderão realisar sem 
pfévia hasta pubIica, precedendo editos, pelo menos, de vinte 
&as. 

1.0 Os que tiverem de erecirtar-se em u m  sb anno, n ã e  
*brigando a despeza total superior a 2005000 rbis ; 

2.O Os que tiverem de durar ate dez annos, não obrigan- 
do a despeza total annual superior a 1008000 r&; 

3.0 Para o fornecimento de objectos cujos fornecedores se- 
jam unicos, ou munidos de privrlegios; 

4.0 Para obras de arte, objectos ou instrumentos de preci- 
são, que não podem ser fornecidos senão por arlistas ou pro- 
ductores experimentados e de confiança; 

5 . O  Para as obras, fornecimentos, transportes e empreitadas 
que não tenham tido offertã em pra$a; n'este caso, porem, a 
jmporiancia do contrato não deve exceder a base da licitação, 
para a qual não houve Iieilantes; 

6 . O  Quando casos de força maior assim o exigirem, sendo 
préviamcnte ouvido o inspector da fazenda municipal. 

Art. 1BB.O As adjudicações publicas relativas a forneci- 
mentos, que não podem sem inconveniente ser sujeitos a con- 
correncia illimitada, poderão ser restrictas a pessoas, que de- 
'vem anteriormente, e por modo prefixado nas condições geraes 
da empreitada, demonstrar a sua capacidade. 

i 

Art. 1G9.O AS condições geraes d e  cada empreitada de- 
verão cxprcssameote indicar : 

1.O h base de licitação, isto 6, a importancia marima que 
podem atlingir as propostas dos concorrentes ; 

2.0 A quantia que deve caucionar por parte do adjudicata- 
rio o cumprimento do seu contrato e a perfeição doa objectos 
fornecidos, ou obras realisadas ; 

3." A qualidade dos documentos, que devem ser produzi- 
dos, se a empreitada se referir a fornecimentos especificados 
no artigo precedente ; 

4.O A responsabilidade dos empreiteiros e fornecedores no 
caso de não cumprirem os seus contralos. 

Art. i V 0 :  Quando a uma licitação não haja concorren- 
Gs, nem propostas particulares nos termos do n . O  5 . O  do arti- 
go 167.", poder-se-ha novamente abrir Iicitação sobre o me+ 
mo fornecimento, obra, transpork ou cmprcitada com o au- 
grnento de 5 por cento sobre a base da licitação primitiva. 

Ari. 1 Y í . O  Se os augmentos successivos atlingirem 30 
par cento, a obra, transporte ou empreitada, sendo possivel, 
sera levada a efeito por directa administração da camara mu- 
nicipal. 

5. unico. Exceptuam-se : 
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TITULO IX 

Da segurança municipal 

Art. a9B.0 A camara municipal, depois de Constituida 
nos termos d'eeta lei, procedera immediatamente 5 organisa- 
ção do serviço geral dos jucendios, abmgendo  a zona a n n s  
xada ao antigo municipio. 

Arr. 113.0 A despeza com o serviço geral dos incendios 
$era cornpillada n'um maximo de 60:000W000 réis annuaes, 
dos qoaes 8:000$000 reis serão consignados & camara muni- 
cipal pelo thesouro publico. 

Art. r Y 4 . O  Todas as companhias e agencias seguradoras 
de moveis ou immoveis no municipio de Lisboa, contribuirão 
para as despezas do servico geral de incendios com 10:000d000 
r&. 

fj. 1.O Serão excIuidas do imposto as  companhias que ti- 
verem menos de cinco annos de exjstencja, se durante el1es 
não derem dividendos superiores a 7 por cento do desembol- 
so effectivo das acçóes. 

5. 2." @ o governo auctorisado a orgaaisar o regulamento 
para a cobran~a  d'este imposto especial. 

TITULO X 

Da formação da camara municipal 

Art. l W 5 . a  A eleição da camara municipal realisar-se-ha, 
independentemente de qualquer convocação, no tercciro dw 
mingo do mez de outubro de cada biennio, para os vereado- 
TRS, que tenham preenchido o seu tempo de exercicio. 

5. iinico, Nenhuma outra eleição terá logar ao dia, em que 
se realisar a eleição da camara municipal. 

Art. l S e . o  A divisão das assernbl6as efeitoraes para as 
eleições administrativas será feita nos termos do artigo 4 2 .  
da lei de 21 de maio de 1884. 

Srt. ãWS." As mesas das assernbl&as primarias serão 
presididas pelos membros effectivos das commissões, a que ~8 
refere o artigo 27." S. f . O  da lei de 21 de maio de 1884, e 
na falta d'estes pelos supplentes. 
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8. unico. A designação dos presidentes das assernbléas 
realisar-se-ha, por sorteio, no domingo anterior ao da eleição. 

Da votação nas assembléas prbar*ls 

Art. 1 5 8 . O  As mesas das assernblkas primtrias para a 
eleipão da carnara municipal serão formadas, alem do presi- 
denle, por Eois escrutinadores, dois secretarios e dois supplen- 
tes, dos quaes cada um, estando presentps, substituir8 em ca- 
so de necessidade qualquer dos eEeetivos do mesmo lado, por 
onde tiver sido eleito. 

Art. 139." As actas das assernbléas primarias poderão 
ser lithographadas ou impressas em todos os seus dizeres ge- 
mes. 

Art. ISO: A nenhum cidadão 6 permittido votar em mais 
de uma assembl6a. 

5. uoico. Exceptuam-se d'esta disposição os cidadãos, que 
fizerem parte dos collegios especiaes definidos nos artigos 185." 
e 186.' d'esla lei, os quaes poderão voiar na assemblda elei- 
toral primaria, a que pertencerem, e na sua respectiva classe. 

Art. 182.0 As listas da votação poderão conter: 
1 .O  Nas eleições geraes, isto 6 ,  quando houver a eleger 

vinte e scte uereadores, até vinte e um nomes; 
2." Nas eleições pardaes impares, isto é, quando houver a 

eleger quatorze vereadores, ate onze nomes; 
3." Nas eleicões parciaes pares, isto 4, quando houver a 

eleger treze vereadores, ate dez nomes. 
5, 1.O Os nomes excedentes, segundo a ordem da lista, se- 

rão considerados como não escriptos. 
5. 2." Em cada eleieão ficarão apurados vereadores os ci- 

dadãos mais votados em numero igual ao que houver a ele- 
ger. 

Art. 10b.o As listas de votação, manuscriptas ou litho- 
graphadas com tinta preta, devem ser feitas em papel branco, 
não transparente ou riscado, sem offerecerem qualquer desi- 
gnação, marca, signak ou numeração externa. 

Art. 969.* Findas as duas horas de espera, a que se re- 
fere n artigo 67.0 do decreto de 30 de setembro de 1852, O 
presidente pcrgunturá se ha mais quem pretenda votar, rece- 
bendo as listas dos que imrnedinh e sucmssívamente se apre- 
sentarem. Recolhida qualquer lista considerar-se-ha encerrada 
a votação quando dentro da assembléa não tiaja eleitor algum, 
que se apresente para Votar. 



Art. 184." E: permitlido a qualquer eleitor apresentar por 
escripto, com a sua assignatuia apenas, oii com muitas, se 
todas forem de eleitores do circulo, protesto relativo aos actos 
do processo eleitoral, devendo estes proteulos, numerados e 
rubricados pela mcsa, que não podera negar-se a recebel-os, 
com o parecer motivado d'esta, ou com o contra-protesto de 
qualquer outro cidadão ou cidadãos tambem eleitores, se  as- 
sim o tivcrem por conveniente, ser appenso as actas que de- 
vem ser remettidas a asssmbléa de escriitinio e apuramento. 
Nas actas mencionar-se-ha sirnplesrnente a apresentação dos 
protestos e contra.protestos, o seu numero, e o nome do pri- 
meiro cidadão que os assignar, Bem como os pareceres da me- 
sa nas mesmas condigies. 

CAPITULO III 

Da eleição das commisisões especiaes 

Brt. 185." As commissães que, nos termos da legislação 
em vigor, t8em de elaborar o recenseamento eleitoral de'L.3- 
hoa, oganisarão conjunctamente com os respectivos recensea- 
mentos, duas listas : 

i .% Comprehendendo todos os inedicos e cirurgiões residen- 
tes na rnunicipio, exerçam clinica ou não; 

2." Comprehendendo todos os prafessores de qualquer grau 
com diploma, quer estejam em activo serviço, quer jubilados 
ou aposentados, e os cidadãos, residentes no municipio, que o 
requererem, mostrando-se habilitados com carla de um curso 
superior. 

S. unico. 0 3  prasos para a affrxação e publicarão d'estas 
listas e para as reclamações e recursos, são os mesmos do re- 
censeamen to ordinario, 

Art. SS8.O Para serem enviadas is commisaôcs at8 i 5  de 
fevereiro de cada anno, os escrivães de fazenda extrahirãn h s  
mappas de repartição do imposto predial e das matrizes do 
imposto industrial, uma relação dos quarenta maiores contri- 
buintes do seu respectivo bairro. 

3. i.' Para o apummento dos maiores contribuintes, som- 
mar-se-hão as collectas prediaes c industriaes, quando o mes- 
mo individuo pagar ambos os irnposfos e o primeiro fOr çupe- 
rior ao segundo. 

S. 2 . O  Os prasos para a affixação e publica~ão d'esbas re- 
Iaçiies, e para as reclamações e recursos são os mesmos de 
Pecenuearnen to ordinarío. 

Art. l S 1 . O  No domingo s e g ~ i n t e  iquelle que for fixada 
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para a eleiçào miinicipal, pelas nove horas da manhã, os @lei- 
tores designados ncs dois artigos antecedentes wonir-se-hão 
ao edilicio da camara municipal, em salas differenks para cada 
d ~ s e  de eleitores, a fim de elegerem as respectivas comrnis- 
sõeç especiaes. 

5. 1 . O  A camara municipal providenciará para que as as- 
smbléas  eleiloraes sejam fornecidos todos os elementos ne- 
ceçsarioi: para a eleição. 

3. 2 . O  X aseeinbl&a eleitoral est i  legalmente constituida 
para todos os eneitos, logo que estejam presentes vinte e um 
d e i  tores. 

S. 3." O presidente e os vogaes da mesa serão escolhidos 
ou eleitos pela aesemblka, a qual, para este elteito ser& inte- 
rinamente presidida pelo primeiro eleitor presente do respecti- 
vo recenseamento ; para a as~emblka dos cento e vinte maio- 
res contriliuioles, será o primeiro do recenseamento do bairro 
central. 

S. $.O AS listas de votação não poderão conter mais de 
cinco nomes, sendo no fim apurados os sete mais votados. 

5. 5." Em todos os actos eleitoraes seguir-se-hão os pre- 
ceitos consignados na legislação vigente. 

S. 6 . O  Terminado o apuramenlo, o presidente da mesa elei- 
toral enviara para a camara municipal as actas e os documen- 
tos eleitoraes. 

5. 7.0 A asscmbléa dos cento e sessenta maiores conlri- 
buintes eiegerk siniul taneamente as commissões de beneficen- 
cia publica e de fazenda municipal. 

Art. 188.0 Dos actos das,asqembl6aa eleitoraes especiaes, 
cabe recurso, nos prasos e pelo modo indicado na presente lei, 
para os da açsernblea de escrutíoio e apuramento. 

Da dissolução da camara municipal 

Art. 1â8.0 A camara municipz1 poderá ser dissolvida por 
decreto do governo, depois de ouvida e precedendo audiencia 
da procuradoria gcral da coroa: 

i ."  Quaudo não orgauisar, apgrovar ou ~ubl ica r  0s seus 
Orçamentos nos termos d'esta lei; 

2 . O  Quando não prestar as  contas geraes dos cxercicios 
nos termos d'esta lei;  

3 . O  Quando, por  ia de ínquerito ou syndicancia, sc pro- 
Tarem irregularidades na administração, ou que a sua geren- 
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cia é nociva aos interesses dos administrados e ás c~nvenien- 
cias da administração publica. 

Art. 190.0 Nos casos não previstos no artigo precedente 
a dissolução sb poderá realisar-se qi~ando lhe for favoravel a 
consulta da procuradoria geral da corus. 

Art, 191." A disso1ução não prejudica nem o emprego 
dos meios administrativos para corrigir os abusos que a moti- 
varam, nem o procedimento judicial contra os actos que en- 
volvam criminalidade ou responsâbiiidade civil. 

Art. f 9 8 . O  O decreto de dissolução mencionará os factos 
que lhe deram causa e fixará a nova e le i~ão  da carnara muni- 
cipal em um praso, que não podera exceder quarenta dias, 
contados da data do mesmo decreto. 

5. unico. A nova carnarii municipal eleita reunir-se-ha, sem 
necessidade de coni~ocação, no quinto dia seguinte áquelle em 
que terminarem as operações eleitoraes. 

Art. i93." No mesmo decreto de dissolução o governo 
nomeara uma commissão de sete membros para satisfazer ao 
expediente dos negoaos rnunicipaes, emquanto não entrar em 
exercicio a nova camara. 

Art. 191.0 Os vereadores da camara municipal dissolvi- 
da peIas causas especificadas nos n." 1." e 2." do artigo 
189." são iuclegiveis, na primeira eleição que seguir imme- 
diatamente a dissolução. 

S. unico. Exceptuam-se d'esta regra os vereadores, que 
em sessão publica e em tempo competente tenliam protestado 
contra similhantes omissões e requerido o cumprimento da lei. 

TITULO XII 

Da contencioso administrativo 

CAPITULO I 

Da orgasisação 8 das reuniões do tribunal administrativo 

Art. 195." No districto de Lisboa Iiaverá um tribunal or- 
dinario do conlencioso administrativo composto de cinco magis- 
trados. 

Art. i a 6 . O  Os vogaes do tribunal administrativo serão 
nomeados pelo governo sobre l i r a  triplice, proposta peIa ca- 
mara municipal e pela jiinta gcra1. 

5. unico. Os vogaes da camara municiaal e da junta gere, 
logo que estas corporações estejam constiluidas, reunirse-ha@ 
no edificio da camara para proceder a eleição da lista triplice. 
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Art. 19s." A e le i~ão  dos cidadãos, que devem constituir 
a lista triplice, não podera recair senão em algumas das se- 
guintes classes : 

1 .O  Habilitados com a carta de bachareis formados em di- 
reito, que tenham al8m d'iuso dois annos, .@o -menos, ds ser- 
v j p  adiriinistrativo, judicial, ai1 de exercicro da profissão de 
advogado ; 

2." Delegados do procurador regio, que tenham seis annos, 
pelo menos, de bom e eirectivo serviço. 

S. 1.O Os individuos, comprehendidos no n." 2 . O  d'este ar- 
9go, que quizerm aprea~n~ar-se como candidatos, parlici- 
pai-o-hão, juntando os documentos comprovativos das condi- 
ções requeridas, pelo mioisterio do reino at6 30 de novembro 
do anno, em que expirarem as funcções do Lribunal adminis- 
trativo, que estiver servindo. 

3. 2 . O  Ate 20 de dezembro seguinte o governo fari pubIi- 
'car a lista dos que lhe houverem requerido nas condiçóes do 
precedente paragrapho. 

Art. 138." Os vogaes, compreherididos na 2," categoria 
do artigo au tecedente, ficarão para todos os effeitos considera- 
dos juizes de 3." classe, logo qiie tenham completado quatro 
annos de erercicio no tribunal administrativo. 

Art. 1 9 9 . O  Havera cinco substitutos nomeados pela mes- 
.ma fbrma que os vogaea effectivos, e sempre que for possi- 
vel das rncqrnas categorias. 

Art. 8 0 f l . O  Os vogaes do triiiunal administrativo servirão 
durante quatro annos, podendo ser recond uzidos. 

A t t .  W 0 í . O  O tribunal administrativo poderá ser dissolvi- 
do pelo governo, depois de ouvido e precedendo aiidiencia da 
procuradoria gera1 da corba. 

3. unico. O decreto da dissoluç20 sera motivado. 
Art. 2 0 2 . O  O cargo de voga[ efectivo do tribunal admi- 

nistrativo sera incompativel com qualquer outro cargo admi- 
nistrativo de eleição. 

5. unico. 0s  vogaes do tribunal n5o poderão.advogar no 
districto, ou fora d'elle, nas causas ern que forem interessadas 
as t?arporaçõcs administralivas do mesmo districto ou 0s esta- 
belecimentos sujeitos a jiirisdicção do tribunal, nem em causas, 
que por qualquer fúrrna lhe possam ser submettidas ou ao su- 
premo tribunal administrativo. 

Art. %9@3.0 0s vogaes effeetivoa do tribunal adminis- 
trativo deverão &i rcçidenciri permanente no rnuriicipio de 
Lisboa. 

3. unico. A' igual residencia serão obrigados supp1ení.e~ 
quando forem chamados a substituir algum eKeclivo por causa 
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de impedimeuto conhecido, cuja duração seja superior a iria- 
ta'dias. 

Art. RO4.O O presidente do tribunal será nomeado pelo 
governo, servindo na sua falta o vogal mais velho. 

Art, b05." O tribunal administrativo terá duas sessões 
ordionrias por semana em dias determinados, e as extraordi- 
narias que o servjço publico exigir. 

5. unico. As sessões do tribunal serão publicas. 
Art. %@S." Os vogaes effectivos do tribunal administrati- 

vo vencerão 6006000 réis annuaes cada um. 
5. unico. Estes vencimentos serão pagos pelo corre da junta 

geral; mas para elles contribuirá a camara municipal com rne- 
tade da despeza. 

Art. % @ # . O  O tribunal administrativo funccionara no edi- 
ficio da junta geral. 

Art. b0S.O O tribunal administrativo terá um secretario 
designado pelo governador civil de entre os empregados da 
respectiva secretaria. 

CAPITULO I1 

D a  competenoia e attribuições do tribunal administrativo 

Art. 309." As attribuições do tribunal administrativo são 
consultivas e contenciosas. 

Art. Ri@." Como corpo consultivo incumbe-lhe ernittir o 
seu parecer em todos os assumptos sobre que as leis exi,' u~rern 
o seu ioto, ou em qiie for consultado pelo governo ou pelo 
governador civil. 

Art. bar.' Como tribunal de primeira instancia do conten- 
cioso administrativo as suas a1 tribuições são as descriplas no 
artigo 243.' do  codigo admini~tratiyo. 

Art. 3 l b . O  Ao presideate do tribunal compete : 
1." Dirigir os trabalhos do tribilnal, regular e manter a 

ordem das discussões ; 
2." Assignar as ordens da trihunal e a correspondencia 

com as auctoridad.es e repar l i çõ~~ publicas; 
3." Distribuir pelos membros do tribunal com igualdade, 

nãn se excluindo a si, OS processos instaurados perante 0 
mesmo tribunal. 

5. i ." O presidente I ~ r n  as mcsmas fa~uldades,~que com- 
petem aos presidentes das tritiunaes civis e criminaes para 
fazer manter a ordem e a policia durante as sessões. 

9. 2 . O  A s  ordens expedidas as auctoridades e repartições 
subordinadas ao governador civil carecem do u&lo d'este ma- 
gistrado, o qual podera recusal-o, èxpondo ao tribunal os mo- 
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tivos de conveniencia publica, em que fundamentem a sua 
recusa. 

S. 3." Se o tribunal insistir na expedição da ordem, subira 
o processo, sem mais termos, ao supremo tribunal administra- 
tivo, o qual, 40 pmso de dez dias, resolverá a qiiestão em 
conferencia por accordão exarado no mesmo processo, devol- 
vendo-o em seguida ao tribunal administrativo. 

Art. 2313." Ao secretario do tribunal compete : 
i . O  Lavrar as actas das sessões do tribiinal e os termos 

dos processos, euceptnando os accordãos, que serão lavrados 
peto relator ; 

2." Funccionar como escrivão nos processos apresentados 
ao tribunal ; 

3." Passar as certidões, que Ihe forem mandadas lavrar; 
4 . O  Assignar e expedir as comrnunicações das ordens e 

quaesquer outros actos do tribunal; 
5.O Dirigir o expediente do tribunal e guardar os respecli- 

vos archivos. 
Art. %i&." O secretario do tribunal vencera unia gratifi- 

cação de 208000 reis rnensacs, pagos em partes igiratrs pela 
camara municipal e pela jiinta geral. 

TITCLO YII 
Disposições geraes 

Art. R i t i . "  A junta geral do districto de Lisboa conser- 
vara todas as suas attribuições, quer administrativas, quer 
tutelares, mas em ambos os casos a sua acção não abrangerá 
por forma alguma o municipio de Lisboa, cornprehendido pclos 
limites indicados no artigo 1 . O  d'esta lei. 

5. i." Cessa na junta geral a representacão por Lisboa e 
, Belem. 

8. 2.' A junta geral do districto de Lisboa será composta 
de vinte e Ires membros, ficando o governo auctorisado em 
harmonia com esta disposição a regular o modo dc renovação 
d'estc corpo administrativo. 

Art. WIG.o A divida do districto de Lisboa, elevando-se 
actualmente a f.gí9:970#000 r&? que exigem uma anuuida- 
de de 110:8'278518 réis, ser i  dindida entre o municipio e 0 
districto, ficando a cargo do primeiro o pagamento annual de 
69 por centa da referida annuidade, ou 76:47 1t?000 réis, sem 
mais outro encargo. 

5. unico. A futura carnara municipal poderá, todavia, em 
qualquer futura operação financeira amortisar ou converter a 
sua parte proporcional do capital em divida, nas condições 



490 REFORMA ADBINISTRATIVA 

dos contratos exiskntes, ficando por esta ibrma desligada da 
solirlariedade coru o districto. 

Art. 219.: Serão passadas para a primeira ordem, ou 
estradas reaes, as seguintes estradas districtaes : 

N . O  83 Loures a Rio Maior. 
N.' 86 Lisboa ás GaIdas. 
N . O  87 Lisboa a Cintra e Collares. 

N.O (Ganha a Alcacer do Sal. 
(Setuba1 a Marateea. 

N." 91 Alcacer a Grandola e S. Thiago do Cacem. 
5. unico. Eslas estratlas niío serão recebidas pelo gover- 

no, seiri que estcjam terminados em qualquer d'ellas os lanço5 
em constrticção na data da promulgação 'd'esla lei. 

Art. bllS.O O districto de Lisboa sera dispensado da obri- 
gação imposta pelo artigo 46." da lei de 2 de maio de 1878, 
passando para o estado os respectivos encargos. 

Art. 3 1 9 . O  Para os eífeitos da lei de i 7  de maio de 
1880, o conlíngente da contribuição prediaI attribuido ao mu- 
nicipio do Lisbna será fixado em 409:0006000 réis, e em 
300:000~000 reis o que Oca pertencendo ao diatricbo. 

S. i." A repartição pelos bairros do contingente attribui- 
do ao municipio de Lisboa sera feita pela camara municipal. A 
junta geral repartira o contingente do districto pelos diversos 
concelhos qiie o constituem. 

$. 2 . O  Da distribuir50 feita pela camara municipal cabe re- 
curso para o supremo tribunal administrativo, interposto pelo 
delegado do thesouro. 

Art. bd0.O Os encargos dos emprestimos da camara mu- 
nicipal de Belem, na importancia de 20:1148947 réis, e uma 
parte dos encargos dos emprestimos da camara municipal dos 
Olivaes, na irnpurtancia de i:000J00G réis, passarão para o 
municipio dc Lisboa. 

Art. b21.0 Para os effeitos dos impostos que variam com 
a ordem das terra ,  a zona annexada ao actual municipio de 
Lisboa e a freguezia do Beato serão classificadas de 2." classe. 

TITULO XIV 

Disposições transitorias 

Art. ag%.O A presente lei começará a vigorar no 1 .O  de 
janeiro de 1886 ; excepto para o effeito da cobrança do im- 
poslo de consumo na área aaoerada ao actual municipio, que 
$0 começara a executar-sc quando estiver construida a nova 
estrada de circumvallação. 
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5. i: Para os effeitos d'este artigo as commissões de 
M r r o  de Lisboa e as commissões de recenseamento de BeIem 
e Oiivaes reunir-se-hão, no primeiro domingo immediato a 
promulga@o d'esta lei, afim de apurar, nos termos dos artl- 
~ Q S  f 8 5 . O  e 186.0, os collegios eleitoraes dos professores e 
dos cidadãos habilitados com diplomas de cursos superiores, 
aos medicos e dos cento e sessenta maiores contribuintes. 

0. 2.' As commissões de recenseamento de Belem e dos 
Qlivaes, tendo em vista os recenseamentos eleitoraes vigentes 

freguezias que devem ser cortadas pela sova estraàa d c  
çircumvallação, farão igualmente a destrinça dos clcitores do 
futuro municipio de 1,isboa; para este effeito, logo depois da 
promulgação d'csh lei, o governo mandara determinar no ter- 
reno o traçado rigoroso d'aquella estrada. 

S. 3." Os serviços eleitoraes, designados nos $5. prece- 
dentes, serão feitos nos prasos constantes da tabclla que faz 
parte d'esta lei. 

Art. 283." A primeira eIeiçZo geral dos vereadores da 
a m a r a  rnunicjpat de Lisboa, nos termos d'esta lei, realisar-se- 
ba no terceiro domingo do mcz de outulrro do corrente anno 
de 1885. 

Art. 324." Ef o governo auetorisado a mandar proceder 
desde já aos estudos e a construcção, nos termos do artigo 
1.' d'esta lei, da nova estrada de circumvallação. 

Art. Z B 5 . O  Uma commissão nomeada pelo governo será 
encarregada de preparar a transigáo do actual para o novo re- 
girnen municipal, ficando a camara obrigada a fornecer-lhe to- 
dos os elementos necessarios para este fim. 

S. unico. Se a camara municipal de Lisboa fbr dissolvida, 
a commissão, de que trata este artigo, continuara a adminis- 
trar o municipio ale entrarem em func~ães, em janeiro de 
1886, os vereadores eleilos em outubro do corrente anno. 

Art. 828.0 O concelho de Belerri sera extincto, devendo 
a parte d'elle, que ficar exterior ao limite descripto n'este ar- 
tigo, ser annexada, sendo prkviamente ouvidas as ccmartls in- 
teressadas, a junta geral e conforme a conveniencia dos po- 
vos, aos concelhos de Oeiras, Cintra e OIivaes. 

Art. W t V . 0  I! o governo auctorisatIo, depois de pievi= 
informações e da audiencia dos interessados : 

1.' A dividir os bairros, tendo em vista a população ge- 
ral do municipio, por rbrrna que fiquem com uma dislribuição 
quanto possivel igual entre si ; 

2 . O  A formar parochias civis da annexação de freguezias 
completas, não devendo porém exceder a 20:000 habilantcs 
cada uma. 



5. 1.0 Para os efeitos administrativos a parte da fregue- 
zia do Beata, exterior a circurnvallação, ficara fazendo parte 
do municipio de Lisboa. 

S. 2 . O  As funcções tutelares da junta geral, relativas is 
parochias do município de Lisboa, ficarão pertencendo ii ea- 
mara municipal. 

Art. A todos os empregados e professores, quer 
do estado: quer dirs camaras municipaes de Lisboa, Belem e 
Olivaes, serão garantidos todos os seus direitos, incluindo os 
actiiaes ordenados e emoli~mentos, logo que tenham sido no- 
meados para logares creados até 10 de abril de 1885 ou pa- 
ra os de estabelecimentos creados a16 a mesma data. 

5. 1 . O  Os empregados e proressores municipaes, que, pe- 
la extínqão do concelho de Belem ou em virtude do aiarga- 
mento da área do municipio, fiquem pertencendo a camara de 
Lisboa, nos termos d'este artigo, serão collocados nos respe- 
ctivos quadros em logares correspondentes, ou considerados 
como addidos, não podendo a mesma camara nomear novos 
empregados emquanto existir algum destas rondições. 

3. 2.' Aos medicos que em 10 de ahril de 1885 funccio- 
navam junto do pelouro de hygiene da camara de Lisboa, se- 
rão garantidos todos os seus direitos e vencimentos, e ficarão 
fazendo parte, com voto dpliberativo, do conselho geral de 
saude e tipgieoe e incumbidos especialmente dos serviços do 
laboratorio municipal. 

5. 3." Logo que entre em vigor a presente lei o actual 
thesoureiro da camara municipal de Belem será reformado 
com metade da média dos vencimentos, que tiver percebido 
nos tres uftirnos annos civis de 1882, 1883 e 1884. 

Art. % . % b . O  I? auctorisado o governo a estabelecer nova 
divisão das recebedorias e repartições de fazenda na cidade 
de Lisboa e nos concelhos, ci~ja área for alterada em virbuda 
das disposiç6es d'esta lei, ficando, todavia, garanlidos os di- 
reitos dos aetuaes empregados. 

Art. 240.' OS sub-delegados e os seus substitutos, no- 
meados at8 10 de abril de 1885, ficarão fazendo parte do 
quadro do pessoal, a que se referem os artigos 58.O e 59.* 
d'esta lei. 

3. unico. Se algum d'elles, porbm, se não quizer sujeitar 
á incompatibilidade, dcíinida no artigo 57.4 ficará f a z e n d ~  
parte do quadro com o vencimento annual de 7 0 0 ~ 0 0 0  reis. 
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Tabella a que se'refere o 5. 3." do artigo 222." 
da lei d'esta data 

Organisação do recenseamento dos collegios eleito- ........................... raes especiaes.. f O 
Afixação nas portas das igrejas das copias do re- ............................ censeamento.. 2 
Reclamações perante as comrnissGes de bairro e de ............................ recenseamento 5 ...... Decisão das reclamações pelas comissões.. 3 
Publicação das altera~õcs por edilaes affixados nas ......................... portas das igrejas. 2 ................... Duração d'esta publicação.. 2 ................. Recurso para o juiz de direito 5 ...... Decisão dos recursos pelos juizes de direito. 5 

...................... Notitlcaçáo das decisões. 3 
Alierações feitas nos recenseamentos pelas commis- 

s6es e publicaçào por editaeu afinados nas portas ............................. das igrejas.. 3 ..................... Recurso para a relação.. 5 ............... Decisão dos rccursos pela relação 5 ..................... NotiGcação das decisues.. 3 
Altera~ão feila nos recerisearnentos pdas commis- 

s6es e puhlicação por editaes affixados nas por- .......................... tas das igrejas.. 2 ............... Recurso para o supremo tribunal 5 ................. Decisão do supremo tribunal.. 5 ..................... Notificação das decisões.. 3 ..... Encerramento definitivo dos recenseamentos.. - 2 ......... Total.. 70 

dias 

Paço, em 18 de julho de 1885. = Augusto Cesor Barjojona 
de Fredas. 



ORGBNTSAÇÃO 

DO 

Senhor.-O projecto de decreta que temos a honra de 
submetter á approvaeão de Vossa Magestade, e que é com le- 
ves alterações a reproducção da proposia de lei apresentada 
por -um dos abaixo assiguados á camara dos deputados na ses- 
são Iegislativa de f 880, 6 o complemento do codigo admiois- 
trativo approvado por decreto de 17 do mez corrente. 

Em muitas partes suppõe esse codigo a existencia e exige 
a cooperação de um tribunal superior na ordem administrati- 
va com attribuições contenciosas e consultivas, e é sabido que 
ao actual supremo tribunal adminintrativo não pertencem funo  
ções d'esta u!tima categoria. portanto indispensavel que es- 
te tribunal seja reorganisado em harmonia com as disposi$ões 
da nova legisla$ão. 

Propee-se, por isso, no presente decreto que se lhe con- 
firam funcções consultivas. Assim não sb se dara cumprimen- 
to ao novo cadigo administrativo na parte em que torna obri- 
gritoria a sua consiilta, mas preencher-se-ha, quanto o consen- 
te a situa~ão da fazenda publica, uma grande lacuna, que i! 
geralmente sentida na administração superior do estado. 

Extincta a antiga secção administrativa do conselho d'eç- 
tado, ficou o governo reduzido a ouvir sobre os graves e va- 
riados assumptos, que por todos os ministerios reclamam a 
sua decisão, a conferencia Bscal COmpOSia do procurador ge- 



ral da corVa e sem ajudantes, que, sendo pela especial indole 
da sua instituição chamados a responder como jur isc~nsul to~ 
em questões de direito, se vêem frequentemente obrigados a 
exercer funrçfies consultivas sobre todos os ramos dc admi- 
nistração publica. 

E para responder a estes intuitos, propomos que O supre- 
mo tribunal administrativo, como corpo consultivo, seja ma- 
posto não sh dos vogaes ordiaarios que andam familiarisados 
com o estudo das leis pelo habito de as applicarern aos casos 
occorrentes, mas ainda de coriselheiros extraotdinaríos, não 
retribuidos, e nomeados entre os altos funccionarios, que na 
pratica do serviço publico adquiriram a competencia especial, 
que SQ se alcança no trato e experiencia dos negocios. 

>lelhor fiira sem duvida a organiçação da conselho d'eitaùo 
administrativo pata ac:onuelhar o governo na preparação das 
propostas de lei e regulamentos, e na resolução das mais gra- 
xes dilliculdades da administração publica, como em França, 
na Italia e em Hespanha, mas a casa organisagão se oppunha 
a situação financeira do estado, que nos impõe O dever de re- 
nnnciar a todas ar, despczas que não sejam maoifestamento 
indispensaveis. 

Esta colisiileragão persuadiu o governo a aproveitar o tri- 
hunal couio estava constituido, attribuindo-lhe funcções consul- 
tivas, e reforçando-o para esse íim com a collrthoração de 
homens versados no conhecimento dos differentes serviços do 
estado. 

Igualmente se propõe a reducpáo a seis dos actuaes vo- 
gaes effectivos e a suppressão dos supplentes. O quadro vigen- 
te é de sete effectivos e cinco supplentes. Não devera consi- 
derar-se exagerada esta reducção, se se attender a que a sec- 
ção do contencioso administrativo em Fraapi não composta 
de mais de seis membros e que igual numero tem o conselho 
d'estado em Italia. 

Além d'isso o trabalho e expediente do tribunal diminuiu 
consideravelmente com a transferencia do julgamento dos re- 
cnrsos de recrutamento para OR trit,unasa judiciaes, eslabele- 
cida na lei de 21 de maio de 1884. E no regulamento do tri- 
bunal espcra ainda o governo simplificar e abreviar o proces- 
so actual. o que concorrerá para alliviar o trabalho dos sem . - 

vogaes. 
O ministerio publico 6 representado por dois ajudantes do 

procurador geral da corfia, inaependentes d'esle magistrado, 
e por um ouvidor. 

No presente decreto propõe-se que esses funccionarios Se- 
jam adjuntas a procuradoria geral da cor0a e fazenda para 
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o serviço qu$ pelo procurador geral da corfia e fa- 
zenda Ibcs fUr determinadb. 

Assim se dará mais unidhile ao ministerio publico superior 
e se augmentara, sem encargo do thesoiiro, o numero dos 
j ~ r i s ~ o n ~ u l t o s  que trabalham sob a immediata direcção d'aquei- 
je magistrado e o aiiziliam no desempenho das suas arduas 
fungões. 

Da reforma proposla não vem augmento de despeza, re- 
sulta antes uma economia de 5:6110#000 reis, incluindo a que 
deve provir da suppressãn dos vogaes supplentes. Rão é insi- 
gnificante esta. reducçào, se se attender a que tcida a despeza 
do tribunal, excluindo a secretaria, não excede a 14:800d300 
~ e í s .  

Estes sào os pontos mais importantes da reforma que com 
o iatiiito de completar o codigo administrativo, approvado por 
decreto de 17 de julho corrente, temos a honra de submetter 
6 approvaçào de Vossa \!agestade. 
- Paço, em 28 de julho de 1886. - JosB Luckno de Castro = 
Francisco Antonio dx V 8 i p  ReirZo = ,Uarianno Cynilo de 
CarwaEho = Visconde de S .  Jarãuario T= Hen~iqzl:! de iNncedo 
= Herzrique de Barros Gomes Emugdio Ju1i.g ~T'av~~1.t-o. . 

Atkndendo ao que me represeataram os ministros e se- 
aetarios d'estada de todas as tepartições:.hei por bem decre- 
tar o seguinte : 

Artigo a: O supremo tribunal administrativo é composto 
de seis vogaes eflectivos, um dos quaes ser8 presidente, e de 
igual numero de exlraordiriarios, nomeados uns e outros pelo 
governo, continuando, porém, a servir os actuaes sete vogaes 
atE que o respectivo quadro seja reduzido ao numero legal. 

Art. 8.' 05 vogacs effectivos terão de ordenado cada um 
1:6004000 réis, os rogaes extraordinarios não percebem orde- 
nado ou gratiscag,ão alguma. 

Art. 8 . O  A nomeaGão de cada vogal effeclivo do supremo 
tribunal adn~iriisti-alivo sómente poder& reeahir em pessoas 
formadas crn direito, que tenham dado provas dc reconhecida 
capacidade no exercício de cargos superiores do estado, na  
longa c distinrta pratica do fUro ou na publicação de obras 
sobre adminislra~ão publica, cujo marecimenfo haja sido reco- 
nhecido pelo governo. 

1 3. 1 . O  Os vogaes extraordinarios, os directores' geraes das 
%crelarias d'estado, os governadores civis que tiverem ser- 

I3 



vidu por dez annos ou mais, e os vogaes dos tribunaes do 
contencioso de i .' instancia que houverem servido peIo mes- 
mo tempo, lerão preferenciir na nomeação para vogaes effecti. 
vos do tribunal. 

8. 2." A nomeação de vogaes extraordinarios recahirk nas 
pessoas que tiverem desempenhado altos cargos de adminis- 
tração e de justiça. 

Art. 4 . O  Os vogaes eirectivos do tribunal t ê m  categoria 
e honras do supremo tribunal de justiça, c poderão ser apo- 
sentados segundo as regras prescriptas na lei geral das apo- 
sentap%s. 

Art .  5 . O  As funcçõcs do supremo tribunal são contencio- 
sas ou consultivas. 

S. i.' As fu11c~Oes conkncior-as são exercidas pelos vogaes 
effectivos; as consultjvas por estes e pelos vogaes extraordi- 
narios. 

8. 2 . O  Como tribunal contencioso compete-lhe conhecer dos 
recursos contra os accordãos dos tribunaes administrativos dis- 
triches, e das reclama@es conta actos ou decisões das aucto- 
ridatles administrabivas que offenderem direitos adquiridos, e 
as leis ou regulamentos, quando não sejam fundados em titu- 
los de propriedade e de posse, e não estejam sujeitos á com- 
petenda dos mencionados tribunaes. 

S. 3." Conhecer das reclamações por excesso de poder ou 
incompetencia, contra as decisões au actos de quaesquer au- 
ctoridades administrativas e dos confictos entre as auctorida- 
de adrninislcativas e judiciaes. 

3. 4.O Como corpo consultivo compete-lhe dar o seu voto 
e parecer sobre todos os assumptos do serviço publico que 
pelo governo forem suhrnettidos ao seu exame, ou sobre que 
as leis cxigirem a opinião do tribunal. 

Art. 6." Os pleitos contenciosos serão decididos por tres 
votos conformes. 

5. 1 .O O ultimo dos tres vogaes que vir o processo le- 
vat-o-ha á conferencia, e havendo concordancia de votos o re- 
lator apresentará na sessão seguinte a minuta do decreto que 
deve subir á assignatura real, o qual, dcpois de escripto na 
secretaria d o  tribunal, acompanhara a respectiva consulta. 
Não havendo concordancia de votos, correra o processo pelos 
outros vogaes. 

3. 2 . O  Um regulamento do governo estabelecerá o modo 
por que hão de ser interpostos os recursos para o tribunal; 
0s Prasos dentro dos quaes os vistos dos juizes, e a decisão 
dos pleitos, hão de ter logar; e o modo por que hão de ser 
chamados a funccionar os vogres extraordinarios. 
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5. 3 . O  As attribuições consuitivas que pelo artigo 6 . O  da 
decreto de 9 de junho de i870 competiam ao procurador ge- 
ral da coroa, em conferencia com os seus ajudaales, serã;o 
exercidas pelo tribunal nos termos d'este artigo e seus $5. 

Art. .O As funqões do ministerio publico perante o tn- 
bunal serão desempenhadas por um ou dois ajudantes do pro- 
curador geral da corda E! fazenda sob a iamediata direcção 
d'este nagiçtrado. 

5. unico. O ministerio publico ser8 ouvido em todos os 
processos da competencia do tribunal, ainda que não seja 
parte, e n'elles promovera o que fUr a bem do cumprimento 
dirs leis, podendo pedir pcjr intermedío do governo quaesquer 
documentos de que precise. 

Art. 8." Ficam supprimidos os Iogares de vogaes supplen- 
te$ do tribunal, mas os vogaes que ora existem continiiarão a 
servir n'elle na coo~ormidade do artigo 4.O da lei de I de abril 
de 1875. 

S. uníco. Na falta ou impedimento dos vogaes çupplentes, 
ou quando se tornar effectiva a suppressão determinada n'es- 
te artigo, serão chamados os vogaee extraordinarios a servir 
pela ordem da sua antiguidade. 

Art. 9." Os dois jogares de ,ajudantes do procurador ge- 
ral da cor6a e fazenda, creados pela lei de i de abril de t875, 
que servem junto do tribunal, ficam adjuntos a procuradoria 
geral da eurda e fazenda, e prestarão o serviço que Iheu fôr 
determinado. 

Art. 1 Q . O  Fica revogada a legislação em contrario. 
O presidente do conselho de ministros, ministro e secr~tarío 

d'estado dos negocios do reino, e os miuistros e secretarios 
d'estado de todas as repartições, assim o tenham entendido e 
façam executar. Paço, em 29 de julho de 1886. == REI. = .Tos4 
Lucimo & Cashro = Francisco Antonio h t7eiya Bei~üo - 
Mari6nno Cyrillo de Camalho = Viscorade de S. Januorio = 
Henm'que de ,!facedo = Henriqzce Bur~os Gomes = Ernygdh 
Julio Naztarro. 



TRIBUNAL DE CONTAS 

Senhor. - Conforme foi exposto no relatorio apresentado a 
Vossa Magestade, &cerca das reformas das repartições de fa- 
zenda districtaes e coacelhias, tem necessariamente essa re- 
forma que ser completada com a das direcções geraes e re- 
partição do gabinete no ministerio da fazenda, resultando do 
wnjuncto das disposições tomadas consideravel melhona nos 
mrvi~os, melhor distribuição dos vencimentos do pessoal e 
uma economia superior a 30;O00~000 réis desde jit. O proje- 
bo de decreto que temos a honra de submettsr á elevada 
apreciação de Vossa Magestade satisfaz, no parecer do governo, 
a todas as indicações do referida relatorio. 

Por outro Iado, senhor, a reforma da contabilidade publica 
Completa-se com a do tribunal de contas. No intuito de reali- 
sar ambas, apresentou o governo ás cortes, em 1880, dois 
projectos distiactos, mas congeneres no pensamento e no pla- 
no. O primeiro foi convertido em lei ; - 6 a de 2 i de julho 
de i881 ; o ultimo nZo o chegou a ser. 

Desde que se não pozeram em aqão  os dois elementos in- 
dispensaveis para o conseguimento do fim a que Se pretendia 
Chegar, esse fim não p6de estar preenchido. certo que ainda 
o não está. 

Então, e ji depois d'isso, as rittribuições do tribunal de 
an tas  foram consideravelmente ampliadas ; comtudo, o regi- 



menbo do tribunale o decreto de quc elle se deriva, contendo 
disposipões relativas aos serviços que aquella instituição tinha 
a seu cargo, não contêem, nem podiam conter, disposição al- 
guma que diga respeito as attribuições supervenieutes. Está 
decretado e regulamenkqio o menos importante; não o estk o 
mais essencial. 

O governo, quando se propoz a realisar as duas reformas, 
consultou sobre ellas o tribunal. Na resposta obtida, que, sob 
n.' 43, faz parte dos documentos annexgs ao relatorio e pro. 
postas de lei de 19 de janeiro de 1880, o tribuna1 declarou 
que a muito folgva com a reorganisa~ão projectada*. 

No projecto de decreto, que temos a honra de submetter 
a apreciação de Vossa Magestaãe, são satisfeiras as aspirapões 
do tribunal. 

Espera o governo que esta reorganisação não serA menos 
eficaz do que o bem sido, como está plenamente demonstrado, 
a da contabilidade publica. Uma refoqará a outra. 

A reforma proposta não obriga o thesouro a mais despe- 
zas, cont6rn-se nos limites da verba fixada para o actual annct 
economico. Realisa comtudo uma grande economia, porque 
aproveita mais e appllca melhor a dotaça0 do tribunal. 

Paço, em 26 de julho de 1886. -Josd Luciam de Castm - F T ~ Z S C O  Antonio dQ VeQa R&& = blurZa7am CyP.illo & 
CrsruaZho = Visconde ck S. Jartwtrio = Henrique dB Macedo 
= Hendque de Barros Gomes = Ernyg& Julw Navarro. 

AtBndendo ao que me representaram os ministros e se- 
cretar io~ d'elado das diversas .repartições: hei por bem ap-- 
provar o seguinte decreto : 

TITULO I 

a Competencia e attribuições do trihnnd de contas 

Aaig0 1 . O  As f u n w e s  incumbidas ao tribunal de conbas 
correspondem a duas categorias : 

i .' T 9 u n a l  de justiça administrativa ; 
2.' Tribunal fiscal das leis financeiras do estado. 
Art. ,.O Ao tribunal compeb, no exercicio das suas funp 

Góes de justiça administrativa : 
5. i Julgar em iinica instancie: 
i.' A responsabilidade de todos os recebedores, paga@- 
e demais gerentes de fundos publieos, que tiverem cauçao 

para com a fazenda publica, e bem assim a de todas as corpo- 
rações, repartições ou individuos que, sob quatquer titulo e 
sua immediata gerencia, arrecadarem ou applicarem fundos ou 
recursos do estado ; 

2," As contas dos responsaveis da fazenda do ultramar, 
de que trata o decreto d'esta dala; 

3 . O  As contas dos consiilados, relativas a rendimentos do 
thesouro ; 

4." As contas doo responsaveis por material pertencente 
aos estabelecimentos fabris, industriaes, scientirims e escola- 
res do estado, nos corpos da armada, do  exercito e da íircali- 
sação aduaneira, aos depositos e reparti~óea dependentes dos 
differentes rninisterios ; 

5." As contas das juntaes geraes de todos os districtos do 
continente do reino e ilhas adjacentes; 

6." As contas das camaras municipaes dos conceIhos de 
primeira ordem nos termos do 5. !.O do artigo 100." da refor- 
ma administrativa de 17 de julho de 1886. 

5. 2." Fixar e julgar, em conformidade com a legislaflo 
em vigor, o debito dos responsaveis reveis. 

5. 3 . O  Impor multas, nas hgpotheses e nos limites indica- 
dos pelo artigo i 0 . O  

i .  4.' Applicar no julgamento das contas a prescrjpção es- 
tabelecida pela lei de 4 de maio de 1878, em harmonia com 

que .determina o presente decreto. 
5. 5 . O  J u l g r  em segunda instancia: 
1 .O Os recursos interpostos de accordãos proferidos pelos 

tribunaes administrativos, sobre as contas das corporações mu- 
nicipaes e dos estabelecimentos de piedade e beneficeneia; 

2." Os embargos a execução dos accordãos que tiver pro- 
ferido como tribuna1 de justip adrnioistrativa. 

Art. 3 . O  O tribunal exerce as funqões de fiscal das leis 
financeiras do estado : 

$. 1 .O Examinando, fazendo escripturar e visando : 
1." As ordens de pagamento de lodas as despezas publi- 

cas, ou sejam certas ou incertas, ordinarias ou  extraordina- 
rias ; 

2 . O  Os contratos de cornprri e venda, os de fornecimentos 
de rnateriaes ou generos e os de empreitadas de obras de w- 
lor ou preço excedente a 500$000 réis, que forem ce1ebrados 
pelos minii terios ; 

3 . O  Os titulos de renda vitalicia passados pelo rninisbrio 
da fazenda, quer se  retiram a pensões, subsidias ou presta- . - 
ções ; 

4 . O  Os processos de aposentqões, jubilaCão, ou reformas 



dos funcciooarios de todas as classes do estado, nos termos 
do decreta de 17 de julho de 1886. 

5. 2 . O  Organieando e prof~rindo, para serem suhrneltidas 
a apreciação do poder legislativo, as declarações baseadas nas 
reguintes comparações : 

1 ." Das contas iudividuacs dos rcsponsareis com as contas 
geraes do estado e dos ministerios, e as leis de receita e dee 
peza, relativas a metropole ; 

2.* Das contas individuaes dos responsaveis do ultramar 
com a conta geral do ministerio respeclivo, e com as leis de 
receita e despeza das proeincias iiltramarinas; 

3.a Das contas individuacs dos responsaveis pelo material 
com as conlas geraes publicadas pelos ninisterios de que fp- 
rem dependentes esses responsaveis. 

Disposições relativas &s distriDnlçÔes jndiciarias 

Art .  4 . 0  São substituidas as  contas correntes, que as re- 
partigõ~s de fazenda dos districtos e outras especiaes organi- 
r-am, por um ajustamento processado na repartirão do tribunal 
a que pertencer o exame e liquidaçâo da  responsabilidade do 
exaclor, em presença dos documentos que forem designados 
no regimento complem~ntar d'e+te decreto. 

Arl. 5 . O  ajilstamento a que se refere o arligo prece- 
dente será organisado de modo que demonstre, separadainen- 

, te, a responsatilidade do esactor para com a fazenda, e as 
rela~ões da sua gerencia com a contabilidade g ~ r a l ,  clasoifi- 
cridas por exercicios, anigos de receita e capitulas de deapeza. 

Art. 6 . O  .4s deçpezas realisadas pelus pagadores da fazen- 
da, ou da dependencia de qualqoer outro ministerio, s ~ r ã o  do- 
cumentadas com os recibos ou titulos originaes, e nenhuma 
será abonada, apesar d'esta compro~ação, se a respectiva 
ortlem cle pagameub não tiver sido $ujeita ao visto do tribu- 
nal, ou mandada satisfazer por deliberação do conselho de rni- 
nistros, no uso da faculdade que lhe confere o artigo 1 8 . O  da 
lei da contabilidade publica de 25 de junho de 188 1. 

hrt. 9 . O  Os accordãos do tribuna1 serão escriptos pelo re- 
lator e especificarão o nonie do responsavel, a natureza da  reç- 
ponsabilidade, O periodo da g~rencia  e o resultado final d'el- 
la, sanccionando, sem necessidade de o transcreverem, quan- 
do não haja de ser allerado o ajustamento de que trata o ar- 
tigo 4 . O  

Art. S . O  Em seguida a cada sessáo judiciarja será estrahi- 
da e remettida ao Diario & Gocerno, para ser ahi publicada, 
ama relação dos processos distribuidos, com designação dos 
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conselheiros a quem o foram, e dos accordãos votados, com 
desigli~çáii dos relatares que uS proferiram. 

Art. 9 . 0  A remessa dos processos para os conselheiros a 
quem forem distribuidos, sera regulada de modo que nenhum 
relatar possa accumufar mais de ~ i n t e  em seu poder. 

Art. 10." -4s auctoridades e funccionarios de qualquer 
categoria ou natureza, por culpa de quem as contas, sujeitas 
a jurisdicção do tribunal, deixarem do ser prestadas nos prasos 
legaes, ou na devida fórma, serão punidos peIo mesmo tribu- 
nal com a muIta não superior a metade dos seus vencimentes 
spnuaes. 

S. 1." O prodricto d'estas mi~l tas  entrar8 na dotação da cai- 
xa geral das apoeenht;õcs, nos lermos do s. 2." do artigo 20.' 
do decreto supracitado de i 7  de julho de 1886. 

5. 2.O Nos casos de reincidencia o tribunal propora ao go- 
verno as providencias que julgar mais efficazes. 

S. 3." Quanto b corpora~ões administrativas, ou a outras 
entidades não estipendiadas, as multas applimrcis, nas hypo- 
theses previqtas n'este artigo, continuarão a ser as estabeleci- 
das actualmente. 

Art, 1 i . O  O tribunal exigirá das eslações competentes as 
necessarias informações ácerca da execução dada aos accordãos 
que proferir, impondo multas, at8 adquirir a certeza offirial de 
que o grodiiclo d'ellas enbrou no cofre a que se refere o 3. I." 
do artigo f 0 . O  

Art, 1% Proceder-se-ha immediatarnente a um assenta- 
mento geral d e  todos os responqaveis, dependentes da acção 
do tribunal, exigindo-se das repartições respectivas os necessa- 
rios esclarecimentos e informações. 

5. iinico. Este assentamesto deverá conter: o nome do ge- 
rente, a nalureza ria rcspori~abilidade, a data da nomeação; a 
data da posse, a importamia e qualidade da fiancâ, as daias 
e conclusões dos accu~dãos que succesaivamente forem profe- 
ridos sobre cada periodo da gerencia, até final extinrfão d'es- 
ta, por fallecimento, transferencia, exoneração ou demissão do 
responsavel. 

Art. 13." Quando no exercicio das suas funcções asaim O 

julgar indispensavel ou conveniente, o tribunal procederá a in- 
queritos, mandara veriíicar os saldos em cofre, inspeccionar 0 
material, examinar o modo conio funcciona a contabilidade pu- 
blica e sZo cumpridos os preceitos das Icis c regulamentos res- 
Pec tivos. 

5. unico. Estas inspecções serão feitas pelos ilispcclores da 
fazenda, ainda mesmo nos ministerios da guerra e da marinha. 
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Disposiçóea relativas ás attrfbnigôes administrativas 

Art. 14.* Nenhuma ordem de pagamento relativa a con. 
tratos, nas condições especificadas no n . O  2 . O  do S. i.' do ar- 
tigo 3 . O ,  será visada pelo tribunal sem quo o haja sido o con- 
trato respectivo. 

Ar&. 1 6 . O  OY pagadores especiaes dos ministerios serão 
cesponsaveis por todas as despezas que Ezerern, que não per- 
tencerem ao exercicio, capituloie artigo, a que se referir a or- 
dem visada pelo tribunal* 

Art. 1 6 . O  Cada uma das declarações de que trata o 5. 2.O 
do artigo 3 . O  será precedida de um relatorio especial, em que 
se corriprchenda, alem das observações sobre a gerencia ou 
exercicio de que se tratar, a indica$ão das providencias legis- 
lativas ou regulamentares, que a euperiencia tiver aconselhado 
ao tribunal como indispensaveis ou prolicuas para maior regli- 
laridade ou efficacia dos serviços que se re1acionarem com as 
mesmas declaraçoes. 

TITULO I1 

Da ordem do serviço 

Art. 1 S . O  O tribunal de contas exerce as attribuições da 
sua competencia, reunido em sessão plena ou dividido em 
duas sec~ões. 

Att. *S." Compete ao tribunal, reunido em sessão plena: 
1." Apreciar e votar as declarações enumeradas no 5. 2.' 

do artigo 3.O ; 
2." Examinar a estatistica e informação dos trabalhos men- 

saes, e resolver em presença d'ella o que para o serviço tiver 
por melhor ; 

3.' Examinar a estatistica dos trabalhos realisados durante 
cada anno, destinada a subir ao governo; 

4." Organisar, em harmonia com o que dispõe o artigo 
2 9 . O  da lei de contabilidade publica de 25 de junho de 1881, 
O relatorio sobrc os creditos supp1ementarcs ou extraardinarios 
decretados na ausenda das cbrtes; 

5." Deliberar sobre a imposição de muitas ; 
6." Proceder a distribuição annual dos trabalhos que hão 

de competir a cada uma das secçbes ; 
7." Formular as propostas que bouver de dirigir ao g0- 

verno sobre nomeações, promo$ões e aposeutafles dos em- 
pregados do respectivo quadro; 

8." Resolver as duvidas que occorrerem no serviço do vis- 
to das ordens de pagamento e demais diplomas dependentes 
cesta  formalidade ; 

9 . O  Votar nos julgamentos sobre a responsabilidade dos 
exactores, scmpre que se der a hypotheçe prevista no artigo 
C 1 4  0 - 
L I .  , 

10.' Tomar conhecimento dos assumptos sobre que for con- 
sullado pelo governo, e dar a respeito d'elles o seu parecer; 

liso Decidir acerca dos casos em que deva Iazer uso das 
faculdades que lhe confere o artigo 13," 

Art. 19.0 Alem dos casos especificados no artigo antece- 
dente, o tribunal reunir-se-lia em sessão plena quando o presi- 
dente julgar conveniente ouvil-o sobre qualquer assumpto da 
competencia do mesmo tribunal, ou quandu algum dos vogaes 
eiTec6ivos, ou o ministerio publico, requerer ao presidente es- 
sa convocação, com igual fundamento. 

Art. %O." As Tuncções judiciarias do tribunal serão exer- 
cidas pelas duas seccões, cada uma das quaes tera uma ses- 
são ordinaria por semana. 

5. i." Servir& de presidente de cada secgão o conselheiro 
mais antigo dos que fizerem d'ella parte. 

5. 2." Os presidentes das secções relatarão e julgarão co- 
mo os demais conselheiros. 

0. 3 . O  Os vogaes efectivos ou supplentes, que não pude- 
rem concorrer ao serviço, prevenirão o presidente da secção, 
a fim de serem suhstituidos por aquelles da outra secção, que 
o presidcote do tribunal designar. 

Art. f$l,O 0s processos a respeito de cujo julgamento não 
bouver Ires votw conformes serão presentes ao tribunal, reu- 
nido em sessão plena, para sobre elles decidir e votar. 

TITULO III 

Do presidente 

Art. Compete ao presiderite do tribunal : 
1.O Presidir as sessoes plenas, e,  quando o julgar oppor- 

tuno, ás das s e q e s ,  em cujos juIgamentos não tera voto ; 
2." Designar annualrnente os vogaes que hão de constituir 

a d a  uma das secções; 
3 . O  Nomear, no caso previsto pelo §. 3 . O  do artigo 20.") 0s 

vogaes que hão de substituir os que faltarem em alguma das - - 
socgões ; 

4.0 Exercer toda as demais attribuições da sua competeri- 
cia, em confúrmidade das leis e dos regulamentos. 
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TITULO l E T  

Da organisação e serviço das repartições 

Art. t 3 . O  Ficam extinctas as contadorias e a secretaria, e 
snbstituidas por unia direcção geral, dividida em cimo repar- 
ti~ões. 

.4rt. Z4.* As repartições creadas pelo artigo antecedente 
terão a seu cargo : 

1.* O exame e escripturação das ordens de pagamento e 
demais dipIomas sujeitoa ao visto do tribuna1; a vcriíicam 
dos dorumenloa da despeaa effecluada em virtude d'essas OF- 
dens ; a conrercncia das conlas dos responsaveis com as co* 
tas gerttes do estado e dos rnini~terios; a coordenação dos e l e  
mentos e organisação dos mappas que deverem servir de ba 
se ás declaraç&s do tribunal; 

2: A organisação das conias e liquidações das responsa- 
bilidades individuaes dos exactores da metropole e dos agen- 
tes coosiilares ; 

3.' O cxame e liquidação das contas do uItramar e das 
contas do material ; 

4.' O exame e liquidação das contas das corporaçõeu ad- 
ministrativas sujeitas ao julgamento do triùiinal ; o exame dos 
recursos interpostos doi: jiilgamentos dos tribunaes administra. 
tivos ; e a organisa~ão e processu das contas relativas a res- 
ponsabilidades anteriores ao f .O de julho de i859 ; 

5.a O assentamento geral dos responsaveis ; o assentamento 
dos empregados do tribunal ; as certidões de concorrente ; as 
cunsultas; as ordens da preqidencia; a organisação e paga- 
mento das folhas dos vencimentos c das despezas diversas do 
tribunal; a coordenação dus elementos para o relatorio annual 
dos trabalhos eü'eciuados, e todos os demais negocios do expe- 
diente ceutral. 

TITULO V 

Do pessoal e suas attribuições 

Art. B5.' Ficam estinctos os logares de contadores ge- 
raes e de secretario, e substituidos por um secretario director 
geral, e quatro chefes de repartição; , 

Art. 2 e . O  Sáo attribuiçóes do secretario director geral: 
1.O Dirigir e fiecalisar os trabalhos de todas as repartições, 

e harmooisar e unificar os methodos do serviço; 

2 . O  Submetter ao despacho da presidenrja todos os nego- 
&s que por eIla tenham de ser resolvidos; 

3.0 Rcdigir as actas das sessões do tribunal pleno; 
4 . O  Redigir as consultas que houverem de subir ao gover- 

no, em harmonia com as rssoluçõcs tornadas pelo tribunal; 
5." Assignar toda a correspondencia, com excepção da que 

for dirigida aos ministros ou aos presidentes dos tribunaes su- 
periores., a qual só pode ser asaignada pelo presidente; 

6 . O  Subscrever as cartas de sentenca e assignar as certi- 
does que se cxtrahirerii dos [irocessos; 

7." Abrir a correspondencia e dar-Ihc o destino conve- 
niente ; 

8." Representar ao presidente sobre todos os assumptos 
que requeiram a adopção de providencias superiores ; 

9 . O  Iniormar a preaidcncia acerca do serxiço e procedimen- 
to de todos os empregados, podcndo, quando a s s m  o julgar 
conveniente, ouvir previamente em conferencia os chefes das 
repartições ; 

10." Reunir em conferencia, quando o julgar conveniente, 
os chefes das repartiçCies, para resolver com elles quaesquer 
qucstõcs de serviço, ou representar a presid~ncia, no sentido 
que parecer mais conveniente, se não couber nas suas attri- 
buições o resolvel-as. 

Art. B 3 . O  O secretario director geral exerce pessoalmente 
as funmes de chefe da primeira repartição. N'esta conformi- 
dade compete-lhe : 

1.O Submcttcr ao visto do  tribunal as ordens de pagamen- 
to e os dernais titulos que dependem d'esta sancção ; 

2 . O  Redigir os projectos dos relatorios e declarações, que 
pelo tribunal t6em de ser proferidos anntiaImente. 

hrt. $83." O secretario director geral terá a mesma cate- 
goria dos directores geraes do rniniqterio da fazenda e gozari 
das Lioriras e prerogalivas que a este compelem. 

Art. %S." Nos impedimentos do secretario director geral 
fará as suas vezes o chefe da reparti~ão qoe for designado 
pelo presidente, ouvido o tribunal. 

Art. 30." Compete aos chefes das reparti~ões a distribui- 
ção e direcçZo irumediata do servico, e a inanuten~ão da dis- 
ciplina, em harmonia coa  as i~ldica~ócj quc lhe f x e m  dadas Ou 
transmittidas pelo secretario director geral. 

Art. 3 1 . O  Os chefes de repartição informarão diariamonte 
O director geral do andamento dos serviços, propondo-lhe a 
bvm d'estea o que a experiencia Ihes aconselhar. 

brt. 3 b . O  O chefe da quinta repartição terá mais a seu 



cargo, junto das secções do tribunal, o expediente dos proces- 
sos apresentados para ~ulgarnenlo. 

Arb. 33." Nos seus impedimentos os chefes de repartição 
serão substituidos pelo primeiro contador, que o presidente 
designar, ouvido o director geral. 

Art. 3 4 . O  As reparti~ões, cuja diversidade ou multiplici- 
dade de serviços assim o exigir, serão subdivididas em sec- 
ções. 

3. unico. O numero total das secções não poderá ser su- 
perior a quatro. 

Art. 3 g . O  Cada secção será dirigida por um primeiro coa- 
tador, o qual, al8m de Iiquidar as contas que lhe forem $i- 

tribuidas, exerceri para com o chefe da repartição attnbui~ões 
analogas ás do chefe de reparlição para com o secretario dire- 
ctor geral. 

$. unico. O serviço de chefe de secção não da direito a 
gratificação alguma, por ser attribuição inherente A categoria 
dos primeiros contadores. 

Das nomertpões, promoções e aposentagões 

Art. 3 6 . O  Os vencimentos do presidente e conselheiros do 
tribunal de contas continuam sendo os fixados ao presente, di- 
vidindo-se, porém, o do presidente em 1:500&000 r e i ~  de ven- 
cimento de categoria e 500#000 réis de vencimento de exer- 
cicio, e os dos conselheiros em f:200&100 reis de vencimen- 
to de categoria e 4008000 reis de vencimento de exercicio. 

5. 1 . O  O quadro e vencimentos dos empregados da direc- 
@o geral do tribunal de contas são os fixados na tabella an- 
nexa a este decreto, applicando-se aos vencimcntos a distinc- 
çáo entre c a t e g o h  e excrcêcio, nos termos da tabella n.O 2 
da lei da contabilidade publica. 

S. 2 . O  As disposições d'esle artigo não são applicaveis aos 
actuaes presidente, conselheiros e empregados, emquanto não 
forem promovidos. 

Art. 31." Cessa, a contar da data do presente decreto, o 
augmento de vencimenlo por diuturnidade de serviço. 

Art. 3 8 . O  418m do pessoal a que se refere o artigo ante- 
cedente, poder20 ser admittidos no quadro da direcção geral 
at6 tres aspirantes e seis praticantes, nos termos e condições 
estabelecidas no decreto d'esta data acerca das direcções geraes 
do ministerio da fazenda. 

Art. 3 a . O  Para as nomeações e promoções dos emprega- 
dos do tribunal de contas seguir-se-hão as mesmas regras, que 
Para os do ministerio da fazenda, sendo os primeiros conlado- 

Fes do tribona1 considerados como primeiros oEciaes do minis- 
wno, e os segundos contadores como segundos officiaes. 

Art. 4 0 . O  O lribunal de contas em sessão plena constitue 
0 conselho de dbcipIioa dos empregados da sua direcção geral 
wm as mesmas faculdades e attnbuições que pertencem ao 

de disciplina no ministerio da fazenda. 
Art. 4 i . O  Haverá no tribunal de contas um conselho de 

a&ministração com as mesmas faculdades e attrihuições que o 
do miuiskrio da fazenda, sendo composto do presidente do tri- 
bunal, do secretario director gural, o de ires chefes de rcpar- 
t j~ão,  annualmente nomeados. 

S. unico. Para constituir o jury dos concursos para os Io- 
ga- de chefes de repartição serão adjuntos ao conselho de 
administração dois conselheiros do tribunal, por este escolhi- 
dos. 

Art. 4 t . O  O logar de secretario director geral será provi- 
do em individuo que reuna as necessarias condições de idonei- 
dade, como para os logares de directores geraes do ministerio 
da fazenda. 

Art. 45." São applicaveis ao pessoal do tribunal de con- 
tas, nos termos do regimento complementar d'este decreto, as 
disposições geraes e disciplinares do decreto d'esta data ácerca 
das direcções geraes do ministerio da fazenda. 

Art. 44: Nas aposentações dos conselheiros do tribunal 
e empregados da direcção geral observar-se-ha o que dispõe o 
decreto de 17 de julho de 1886. 

TITULO VI 

Disposições transitorias 

Art. 8 5 . O  Em relação ás cozilas do ullramar, a que se re- 
fere o n.O 2 . O  do S. i." do artigo 2 . O  o tribunal sb principiari 
a exercer a sua a q ã o  judiciaria sobre as do anno economico 
de 1886-1887. 

Art. 4 6 . O  As contas das corporações administrativas, com 
excepção das de que tratam os n.- 5 . O  e 6 . O  do S. 1.O do ar- 
tigo 2.0, e bem assim as dos estabelecimentos de piedade e 
beneficencia, que existam no tribunal, pendentes de liquida- 
ção ou julgamento, serão remettidas aos tribunaes admiuistra- 
tivos competentes, no estado em que se acharem na data do 
presente decreto. 

Art. 41." Tornar-se-ha dcsde já effectiva, sem dependen- 
cia de quaesquer formalidades, a prescripção de trinta annos 
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inin terruptos, mandada applicar ás contas dos responsaveis pe. 
la lei de 4 de maio de 1878. 

3. I." Excopttiam-se d'ccta disposicão tão sbmentc as con- 
tas que estiverem affectaq ao tribunal, a respaito das qiiaes se 
tiver proferido algum despacho, cuja execução possa alterar os 
effeitos da prescripção. 

S. 2 . O  Separar-se-háo immediatamente os processos e roa- 
tas, que se referirem a periodos de gercncia terminados antes 
de 1 de janai-ro de f856, das que se referirem as gerencias res- 
tantes, at8 ao dia 30 de junho de 1859, as primeiras para se- 
rem archivadas e as ultimas para seguirem os tramites do jui- 
gamento. 

I r t .  4 8 . O  Para o julgamento das responsabilidades prove- 
nientes de rendimentos telegraphicos, relativas ao auno ccono- 
mico de 1885-1 886, tomar-se-hão Dor base os saldos adminis- 
trativos, sem prejuizo de quae.squer altera~ões, que provierem 
do julgamento de responsabilidades anteriores. 

- A z .  49." Os acLaes conladores geraes e secretario Ecam 
considerados como adjuntos ao tribunal para ahi erercerern as 
mesmas func~Des que incumbem aos vogaes effectivos. 

5. i." Estes tres funccionarios e o supplente mais actigo 
funccionarão permanentemente, dois em cada uma das sec- 
ções, e todos nas sessões pleuas, sem que a mudanp de at- 
tribuições, quanto aos primeiros, e a permanencia no serviço, 
quanto ao ulúmo, Ihes dê direito a qualquer augmento nos 
seus vencimentos actuaes. 

5.  2." Illuis riclihu~ri vogal supplente sera nomeado para o 
triburial rie coritas ernqilanto existir algum dos tres vogaes 
adjuntos de que trata este artigo. 

5. 3." Alem do vogal supplente de que trata o 9. !."ais 
nenhum vogal supplente ser8 chamado a servir emquanto esis- 
tam promptos para funccionar pelo menos oito vopaes erecti- 
vos ou adjuntos, quatro para cada secgão. 

Art. 68." A distribuição dos enipregatlos pelas diffcreoles 
repartições, creadas pelo presente decreto, sera fcila pclo pre- 
sidente do tribuna1, ouvido o secretario director geral, atten- 
dendo-se sempre a que, n'um periodo não superior a dois aa- 
nos, metade dos empregados passe a servir em reparticão dil- 
ferente. 

Art. 5 S . O  Os empregados qus forem destinados para a ter- 
ceira repartição, emquanto não derem entrada no tribiinal as 
contas do ultramar e as do material, serão destinados a coad- 
juvdr ioteriuamente os seguintes serviços, a que se deverá 
proceder immediatamente : 

1." Organisa~ão do assentamento geral dos responsaveis; 

2 . O  Separagão das contas preccriptas das que ainda não es- 
tiverem comprehendidas.no periodo de trinta annos ; 

3." Coordenação das contas e processos das corporações 
administrativas e estabelecimentos de piedade e hneficencia, 
que têem de scr submetlidas aos tribunaes administrativos, por 
deixar de pertencer ao tribunal o seu julgamento em primeira 
instancia ; 

4." Organisação definitiva do archivo gcral do tribunal. 
Art. 5%" Fica o governo auctorisado a alterar o regimen- 

to de 21 de agosto de 1878, em conformidade com as dispo- 
sições d'csto decreto. 

O presidente do conselho de ministros, ministro e secreta- 
rio d'estado dos negocios do reino, e os ministros e secreta- 
tarios d'estado das outras reparliçGes, assiin o tenham enten- 
dido e f a p m  executar. Paço, em 26 de jnlho de 1886. = REI. 
= JosB Luciano de Castro = Francisco Artton2o da Veiga B& 
r& = Iiari.anrao Cg'grrillo de Carvnlho = Viscoiade S. de Janua- 
r20 = Henrique de ,!!acedo = Henriqws de Barro8 Gomes = 
E,mygdio Jzllla  tav varro. 

Tabella dos conselheiros e empregados do tribunal de contas 
a que sa refere o artigo 36.0 do decreto Cesta data, que 
reorgaaisa o mesmo tribunal 

....... ............... I conselheiro presidente.. .-. 

6 c~onselkeiros sojaes, a 1:600800? réis.. .........-. .............. Fi vopaes supplentes, a 800$000 rbis.. ........................ 1 secretario director geral. 
4 chefes de repartiqãa, a 1:%50$000 róis ............ 
C ?rimeiros contadores, a $008300 réis.. ............ 
30 spgitndos contadores, a 600$000 réis. ............. 
20 amanuenses, a 3503000 réis ................-.... ..................... 3 aspirantes, a 1803000 reis.. ....................................... i portetro ....................... 3 continuas, a 30080iH3 reis .............................. 2 correio a eavallo.. 

Fap ,  em 46 de julho de !58S. = rtí?al-bwno Cyi-illo 
&'cri-valfto. 
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CAPITULO I 

Disposições geraes 

Artigo I.* As questões da competencia do tribunal admi- 
nistrativo são submettidas ao seu julgamento por meio de uma 
petição em duplicado, ou com dois duplicados, se na causa in- 
tervierem todas as partas designadas no 5. unico do artigo 
8.*, assignada pelo reclamante, ou por seu advogado ou Bas- 
tante procurador judicial, os quaes n'este caso deverão juntar 
a respectiva procuração. 

S. unico. Quando a petição for assignada pelo reclamante, 
não sendo este algum corpo administrativo ou funccionario pu- 
blico, que reclame no desempenho de suas funcções, será a 
assignatura reconhecida por tâbellião. 

Art. a.o Na petipão, que será apresentada na secretaria do 
tribunal, se especificara desenvolvidamente o objecto e funda- 
mentos da reclamação, e se concluir8 pelo pedido, nos termos 
em que a #arte pretenda, que se julgue. 

3. 1 .O A petisão será desde Iogo instruida com certidão au- 
thentica da decisão reclamada e 'com todos os documentos que 
aos interessados pareçam necessarios para fundamentar o seu 
direito, e, na falta ou insufficiencia de documentos, devem os 
requerentes declarar a natureza da prova de que pata este fim 
pretendem usar, e juntar rol de testemunhas, designando-as 
pelos seus nomes, profissões e moradas, se quizerem valer-se 
d'este meio de prova. 
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$. 2." Os documentos não serão recebidos depois, com ex- 
cepção dos que estiverem em poder da parte contraria, ou dos 
que o requerelite não puder obter promptamente, podendo, 
n'estes casos, o tribunal conceder, Fara a apresentação, um 
praso não excedente a vinte dias, ou a requerimento da parte 
ou do ministerio publico exigif-os oficialmente das corpora- 
ções, cujos actos de administração contenciosa estão sujeitos d 
jurisdicção do tribunal, 

$. 3 . O  Sbmente são admissiveis as provas designadas no 
art~go 305.O e seu 5. unico do codigo administrativo. 

S. 4.0 Na petíeão deve designar-se dornicilio na capital do 
districto, eiu que a parte receba pessoaImente, ou por interme- 
dio do seu advogado ou prucurador, quaesquer notificagões que 
sejam necessarias, escepto sendo alguma das corporações ad- 
ministrativas ou funccionarios pablieos a que se refere o S. 
uniro do artigo 1 .O 

S. 5.O Na faha d'esta designação deixara de ser recebida 
a petição ; e quando no dornicilio designado não haja pessoa 
que receba as iritimaçCcs, far-ec-hão uos tcrrnus do codigo do 
processo civil ; mas as notificações ás corporações adrninistra- 
tivas e aos funccionarios publicas, a que se refere o 5. unico 
do artigo !.O, serão feitas a e1Ies proprios quando não hajam 
constituido advogado ou procurador na capital do districto. A 
notificacão ao administrador do concelho, quando for parte no 
processo, ser$ fzita por oficio, cuja recepção accusará dentro 
de quarenta e oito horas. 

S. 6." Se a reclamação for collectiva, o que sbmente será 
admissivel quando diversas pessoas reclamem contra o mesmo 
acto, serão feitas as intimapies ao primeiro dos signatarios, ou 
ao designado na petição inicial, quando não houver prociira- 
dor ou advogado constituido. 

Art. 3 . O  A peti~ão, devidamente documentada, será regis- 
tada n'um livro especial, e todas as folhas do processo serão 
immediatamente numeradas e rubricadas pela secretario. 

$. 1.O O registo devera conter os nomes do reclamante e 
do reciamado, o numero de ordem do processo, a data da sua 
apresentação, a natureza do pedido e uma casa de observa- 
~ õ e s  para indicar o expediente que t iwr  o processo ate Gnal 
decisão, deverendo estas notas ser rubricadas pelo secretario. 

S. 2." Na petição Iançar-se-ha uma nota do registo, conten- 
do o numero de ordem, a data da apresentação e as folhas do 
livro onde estiver registada. 

8. 3." .40s reclamantes dar-se-ha, quando o requeiram, 
certificado do registo, assim corno recibo dos documentos com 
que tiverem instruido a pelifio, 
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Art. 4 . O  A petição, depois de autoada, scra, na primeira 
sessão, distrihuida ao vogal do tribunal a quem por sorte com- 
petir. 

S. 1.O A distribuição será feita por meio de sorteio pelo 
secretario, perante o presidente do tribunal ou perante quem 
suas vezes fizer. 

5. 2 . O  O sorteio far-se-ha lançando n'uma urna esphens 
numeradas, correspondentes aos numeros dos processou a dis- 
tribuir, e o secretario os ira tirando á sorte a um e um, e leu- 
do em voz alta o numero que sair. O presidente tirará de ou- 
tra urna uma das trcs esphcras, que deve conter, cada uma 
das quaes designara o vogal segundo a sua antiguidade, e este 
sera o relator. 

3. 3." Havendo um nnico processo para distribuir, e estan- 
do todos os vngaes igualmente contemplados na distribuição, 
entrarão na urna todas as tres espheras, e a que sair indicara 
o relator. 

5. ?.O Havendo um sb processo para distribuir e um unico 
vogal com menor numero de processos, será este o relator. 

$. 5 . O  Distribuidos os processos, o sccretario escrevera na 
primeira folha de cada iim d'elles o appeltido do vogal a quem 
pertencer, e a data da sessão em que foram distribuidos, e es- 
ia verba çera rubricada pelo presidente e secretario. 

Art. 5." O vogal do tribunal, a quem for distribuido o 
processo, sera o seu relator. N'essa qualidade compete-lhe exa- 
minar se a petição está nas devidos termos e iustruida com a 
certidão da decisão reclamada e com os documentos, a que se  
refere. 

Art. 6." Se pelo exame da petição e dos documentos anne- 
xos parecer ao relator PUS a reclamação foi apresentada fbra 
de tempo, ou é manifestamente iIlegal, ou incompctcnte o tri- 
bunal administrativo, proporá a sua rejei~ão na primeira ses- 
são, e o tribunal, constituindo-se em conferencia, deliberará. 
Vencendo-se a rejeição será lavrado e publicado n'este sentido 
o respectivo accordZo, e dar-se-ha baixa na distribuição. 

Art. ?.O Requerendo-se na petição que seja suspenso o 
acto ou delilieraçZo, contra que se reclama, conforme faculta 
o artigo 2 9 9 . O  do codigo administrativo, o relator proporá na 
primeira sessão o accordão interlocutorio que deva profer*r- 
se, podendo desde logo conhecer-se d'este incidente ou reser- 
var-se a sua decisão para depois da resposta da parte contraria. 

5. unico. Do que se vencer lavrar-se-ha accordão interlo- 
cutorio, que, depois de asaignado por todos os vogaes do tri- 
bunal, sera intimado 5s partes interessadas, se iiir concedida 
a suspensão, e o processo seguira os seus termos, 
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Art. S." Quando não tenha sido proposta nem vencida a 
rejeição imrnediata da reclamação, O relator do proccsso arde. 
nara por despacho que se proceda 5 audiencia contradietoria 
das partes interessadas, nos termos do arligo 298.O do codigo 
administrativo, 

5. unico. Para este effeito, e para a ordem por que devem 
ser ouvidas, são consideradas partes interessadas : 

1.O As pessoas, no caso de as haver, a favor de quem fos- 
se proferida a decisão recorrida ; 

2: A corporafio ou funccionario que proferiu a decisão; 
3 , O  Os reclamantes perante o tribunal. 
Art. 9 . O  Quando fdr parte no processo alguma corporação 

administrativa, ou de piedade e de be~eficencia, ou algum 
funccionario, cuja séde ou residencia não seja na capital do 
ditricto, o processo será enviado ao administrador do respe- 
ctívo concelho, a fim de mandar citar a referida corpora~ão ou 
funccionario para apresentarem as suas aliegações no p r a o  de 
oito dias, e n'esse aeto lhe será entregue a cbpia da petição 
inicial, O exame do processo ser8 facilitado na admiuistração 
á auctoridade ou corporacão, ou aos seus procuradores, den- 
tro do referido praso, para tirarem os apontamentos necessa- 
rios, e ser-lhes-lião passadas immediatamente as  certidões que 
pedirem. Se o administrador for a auetoridade recorrida, sera 
notificado nos termos do 3. 5.' do artigo 2.O e juntará a sua 
resposta ao processo dentro do referido praso. 

O administrador deva accusar a reccpçso do processo den- 
tro de quarenta e oito horas, e devolvel-o ao tribunal, findo o 
praso da citaçfio, com os respcctivos mandados e certidaes e 
com a resposta da parte, a qual tambem poderá, durante o 
referido praso, apresentar a sua resposta perante o tribuna1. 

5. i." Os outros interessados: e as corporações e funccio- 
narios, cuja séde ou residencia fGr na capital do districto, se- 
rão citados tambem por intcrmedio do administrador do cou- 
celho, para examinarem o processo na secrelaria do tribunal, 
dentro de igual praso, podendo esaminai-o pessoaImcnte ou 
por seu procurador ou advogado, e ser-lhe-hão passadas as 
certidões que pedirem, preferindo este a outro serviço. 

5. 2." Quando no mesmo processo sejam partes as corpo- 
rap5es ou ztuctoridades de ióra da capital do districto e ou t~os  
interessados, a citafio d'estes será feita sii depois de devolvi- 
do o processo á secretaria do tribiinal. 

S. 3." As citagões e intimações serão feitas por interms 
dio da administração do concelho ou bairro, e em tudo o que 
lhes disser respeito observar-se-ha o que estiver disposto na 
lei do processo civil. 

$. 4." Em seguida sera o processo continuado com vista 
ao rninisterio publico por tempo não inferior a tres dias. 

Art. 1 0 . O  Findos os prasos mençionados no artigo ante- 
cedente, o relator apresenlará o processo na primeira sessão 
do tribunal, o qual designara di'd para as avaliações, vistorias 
a exames, a que haja de se proceder nos termos do artigo 
305." $. unico do codigo administrativo. 

S. f ."  As decisões a que se refere este artigo serão inti- 
madas As partes com designação do dia em que deva efectuar- 
se a nomeação de louvados, seguindo-se, em tudo o que dis- 
ser respeito a vistorias, exames e avaliações, as formalidades 
estabelecidas na Iei do processo civil. 

5. 2.0 As diligencias a que se refere este attigo serão rei- 
$as, no praso para esse fim assignado, perante o administra- 
dor do conceltlo designado pelo tribunal. 

5. 3." porrriittido segundo examc, vistoria ou avaliação, 
aio praso e termos da lei do processo civil. 

Art. 11.O Quando houver prova testemunhal, nos termos 
do 5. unica do artigo 305.O do codigo administrativo, serão as 
testemunhas inquiridas perante o reIator do processo, e os 
seus depoimentos escriptos. 

5. i.@ Se as testemunhas residirem fóra do concelho onde 
funcciona o tribunal administrativo, serão inquiridas, no praso 
para este effeibo assignado, pelo administrador do concelho 
que o tribunal designar, salvo se a parte, que as produzir, 
se promptiocar a apresentai-as no tribunal no dia da inquirí- 
@o. 

S. 2.' Sobre cada facto não podem ser inquiridas mais de . 
tres testemunhas. 

Art. 1 d . q ~  salarios dos empregados do tribunal, dos pe- 
ritos e testemunhas serão contados pela tabella dos saIarios e 
emoIumentos judiciacs. 

Art. 1 8 . O  EEectuadas as diligencias, de que trahrn os ar- 
tigos 1 0 . "  e 1 i.", e instruido devidamente o processo, o =Ia- 
tor apresental-o-ha ao tribunal, que assignara dia para a dis- 
cussão. O tribunal designará em conferencia o praso que c o ~ -  
cede ás partes para exame do processo antes da discussã. 
Este praso, que será igual para lculos os interessados, e na0 
excedera a dez dias, ser8 intimado ás partes ou seus repre- 
sentantes, quando os tenham constituido. 

8. i .O O reclamante terá o direito de examinar O processo 
e m  primeiro logar. 

5. 2 . O  Para o exame do proccsso não se dar& vista ás par- 
tes, nem elle sair8 da secretaria do tribunal ; mas as partes 
poderão aIi examinal-o pessoalmente ou por seu procurador 
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ou advogado, durante todo o tempo que para tal eff~ito Ihes 
tiver sido concedido. 

5. 3 . O  Será em seguida o processo continuado com viuta 
ao ministerio publico por tempo não inferior a dez dias. 

Art. 1 4 . O  Ha audiencia de discnssEo podem as partes e o 
ministerio publico aIlegar oralmente ou ogerecer allega~ões es- 
criptas, as quaes e ~ r ã o  juntas ao processo, não podendo toda- 
via apresentar novos documentos. 

Art. 1 5 . O  A audiencia de discussão, que será publica, co- 
meçara pela leitura da petição inicial e das contestações das 
partes interessadas, e em segnida dará o presidente a palavra 
aos mesmos interessados ou seus representantes, e ao minis- 
terio publico, se quizer usar d'eIla, para os effeitos deçIarados 
no artigo antecedente, podendo as parles interessadas e o mi- 
nisterio publico orar duas vezes. 

Art. 16." Finda a discussão e juntas as allegações escri- 
ptas ao processo, se as houver, será este logo concluso ao re- 
lator, o qual, se fiver por iadispcnsavel se proceda ainda a 
quatquer diligencia, levara o feito á conferencia na primeira 
sessão, e, decidindo-se atii a necessidade da diligencia, man- 
dar-sc-ha proceder a ella; e ,  logo que esfeja satisfeita, ou 
quando se tenha julgado djspensavel, o processo irá nocamen- 
te concluso ao relator, que n7eIle escrer-erá a sua tenção, pas- 
sando-o depois ao vogal seguinte e este ao immeùjato. 

8. 1." Cada um dos vogaes especificará na tenção os fun- 
damentos do seu voto, ainda que seja conforme com o voto 
anterior, devendo assignal-a e datal-a com o dia, mez e anno, 
em que passa o processo ao vogal seguinte. 

3. 2 . O  O conteudo das t en~ões  será secreto atO 5 pulilica- 
pão do accordão. 

3. 3 . O  Havendo dois rotos conformes na confirmação ou 
revogacão da decisão reclamada, e em todos ou algum dos 
respectivos fundamentos, o vogal, que fizer vencimento, lavra- 
ra o accordão e o levara á corrferencia na primeira sessão para 
ser assignado. 

3. 4 . O  Cada um dos tencionantes deve escrever no preces- 
so  a sua tencão no praso de dez dias. . 

3. 5." Não havendo doi8 votos conforGes, o terceiro vogal 
levar5 o processo á conferencia, e por accordão se mandará 
remetter ao tribuna1 administrativo mais proximo. 

g. 6." Fechadas e lacradas as tcnções, o presidente remet- 
tert o processo ao do tribunal que for designado no accordã~, 
para ahi segufr os seus termos. 

0. 7." O presidente, recebendo o processo, o  apresenta^ 
ao primeiro ~togal pela ordem da antiguidade, e d7este se- 

nos TRIAUNAES ADMIXISTR.\TIPOS DISTRICTAES ?-2+ 
-- -. 

aos demais, sendo necessario, até haver dois votos con- 
formes, subsistindo para todos os effeitos as tenções já ea- 
cripbs. 

f$. 8 . O  Lavrado o accordão será o processo devolvido ao 
presidente do tribunal respectivo, e ahi publicado na primeira 
ssssão. 

Art. 1 V . O  A desisteneia ppcra e sirn~les, feita pelo recla- 
mante antes do julgamento, extingue o processo, excepto ba- 
vendo rasão de interesse publico que se opponha, devendo 
n'este caso, seguir o processo com o ministerio publico. 

Art. 18." As decisões definitivas do tribunal são tornadas 
por accordão, o qual deve sempre declarar, nos termos do ar- 
tigo 300." do corligo administrativo, o ol~jccto do litigio, os 
nome3 e qualidades das partes, o extracto das all~gaçCes e das 
provas, a opinião do ministerio publico, e a disposição da lei 
ou regulamento ou o principio de direito adduzido como fun- 
damento da decisão. 

g. unico. 0s accor~lãos seruo asqignados, OU sbme~ite ru- 
bricados, pelos membros do t~ihonal, e pelo agente do ninis- 
terio publico, que fara a Ileclaraçãa de que esteve presente. 

Art. 19." Só pbde haver recurso das decisões definitivas 
do tribunal, ou das que a lei considera como taes. 

5. 1 .O Contra as decisões preparatorias ou interlocutorias 
podem as partes protestar, por meio da petição fundamenta- 
da, mas as protestos, os quaes em caso nenhum suspendem 
o andamento do processo, serão apresentados no praso de ein- 
co dias, contados desde a intimaçáo das mesmas decisões, e 
sb com o recurso da decíeão definitiva subirão ao tribunat 
superior. 

5. 2." O tribunal administraiivo, a requerimento de alga- 
ma das partes, não impugnado pelas outras, pdde revogar as 
decisões interlocutorias proferidas sobre actos preparatorios do 
processo, salvo bavendo rasão dc interesse publico, que a isto 
se opponha. 

5. 3 . q ~  recursos para o trjhunal superior serão inferpos- 
tos por meio de petição, nos termos e praso do artigo 306." 
do eodigo administrativo, notificando-se a interposição as par- 
tes interessadas. 

Art. a0.O As notificações das decisões do tribunal serão 
feitas pelos agentes da adminiatrac50. 

Art, ã 1 . O  Os accordãos definitivos, ou os que a lei consi- 
dera como taes, serão intimados no praso de cinco dias, por 
meio de mandado do afimiuis~rador do concelho ou  bairro, 'ds 
partes que tiverem juntado procuracão ou esmlhido domicilio, 
e as corporações e funccionarios nas condições designadas no 
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5.  4." do artigo 2."; se o administrador for parte no proces- 
so, ser-lhe-ha transmittida ccipia authentica do accordão, cuja 
recepção accusari dentro de quarenta e oito horas. 

S. i . O  Os corpos administrativos, que não tenham constitui- 
do advogado ou procurador, serão intimados na pessoa de seus 
presirlenles. 

5. 2." 0 s  accordãos serão intimados na sua integra, e 
nunca por extracto, dando-se contra-f4 aos interessados, se a 
pedirem. 

S. 3.O Os mandados com as certidões das intirnações serão 
remettidos ao tribunal adininktrativo, e pelo secretario serão 
juntos aos processos, os quaes devem Gcar archivados na se- 
cretaria, e d'onde súrnenk sairão no m o  de interposição de 
recurso -para o tribunal superior, conformc dispõe o artigo 
306.' do codigo administrativo, ou sendo requisitados pelo re- 
ferido tribunal ou pelo governo. 

3. 4 . O  Os documentos juntos aos processos sb poderão ser 
entregues a quem os tiver apresentado, mas depois de Gndo 
o litigio e ficando traslado. 

S. 5." Dos rlocumentos authenticos, officiaes ou extra-oIn- 
ciaes, apenas ficará nota do archivo publico onde e116 exislern. 

8. 6." Annullado o processo, ou rejeitada a r2clamação nos 
termos do artigo 6.", serão os documentos entregues, sem fi- 
car Lraslado. 

5. 7 . O  A cntrega ~ e r á  feita por termo no processo. 
5. 8.0 Serão registados todos os accordãos n'um lisro pa- 

ra isso destinado, onde se declarará tambem a dala em que 
passaram em julgado. 

Art. Bt ."  B permittido ás partes requerer ao tribunal que 
declare qualquer decisão ou accordão que for obscuro ou am- 
biguo. 

5. unico. A petição sera apresentada na secretaria do tri- 
bunal dentro de quarenta e oito horas, desde que a decisão ou 
accordão tiver sido intimado, e o tribunal proferid a declara- 
ção na sessão irnmediata, mas não a poderá alterar em qual- 
quer outro ponto. Ate então sera suspensa a execução do ac- 
cordão. 

Art. 0 3 . O  A execução dos accordãos proferidos pelo tribu- 
nal administrativo, e a cobrança das multas por clle impostas, 
serão promovidas perante os Iribunaes ordinarios, segundo as 
formalidades prescriptas na lei do processo civil. 

3. 1 .O Quando tenha sido interposto recurso para o supre- 
mo tribunal administrativo, e este o reccbcr no eEeito dev? 
lutiro sdmente, sera extrahida certidão do registo da accordao 
para se  executar. 

9. 2: A certidão do accordão, quando não tenha sido ia- 
ferposto recurso ou tenha sido recebldo sbmente no effeito de- 
+olutivo, ser i  remettida, passados trinta dias, depois das inti- 
mações, pelo presidente do tribunal, e a requerimento do 
g e n t e  do ministerio publico, ao respectivo delegado do pro- 
earador regio, quando ,este deva promover a execução, nos 
grmos du artigo 386." do codigo administrativo. 

S. 3." As partes interessadas lambem podem promover a 
execução dos accordãos definitivos do tribunal, servindo de 
base ao processo as respectivas certidões. 

Art. B 4 . O  A fórma do processo determinada nos preceden- 
&s artigos observar-se-ba sempre que outra não estiver esta- 
belecida no codigo adininistralivo ou em lei especial de admi- 
nistrasáo publica. 

8. unico. Na falta de disposição do codigo administrativo 
ou d'este regulamento, observar-se-ha, na parte applicavel, o 
que estiver disposto na lei do processo civil. 

CAPITULO I1 

Disposições espeeiaes em materia de contribnições directas 
do estado 

Art. 3 5 . O  Os recursos sobre contriBuições directas do 
estado, predial, industrial, de renda de casas, sumptuaria, 
decima de juros e impostos sobrc minas, cuja decisão foi 
transferida do conselho de districto para o tribunal adminis- 
trativo, em virtude do arligo 288.O, n.0 1 4 . O ,  do codigo ad- 
ministrativo, serao interpostos para este tribunal e resol- 
vidos nos prasos e segundo a s  Iurmalidades prescriptas na 
respectiva legislação especial, sem necessidade de previa au- 
diencia contradictoria das partes interessadas; c ao tribunal 
serão minislrados todos os esclarecimentos de que carecer pa- 
ra a justa resolução dos recursos. 

Art. 8 6 . O  Como reprcscntante e defensor dos interesses da 
fazenda, assistira ás sessões do tribunal, em vez do delegado 
do thesouro, o agente do ministcrio publico, o qual interporá, 
por parte do estado, para o supremo tribunal administrativo, 
Os competentes recursos. 

Art. %?.O Decididos os rscursos, não serão entregues aos 
recorrentes, ainda no caso de indeferimcnto, as peticões com 
OS documentos que as tirerem instruido, excepto nos casos 
mencionados nos $8. 4." e 6." do artigo 21."; os processos fi- 
a r ã o  na secretaria do tribunal, e os accordãos serão na sua in- 
tegra intimados ás partes interessadas, nos termos estabeleci- 
dos nas disposições geraes d'este regulamento. 



Art. B 8 . O  Oa recursos para o supremri tribunal administra. 
iivo das decisões proferidas pelo tribunal do districto serão jn. 
tcrpostos no praso determinado no artigo 306.' do codigo ad. 
rninistrativo, e com as formaiidades ali prescriptas. . 

Art. t 9 . O  $ tambem competente para recorrer das de& 
sóes do tribunal administrativo o inspeclor da  fazenda publica, 
ao qual os escriváes de fazenda rernetterão, dentro do praso 
de quarenta e oito horas, unia c6yia dos accordãos do tribuna] 
administrativo, que Ihes devem ter sido intimados ou norifi. 
cados nos termos do artigo 2 7 . O  

Art. 50." E applicavel aos recursos para o supremo triba- 
na1 administrativo, que forem interpostos pelo ageute do mi- 
nisterio puhlico ou pelo inspecior da fazenda, o disposto no 
artigo 2 8 . O  

CAPITULO 111 

Disposiçú3.s especiaes relativas Aa oaontas dos csrpos adminis- 
trativos e das esrporaçõss e estabelecimentos de piedade ou 
benefioenoia. 

Art. 3 1 . 0  As cantB dc gerencia das camaras municipaos 
dos concelhos de  segunda e terceira ordem, e juntas de paro- 
chia, serão remettidas ao adminisbrador do concelho ou bairro, 
dentro do praso de qaatro mezes, depois de fiado o anno ci- 
vil,, para serem apresentadas, por intermedio do governador 
civil, ao tribunal administrativo at6 o dia 31 dc maio. 

5. unico. Estas contas serão acompanhadas das informa- 
ções, qrie o governador civil e o administrador do concelho 
tiverem por conveniente prestar. 

Art, 3 8 . O  As contas de gerencia das irmandades, confra- 
rias, rnisericordias, hospitaes, asylos e outros estatielecimentos 
de piedade ou bencficcncia, serão remettidas ao administrador 
do concelho ou bairro, dentro doc praso de quatro mezes de- 
pois de findo o aano economico, para serem apresentadas ao 
tribunal administrativo, por intermedio do governador civil, 
ate ao dia 30 de novembro. 

S. unico. E applicavel a estas contas a disposição do g< 
unico do artigo antecedente. 

Xrt. 8 3 . O  A conta geral da gerencia dos corpos adminiç*; 
l ra t i~os  cornprehenderá a receita cobrada e a despeza eEectua- 
da durante o anno.civi1; e a fórma como deve ser processada 
e documentada são applicaveis as disposições dos artigos 8 i.", 
82.O e 83.O do codigo administrativo, 

Art. 3 4 . O  d conta geral da gerencia das corporações e 
estabelecimentos de piedade ou benehencia comprehenderh a 
receita cobrada e a despeza effectuada durante o anno ecoao- 
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&o ; e será acompanhada na sua remessa dos seguintes docu- 
mentos : 

1 .O  Orçamento geral devidamente approvado; 
2 . O  Orçamentos supplementares, havendo-os, igualmente 

&pprovados ; 
, 3.0 Mandados de pagamento e documentos que sirvam pa- 

comprovar as despezas e%ectuadas, todos numerados por 
ordem, mas emmasaados em separado os que se referirem a 
ama mesma verba do orçauiento; 

4.O Gm mappa comparativo das differentes verbas de des- 
peza auctorisadas e do que se houver pago dnrante o anno 
em relação a cada uma d'ellas, indicando as differenças para 
mais ou para menos ; 
. 5." Uma copia de todos os contratos realisados diirante o 
anno da gerencia ; 
. 6.O Urna copia dos contratos de emprestimos; - 

7.0 Uma relação de todas as dividas activas e passivas. 
S. unico. A conta da geremia-d'estas corporaçGes eslará 

patente aos irmãos ou associados durante oito dias antes de 
ser rernettida ao administrador do concelho, o que será an- 
nnnciado por aviso affixado a porta do edilicio onde funcciona 
a corporação, com antecipação, pelo menos, de tres dias. To- 
dos os irmãos ou associados tdem direito a fazer ahservações 
por escripto $cerca das contas, e as que fizerein irão juntas 
ao  processo, se não preferirem apresenta]-as perante o tribunal. 

Art. 3 5 . O  As contas dos corpos administrativos e das cor- 
pora~6es de piedade ou beneficencia serão remetbidas ao admi- 
nistrador do conmlho ou bairro, duiiule os presos determina- 
dos nos artigos 3 1 ." c 3LUn, pelos gerentes que n'esaa epocha 
estiverem servindo, embora digam respeito a gerencias Lindas, 
applicaado-se, uo caso de hlla, a ruulta estabelecida no artigo 
373.O do codigo administrativo. 

5. unico. Se as  contas deixarem de ser prestadas nos re- 
feridos prasos, observar-s-ùa o que dispõe o g. unico do re- 
ferido artigo 375.0 

Art. 3S.* O tribunal administrativo podera auctorisar a 
Juncção de contas do mesmo corpo admíuistralivo ou da mes- , 

ma corporação, ainda que sejam relativas a diversos annos e 
a differentes gerentes, mas com a distincgãlo em globo da re- 
ceita e da despeza de cada anno, declarando-se a responsa- 
bilidade de cada um dos gcrentes em rclação aos diversos 
annos. 

Art. 31.O As contas, apenas deem eutrada na secretaria 
do tribunal, serão de~ldamente distribuidas pela fórma deter- 
minada nas disposições geraes cl'este regulamento, e o relator 
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dará vista do processo ao agente do ministerio publico pelo 
praso de oito dias, findos os quaes lhe será entregue o pro- 
cesso com o competente ukto d'aquelle magistrado. 

$. ! .O  No praso de oito dias, depois de Ihe ser entregue, 
propora o relator na primeira sessão do tribunal o julgamento 
do processo, fazendo uma exposição muito circumstanciada, e 
concluindo por emittir a sua opinião sobre lodos os pontm 
essenciaes. 

3. 2." Depois d'este relatorio sera ouvido o ministerio pu- 
blico, se quizer usar da palavra, prestando em seguida o re- 
lator os esclarecimentos que lhe forem pedidos, e abrindo-se 
discussão entre o s  vogaes do tribunal. 
&. 5. 3." Terminada a discmsáo procede-se a votação come- 
@lido pelo relator, e será valida a decisão havendo dois votos. 
conformes. 

-4rt. 38.' Segundo o vencimento se lavrará accordZo mo- 
tivado, que deverã, conter : 

i." Os nomes por inteiro dos responsaveis ; 
2 . O  A. natureza da responsabiiidade ; 
3." O periodo da gerencia ; 
1 . O  A importancia do debito e do credito, com especifica- 

cão dos saldos anteriores, e dos saldos em transigão. 
Art. 3 9 . O  O accordão proferido nos termos do artigo an- 

tecedente fixa provisoriamente a situação dos responsaveis, 
em vista dos documentos juntos ao processo, declarando-os 
credores, quites ou devedores. 

Art. 4 0 . O  0 s  alcances provenientes de arrebatamento de 
dinheiros, ou de valores confiados a gerencia dos responsa- 
veis, somente Ihes poderão ser abonados em presença de jus- 
Oficação judicial, processada com audiencia do delegado do 
procurador r e g o  e decidida por sentença passada em julgado, 
ou em presença de documentos authenticos. 

3. unico. A sentenp ou documentos devem provar : 
1 .O Que a perda ou destruição d'aque1les;dinheiros OU Tia. 

lores foi effeito de força maior ; 
2." Que os responsaveis haviam tomado todas as precau 

ções necessarias para evitar a dita perda ou destruição ; 
3." Que no praso de vinte e quatro horas, contadas do 

conhecimento do facto, yrticiparam a auctoridade administra- 
tiva todas as circumstancias d'elle, salvo caso de impedimento, 
comprovado de igual modo. 

Art, 41." Os accordãos provisorios serão intimados aos 
interessados, para allegarem o que lhes convier, e, se  estes 
forem julgados quites, tornam-se os accordãos desde logo de- 
fini tivos. 

Art. O accordão será lançado n'um dos exempIares 
da conta, e no outro exemplar será lançada uma copia do mes- 
mo accordão, para ser junta ao processo, o qual  ficara archi- 
vado na secretaria do fribuna1, e d'ali sairá. sbmente quando 
o processo haja de subir ao tribunal de contas por meio de re- 
curso. 

Art. 4 3 . O  O accordão o r i ~ n a I  será enviado ao respectivo 
administrador do concelho oubairro, para que O mande inti- 
mar aos interessados. 

5. \.O As intimações serão feitas por qualquer oficial de 
diligencias, observando-se as formalidadow que sc acham pres- 
criptas para as  intirnãções judiciaes. 

8. 2: A intirnação sera feita por meio de mandado em 
que vá transcripto textualmente o accordão ; e da intimação 
se dar5 contra-fé aos interessados, sempre que a pedirem, a 
qual Ihes servirá para sua resalva ou para fuadamento do re- 
curso que queiram ioterpur para o tribunal de contas. 

5. 3." No caso de haver fallecido algum dos responsaveis 
serão rntimados por editos os seus herdeiros ; e o mesmo se 
observara com respeito aos responsaveis que residirem em 10- 
gar incerto ou perigoso, nas possessões ultramarinas, ou em 
 pai^ estrangeiro. 

Art. 44." 0 s  corpos collectivos em exercicio serão inti- 
mados na pessoa de seus presidentes ou chefes, mas as  pes- 
soas que tiverem feito parte de qualquer corpo collectivo, e 
que ja não estiverem em exercicio, serão intimadas indivi- 
dualmente. 

Art. 45." As certidões das intimações, com o exemplar 
da conta, em que foi lançado o accordão, serão enviadas ao 
,tribunal no praso de quinze dias, se  as intimações tiverem 
sido feitas no respectivo districto; no de trinta dias, se tive- 
rem sido feitas em qualquer outro districto do continente, e 
no de sessenta dias, se tiverem sido feitas nas ilhas dos 
Açores ou da Madeira. 

Art. 4 6 . O  Os accordãos provisorios podem ser impugna- 
dos pelos responsaveis por meio de reclamações apresentadas 
na secretaria do tribunal, dentro do praso improrogavel de 
trinta dias continuas, se os reclamantes reçidirem no conti- 
nente, e de sessenta se residirem nas ilhas dos A~ores ou da 
Madeira. 

S. unico. Estes xirasos são contados do dia da intimaação 
do ãccordão com exciusão d'esse dia, e findos elles, sem que 
a reclamação tenha sido apresentada, o accordão ficará dcsde 
logo definitivo para todos os effeitos. 

Art. AI." Apresentada em tempo a reclamação e ouvido 
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o agente do ministerio publico, proferirá o tribunal o aecor- 
dão definitivo sobre a conta, com as declarações indicadas nos 
ar6jgos 38.' e 39.0 

Art. 48." 0s accordáos definitiros serão lançados nos 
exemplares da conta, da mesma fórma que os provisorios, e 
serão intimados aos interessados ou aos seus procuradores, 
observanda-se as formalidades determinadas nos artigos 43.O,  
44." 45.O 

Art. 4 9 . O  Dos accordãos deEnititros do tribunal podem os 
interessados ou o minjsterio publico interpor recurso para o 
tribunal de contas, no praso e segundo as formalidades pres- 
criptas no artigo 306 .O do codigo administrativo. 

Xrt. 5 0 . O  Proferidos os accordãos definitivos, sc houver 
condemnacão de quaesquer gcrenlcs, e riu0 tiver sido inter- 
posto recurso para o tribunal de contas, OU,  sendo interposto, 
não for recebido senão no effeito dewlutivo, será proniovida 
a esectição dos accordãos pela forma prescripta no artigo 2 3 . O  
d'este regulamento. 

Art. 6 s  .O No juizo da execu~ão podem os executados de- 
duzir embargos, os quaes serão resolvidos nos termos da lei 
do processo civil. 

Disposições especiaes relativas ao reorntamento 
do exercito e da armada 

Art. 5Z.O Com respeito ao recrulamento do exercito e da' 
armada, pertencem ao tribunal administrativo as seguintes at- 
tribui~Des : 

1." Resolver as reclamyões sobre a distribuição pelos 
concelhos dos contingentes de recrutas fixados por Iei aos dis- 
triclos. 

2." Decidir as rcelarnagJcs intrirpostas da simLiùirisão por 
freguezias, feita pelas carnaras rnunici paca, dou cou tingente8 
distribuidos aos concelhos. 

3." Resolver as wcIarnações ácerca dz qiraesquer illegali- 
lidades praticadas no sorteamento dos mancebos recenseados. 
i." Resolver todas as reclamações contra a indevida ins- 

cripção ou omissão no recensedmelito dos nomes de quaes- 
quer mancebos, ou eonlra o modo coino ali estiverem desl- 
gnadas as circumstancins dos recenseados. 

58 Resolver todas as rerlamaâ,Des fundadas em motivos de 
isençao ou exclusão do serviço militar, saIvo as que perten- 
cem á junta de reT;isão. 
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6: Decidir as reclamafles sobre o Indevido chamamento 
ao serviw militar dos mancebos recenseados. 

7.* Decidir as reclamafles sobre cessação on qnebra da 
henção concedida a quaesquer mancebos por motivo de am- 
paro. 

Art. 5 i . o  No praso de cinco dia$, depois de recebido o 
Dia& do Giwerm em que estiver publicado O decreto qne 
mandar distribuir os contingentes para o serviço militar ter- 
restre e naval, procederá a junta geral, e, não estando 
reunida, a commissão districtal, a disiribuição dos contingen- 
tes de recrutas, transmiltindo desde logo ao governador civíl 
o mappa da distribuição, para o enviar por copia ás camaras 
municipaes. 

5. i." Se a junta geral ou a commissão districtal deixar 
de fãzer a distril>niçãono referido praso, deveci o governador 
civil, ouvido o tribunal administrativo, effectual-a no praso de 
cinco dias, communicando immediatamente &s camaras muni- 
cipaes o mappa da distribuição. 

S. 2.' Contra a distribuição podem as camaras reclamar, 
no praso de cinco dias dquis  de recebido o rnappa da distri- 
buição, para o tribunal administrativo, sendo feita pela junta 
geral ou pela commissão districbal, e para o governo, sendo 
feita pelo governador civil. 

8. 3." 0 tribunal administrativo receber& a reclamago 
com effeito suspensivo, o que patticipara ao governador civil, 
e sera por este communicado ao presidente da commissão 
districtal e as camaras muniripaes. 

S. 4.0 A reclamação contra a distribui~ão feita pelo go- 
vernador civil ser& entregue a este magistrado, o qual a en- 
viara, dentro de vinte e quatro horas, ao governo, para a 
resolver no praso improrogavel de quinze dias. 

8. 5." O tribunal administrativo ouvira, pelo praso de  
cinco dias, a junta geral, ou, não estando reunida, a commis- 
são districtal, e na primeira sessão resolverá a reclamafio, 
emendando o acto irtipugnado, se tiver sido praticado contra 
os preceitos legaes. 

5. 6." A decisão do tribunal, da qual nFío haverá recurso, 
ser& communicada no dia immediato ao governador civíl para 
a transrnittir i commissão dislriçtd e ás camaras municipys ; 
e a resolução do governo ser& da mesma forma transmittida 
itquellas corpora@es. 

Arb. Q 4 . O  No praso de oito dias, depoh de communicada 
h camaras municipaes a decisão sobre as reclamaçóes relati- 
vas á distribuição dos contingentes pelos concelhos, cu de ex- 
pirado o praso para a decisão das reclama$ões sem ter sido 
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suspensa a distribuição, devem u camaras rnunicipaes, ou as 
commissões suas delegadas, proceder subdivisão dos con- 
tingclita por freguezias, em conf~rrmidadc com a legislação em 
vigor. 

5. 1." Esta subdivisão será publicada no praso de quaren- 
ta e oito horas, por ediues affixados na porta do edificio da 
cainara e das igrejas parochiaes. 
, 3. 2." Fio praso de cinco dias depois da affixapão dos 

editaes, podem os interessados, e deve o administrador do 
conceIho, reclamar contra quaesquer illegalidades praticadas 
na subdivisão do contingente, reclamação que será apresenta- 
da na secretaria da camara municipal e enviada no dia im- 
mediato ao tribunal administrativo, devidamente informada 
pelo presidente da mesma camara. 

5. 3." Se o administrador do concelho for o reclamante 
compete ao agente do ministerio publico sustentar perante o 
tribunal a reciumação, se a considerar procedente. 

S. 4.0 O tribunal administrativo resolverá a reclamação 
dentro do praso de cinco dias, e emendara a subdivisão se ti- 
ver sido feita illegalmente. 

S. 5 . O  A decisão, da qual não haveri recurso, sera parli- 
cipada no dia immediato ao governador civil para a bransmit- 
tir as respectivas camaras municipaes. 

Art. ã>õ."o dia Lixado pelo governo, procederão as ca- 
maras municipaes ao sorteio de todas os mancebos inscriptos 
no recenseamento, observando-se n'esta operação as disposi- 
ções legaes. 

S. 1." At6 o dia imrnediato ao do sorteio podem os inte- 
ressados, e deve o administrador do concelho, apresentar na 
secretaria da camara as suas reclamações contra quaesquer il- 
legalidades praticadas n'aquelia operação. 

S. 2 . O  A reclama$ãr>, que t c r i  ereito suspensivo, sera cn- 
viada no praso de vinte e quatro horas pelo presidente da ca- 
mara e com informe seu ao tribunal adrninistralico, para que 
a decida dentro em cinco dias. 

5. 3 . O  Se o administrador do concelho for o reclamante, 
deve o agente do miuisterio publico procedef nos termos do 
3. 3 . q o  artigo antecedente. 

5. 4." A decisão, da qual não haveri recurso, se r i  parti- 
cipada no dia immediato ao governdor civil, para a trarismit- 
tir ao presidente da respectiva camara municipal. 

9. 5." Se aquelia operação for annullada, procedera a ca- 
mara a novo s o ~ k i o  no <lia designado pelo tribunal adminis- 
trativo; e se a camara, deulro de oito -dias contados desde 
que a reclamação tiver sido apresentada, não receber coamu- 
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o i c a ~ ã ~  dc ter sido annullado o krteio, será considerado vali- 
do e subsiqtente. 

Art. As reclamações de que tratam os n.M 4." e 9.' 
do artigo 52." d'este regulamento, que tinham, conforme o 
artigo l 5 . O  da lei de 2 1 de maio de 1884, de ser enviadas, 
por intermedio do administrador do concelho, ao juiz de di- 
reito da comarca até o dia 22 de junho, serão reniettidas em 
virtude do artigo 288.", n . O  13.", do codigo adrninistralivo ao 
tribunal administrativo do districto. 

Art. 61.q~o recenseamento para o serviço do exercito e 
da armada, que tcra começo na primeira quinta feira do mez 
de fevereiro e terminara no d is  3 I de março immediato, fa- 
rão as camaras extrahir copias authenticas, que serão afixadas 
até o dia 10 de abril na porta da igreja de cada uma das fre- 
guezias, na parte que lhes respeitar. 

Art. Desde o dia 10 ate 26 de ahril estara patente 
o caderno do recenseamento na casa da respectiva camara, a 
fim de ser examinado pelas partes interessadas, que poderão 
tirar copias d'elle e fazel-as authenlicar por quaesquer ofnciaes 
publicas. 

Art. S 0 . O  Durante o mesmo praso têem de ser apresen- 
tadas 5s camaras rnunicipaes todas as reclamações contra a in- 
devida inscripção ou omissão no recenseamento dos nomes de 
quaesquer mancebos, ou contra o modo como ali estiverem 
designadas as circumstanrias dos recenseados, e bem assim as 
reclamações fundadas em motivos de exclusão oii isenção do 
serviço militar. 

3. 1." Podem reclamar por indevida inscripção no recen- 
seamento : 

f." Os mancebos recenseados fhra do seu domicilio legal; 
2.0 Os recenseados fóra da idade prescripta na lei. 
S. 2." Deve reclamar por omissão do recenseamento o ad- 

ministrador do concelho, e pcdem reclamar pelo mesmo moti- 
vo quaesquer interessados. 

S. 3." Podem reclamar por motivo de esclusão os estran- 
geiros. 

5. 4." Podem reclamar por motivo de isencão: 
1." Os que já csliverem prestado a obrigação do servigo 

militar, os substituidos e os remidos do mesmo serviço; 
2." AqueIlea de quem os mancebos recenseados forem o 

iinico e exclusivo amparo, nos termos do n.O 2.O do artigo 8 3  
da lei de 27 de julho de 1855; 

Os que tiverem um irmão praça de pret effectiva do 
exercito ou da armada, comtanto que se não haja alistado co- 
mo sulistitu&. O mancebo que se tiver feito substituir, ou que 

* 
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tiver pago o p ~ o  da remissã~, ser8 reputado praça de pret 
effectiva durante o tempo correspondente ao serviço effectivo, 
no qual não se comprehende o bmpo da primeira e segunda 
reserva, salvo quando estas hajam sido chamadas ás armas 
ma tempo C& pmra.  

3. 5." As reclamações dc que trabm os 3s. i.', 3." e n.* 
I.* do 5. 4.O d'este artigo, podem ser apresentadas em qual- 
quer tempo. As recIarn&çães a que se refere o n." 3." do 5. 
3." d'este artigo s6 podem ser apresentadas quando os man- 
cebos forem chamados ao serviço militar, 

8, 6.0 podem tambem ser apresentadas fura do praso de- 
signado n'este artigo as reclamações que tiverem por funda- 
mento o fallecimento dos mancebos recenseados. 

Art. 60." As reclamações consistem n'uma peti~ão feita 
pelo proprio interessado, ou por algum outro cidadão do con- 
celho com respeito a terceiro, ou pelo administrador do con- 
celho, os quaes podem reclamar contra a indevida inscripção ou 
omissão no recenseamento dos nomes de quaesquer mancebos. 

g. i .O As reclamações serão devidamente assignadas e a 
assignatura reconhecida por tabellião, excepto sendo assigna- 
das pelo administrador do concelho, e instruidas com os do- 
cumentos necessarios para comprovar o pedido. 

5. 2." Quando os reclamanks não puderem ou não soube- 
rem assignar, a~ignara  qualquer pessoa a seu rogo. 

$. 3." Os documentos particulares serão jurados e autlien- 
ticamenk reconhccidos, 

Art. Si." Além dos documentos com que os interessados 
entenderem dever instruir as suas reclamações, serão estas 
acompanhadas dos seguintes documentos : 

1." Quanto as reclarna$ões a que se refere o nP0 1.0 do $. 
1.6 do artigo 59: devem juntar-se attestados da camara mu- 
nicipal, junta de parochia, admiriisbrador do concelho e rege- 
dor, que comprovem o domicilio Iegal dos mancebos nos ulti- 
mos ires annos. 

2." Com respeito As reclarnac6e~ de que trata o n.O 2 . O  do 
9, i; do arfigo 5 9 . O ,  deve instruir-se a peti~ão com a respe- 
ciiva certidão de idade, devidamente assignada e reconhecida. 

3." Com relago aos estrangeiros, documento devidamente 
registado que comprove a sua nacionalidade, e certidão de 
declaracão feita perante a camara municipal quando se der o 
caso do artigo 1 8.' 5,  2.' do c~digo civil. 

4." Com referencia aos mancebos de que trata o n." i." 
do 5. 4." do artigo 59.", documento passado pelas respectivas 
reparti~Ties comprovando que ja prestaram o servipo militar, 
deram suhs.tiiuto ou se remiram. 
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5.* Qtlanto aos mancebos cuja isenção se reclamar com 
fundamento no artigo 8." n.' 2." da lei de 27 de julho de 
1855, deve comprovar-se a reclamação pela fbrma determina- 
da no artigo 1 8 . O  da lei de 21 de maio de f884, quer por d e  
cumentos authenbicos, quer por atestados de tres paes de fa- 
milia domiciliados na respectiva freguezia. 0s attestados dos 
paes de familia s6 podem provar o allegado, se os seus filhos, 
recenseados no mesmo anno, estiverem sujeitos a serem cha- 
mados ao serviço militar, ou se ji tiverem sido chamados a 
cste serviço como compellidos. Os documentos e attestados de- 
vem provar que a pessoa amparada não paga ao estado con- 
tribuição, ou que esta é inferior a 1b000 réis, que eski im- 
possibilitada de trabalhar, que o mancebo reclamado é s6 
quem pelo seu trabalho a sustenta, e que entre o reciamado 
e o reclamante ba as relações de parentesco ou dependeda 
dekrmioadas no citado artigo 8.O n.O 2 . O  da lei de 27 de julho 
de 1855. Não serão por8m attendidos os attestados passados 
antes de Bndas a operações de recenseamento, nem aquelles, 
em que intervierem paes de familia, que para o efeito da mes- 
ma isenção hajam obtido iguaes attestados. Para este fim os 
admini~trsttad~res de concelho examinarão escrupulosamente to- 
dos os processos antes de prestarem em cada um d'elles a in- 
formação eãigida no arUgo 62.' 

6." Com respeito ás reclama@& a que se refere o n.' 3." 
do 5. 4." do artigo 59.; documento passado pela respectiva 
repartiçio comprovando o allegado, 

7.O Qnanlo ás redamações de que trata o S. 6." do artigo 
59.0, certjdáo de obito devidamente legalisada. 

Art. @%.O As camaras municipaes devem dar at6 o dia f O  
de maio os seus informes sobre as reclamações, que, nos ter- 
mos do artigo 59.; Ihes tiverem sido apresentadas, e n'esse 
dia os presidentes remetterão os processos aos respectivos ad- 
ministradores de concelho, para serem enviados com informa- 
ção sua ao tribunal administrativo ale o dia 25 de maio. 

5. unico. As camaras municipaes e os administradores do 
concelho ioformarão todas as reclamaç6es limitando-se a apre- 
ciar os documentos com que forem instruidas, e podendo jua- 
tar outros para justificar o seu parecer. 

Art. 63." Os pr&osos, apenas derem entrada na secre 
taria do triburial, serão distribuidos, e o relatw darb vista 
d'elles, pelo praso do dez dia$, ao rnioisterio publico, a fim 
de que possa promover o que tiver por n~cessario, e susten- 
tar as reclamações apresentadas pelos administradores de con- 
ceil-10, se as considerar procedentes. 

$, ta0 Findo este praso os pmcessos voltarão ao relator, o 
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qual proporá em sessão publica as respectivas decisões, que 
serão tomadas em conferencia por dois votos conformes, e o 
presidente do tribunal communicará aos pccsidcntes das crima- 
ras municipaes, at6 o dia 30 de junho, as decisões proferi. 
das. 

$+ 2." Todas as decisões proferidas pelo tribunal adminis- 
trativo irão sendo notadas na casa competente dos cadernos 
dos recenseamentos, á proporção que forem presentes ás ca- 
maras;.e até o dia 7 de julho publicarão estas, por cditaes 
affixados nas portas das igrejas parochiaes, a sumrna de todas 
as decisões que houverem sido proferidas. 

5. 3." Os cadernos dos recenseamentos, depois de notadas 
as decisões, estarão patentes, desde o dia 1 at8 20 de julho, 
das nove horas da manhã ás tres da tarde, nos edjficios das 
camaras municipaes, para serem examinados por todas as pes- 
soas interessadas, as quaes poderão extrahir copias d'estes do- 
cumentos, e fazel-as authenticar por quaesquer officiaes pu- 
blico~. 

Art. 84." Os recursos para a relação do districto das de- 
cisões proferidas pelo lribunal administrativo serão interpos- 
tos perante o mesmo tribunal até o dia 20 do mez de julho, 
por meio de petição instruida com os documentos qile lhe ser- 
virem dc prova, dando-se ás partea, que o requererem, reei. 
bo da entrega da petição. 

S. 1 .O  As petições de recurso poderão ser entregues, pelos 
interessados, aos presidentes das camaras para que estes as 
remetbrn ex oficio ao tribunal administrativo, 

3. 2." São competentes para interpor os recursos para a 
relação do districto, o agente do ministerio publico perante o 
tribunal administrativo, e quaesquer interessass ainda que 
não tenham tomado parte nas rcclamaçõej: perante este fri- 
bunal. 

Art. 65." O presidente do tribunal administrativo remet- 
terá para a relação do districto, ate o dia 1 de agosto, as pe- 
tições de recurso com os respeclivos procmsos de reclamação, 
a fim de serem resolvidos ate o dia 31 de outubro. 

Art. 6 6 . O  As reclama~ões de que trata o S. 5." do artigo 
5 9 . O  serão apresentadas perante as camaras municipaes e en- 
viadas ao tribunal administrativo, depois de observadas as for- 
malidades prescriptas para as demais reclamações. 

$. 1." Esbs reclamações serão resolvidas peIo tribi~nal 2d- 
ministrativo no praso de quinze dias depois de apresentadas, 
seguindo-se as formalidades estahelecidas com respeito ás re- 
clamações feitas na epocha ordinaria. 

% 2 . O  Com respeito aos recursos para a relação do distri- 

,$o, que forem interpostas das decisões proferi& pelo tribu- 
administrativo, seguir-se-ha o processo d&rminado n'este 

regulamento para os demais recursos. 
Arl. 01." Os mancebo3 que, nos tcrmos do artigo 52.O 

n." 6,", reclamarem contra o seu indebido chamamento ao 
j e rv i~o  mililar, apresentarão as suas reclamações perante o 
tribuna1 administrativo, que as resolver$ no praso de quinze 
ajas e nos termos do artrgo 6 3 . O ,  depois de ouvida a camara 
e o agente do ministerio publico. 

0. unico. As reclamaçõ?~ uiio terão effeito suçpensivo, e 
da dccisão proferida pelo tribunal administrativo não haverá 
recurso. 

Art. 4 S É I . O  Nos termos do artigo 52." n.O 7.O d'este regu- 
lamento, pertence ao tribunal administrativo resolver as re- 
clamações sobre cessação ou quebra da isenção concedida a 
quaesquer mancebos por motivo de amparo. 

5. i . O  Estas reciarnaçóes serão apresentadas perante o tri- 
bunal administrativo pelo agente do ministerio publico, deven- 
do para este eíl'eito o administrador do concelho enviar-lhe um 
auto em que se prove que os mancebos isentos deixaram, por 
abandono, de prestar o beneficio crn virtude do qual foram 
isentos. 

5. 2 . O  Este auto dere constar do  depoimento de tres tes- 
temunhas, pelo menos, e das declarãções dos mancebos isen- 
tos e das pessoas a quem deixaram de prestar atnpdro. O au- 
to será acompanhado de informe do administrador do conce- 
Iho, de documentos comprovativos de que os mancebos isen- 
ks não tEcm mais dc trinta annos de idade e de que Ihes per- 
tenceu a obrigação do serviço mililar segundo o numero do 
seu sortearnento, bem como de qiiaesquer documentos que fo- 
rem offerecidos pelos interessados. 

Art. B9.0 As disposições d'este capilulo referentes ás ca- 
maras municipaes e administradores de concelho, são appli- 
cltveis em Lisboa e Porto ás commissões de recenseamento e 
administradores dos bairros. 

Art. 1 8 . O  As disposiçUes d'cste reglilamento são applica- 
veis a todos os processos instaurados depois de constítuidos 
0s tribuhaes adminislrativos, ainda que provenham de factos 
anteriores. 

Art. ?a: 0s processos pendentes nos conselhos de distri- 
Cto serão remeitidos pelo respeclivo governador civil aos tri- 
bunaes administrativos, onde, considerando-se validos OS ter- 
mos proceçjados até á data da installa~ão dos mesmos tribu- 
naea, seguiriio os ulteriores na conformidade das disposições 
d'este regulamento, podendo todavia ser ordenadas quaesquer 



BBigencias, que se julgarem indispensaveis para esclareci-. 
to dos processos. 

8. unico. OS processos pendentes nos tribunaes judiciaes ~ e t u l ~ m e n t o  do supremo tfintl administratiro 
de primeira instancia serão remettidos para o mesmo effeib 
pelos respectivos juizes aos 6riSunaes administrativos, logo que 
estes se achem constituidos. 

Paço, em 12 de agosto de 1886. = JmS Lmiano de Caa 
tro = Francisco Antonw da Veiga Beinio = Mwiamno ~ ~ r i l l ã f  
de Carvalho =; Visconde do S. banuclh = Henrique & Bay- 
vos Gomes. 

TITULO I 

Processo cantencioso 

CAPITULO I 

Artigo 1 . O  Compete ao supremo tribuna1 administrativo co- 
nhecer : 

1 .O Doa recursos interpostos dos sceord$os dos tribunaes 
administrativos districtaes ; 

2." Dos conflictos de jurisdicção e competencia entre as 
auctoridades administralivns, ou entre estas e as judiciaes; 

3.0 Dos recursos, que dos actos e dvcisões das anstorida- 
des administrativas se interpozerem por incompetencia e ex- 
cesso de poder, violação de leis ou regulamentos, ou offensa 
d e  direitos adquiridos, excepto em questões de propriedade ou 
de poJse, ou que estejam sujcitaç d compotencia de outros tri- 
bunaes ; 

4 . O  Dos recurso:: do tribiinal de contas nos casos de incorn- 
petencia, transgressão de formulas ou violação de lei; 

5 . O  Dos pr&est~s conlra as deinoras, qite Tiouver no julga- 
mento, instrucção ou remessa dos processos perante os tribu- 
naes administralivos districtaes ; 

6." Dos processos, que avocar em razão de não terem 0s 
tribunaes administrativos districtaes proferida a sua decisáo no 
Praso legal ; 

7.0 De quaesquer outros assumptos, que por lei ou regu- 
lamento lhe sqam cxpressamentc commettidos. 

Art. %.O Compete ao conselheiro presidente do supremo 
tribuna1 administrativo : 
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publicas; as deIiberações porem serão tomadas em conferencia 
particular. 

3. unico. Quando o interesse publico exigir, que o relato- 
n o  de um processo seja feito em audiencia particular, e a maio- 
ria do tribtrnal assim o reconhecer, o presidente ordenara, que 
se retirem os espectadores. 

Art. 8 . O  Os advogados e procuradores, qJe se afastarem 
do respeito devido ás leis ou ao .tribunal, serao advertidos pe- 
lo presidonte, e podera tambem o tribunal mandar por accor. 
dão, que sejam riscadas quaesquer expressões oíTensivas, e 
suspendel-os até seis rnezes, tudo sem prejuizo do disposto na 
lei penal. 

CAPITULO. I1 

F6rma do processo 

Arf. a: As decisões, de que se púde recorrer para o su- 
premo tribunal administrativo, serão intimadas & partes, en- 
tregando-se-lhes contra-fé, na qual será transcripto o accordão 
ou decisão intimada, juntando-se ao-processo certidão da mes- 
ma intirnacão. 

S. unico. As notificações ás auctoridades administrativas 
por meio de officio, cuja expedição sera certificada pelo secre- 
tario do tribunal, quando o recebimento não seja accusado no 
praeo legal, produzem os mesmos efeitos da intimação. 

Art. 1 0 . O  Os recursos serão interpostos no$ proprios pro- 
cessas nos termos e no praso declarado no artigo 306.O do c+ 
digo administrativo. 

5. 1.O 03 recunos, a que se rcfere o n." 3.0 do artigo i.' 
d'este regulamento, podem ser interpostos directamente peran- 
te o supremo tribunal administrativo. 

S. 2.O Podem sei: interpostos, a té  um anno depois de inti- 
mada ás partes a decisão, os recursos a bem da observancia 
da lei ou do interesse geral e publico do estado, quando &ri- 
gidos p e I ~  ministros d'estado ao presidente do tribunal por 
meio de relatorio devidamente instruido. 

Art. g 2 . O  Os recursos serão interpostos por mcio do pe- 
tição dirigida ao rei, assignada por advogado legitimamente 
constituido, salvo sendo recorrente o ministerio publico ou a 
auctoridade administratixra no desempenho das suas funcções. 
A petigo deve conler a exposição dos factos e dos fuodamen- 
tos juridicos do recurso, a enunciaçgo da decisão recorrida, a 
conclusão clara e precisa do pedido, e a declaração de que o 
recorrente quer minutar e instruir o recurso na eslação infe- 
rior ou perante o supremo tribunal adxioístrativo. 

5. unico. O rninisterio publico e as auctoridades adminis- 
trativa$ iuinutarão e instruirão os respectivos recursos perante 
o tribunal, em que forem inlerpostos. 

Art. 123." Interposto o recurso, será a interposição d'elle 
intimada aos recorridos no praso de tres dias, juntando-se ao 
processo a respectiva certidão. 

Quando seja recorrida a auctoridade administrativa, sera 
notificada por officio, euja recepção deve accusar em quarenta 
e oito horas, lambera por officiu, que se juntara ao processo, 
e, não o fazendo, seguir-se-ha o disposto no $. unico do ar- 
tigo 9." 

Art. i%." Quando o recurso, por declaração do ínteressa- 
do, ou no caso do 3. unico do artigo I f .D, tiver de SAT mim- 
tado na estação inferior, a recorrente apresentará na respecti- 
va secretaria a sua minuta, assignada por advogado legalmen- 
te constituido, com os documentos, que a instruirem, e n'ella 
concluirá pela resumida exposigão dos fundamentos, por que 
pede provimento no recurso. 

S. 1.O 0 recorrerile rriifiutari e iustruira o recurso no pra- 
~ C J  de dez dias a contar da interposição d'elle, mas quando 0 
recorrente for o ministetio puhlico, tera para este effeito e pe- 
lo mesmo tempo, vista do processo, que lhe será continuado 
no praso de quarenta e oito horas depais da iotefposição. 

5. 2.O Findos os prasos declarados no paragrapho antece- 
dente, será facultada o exame das al;ega&s e documentos, 
que as iristruire~n, ao recorrido por espaço de dez dias, den- 
tro dos quaes poder8 apresentar com os respectivos doçumen- 
tos a sua contraminuta, assignada por advogado com procu- 
ração. 

5. 3 . O  Se o recorrido juntar documentos, ser& o recorren- 
le intimado para os examinar e responder sobre elles, queren- 
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do, no praso de tres dias. Para o mesmo fim sera o proces- 
so continuado ao ministerio publico, quando este for recor- 
rente. 

8. 4." Satisfeitas estas diligencias, ou quando o minislorío 
publico não seja o recorrente, ser-lhe-ha continuado o proces- 
so com vista por esparo de dez dias para contraminutar ou di- 
zer acerca do recurso. 

Art. 1 4 . O  Instruido o recurso, será o processo concluso ao 
relator, que o levara 5 primeira sessão seguinte para ser in- 
forma40 era conferencia, e o presidente o Pdra siiliir no praao 
de cinco dias ao supremo tribunal administrativo. 

Art. 15." Logo que os recursos dêem entrada na secreta- 
ria, o secretario do siIpremo tribunal administrativo os autoa- 
ra e registari no livro competente, passando recibo, quando 
h e  seja pedido. 

Art. Ia.* Feito o registo, serão os processos marcados 
com um carimbo, que indique o numero de ordem e a data 
da respectiva apresentação, e levados pelo secretario i primei- 
ra scssfto seguinte para serem distribuidos. 

Art. ar." 12 distribuiçâo sera feita, sob responsabilidade 
do presidente do supremo tribuna1 administrativo, com inteira 
igualdade entre todos os vogaes, segundo a respectiva prece- 
dencia de antiguidade em exercicio. 

5. unico. O vngal, a quem for distribuido quaIqner pro- 
cesso, e na sua falta ou impedimento o vogal supplente ou 
extraordinafio, que o substituir, nos termos do S. unico do ar- 
tigo 8." do decreto de 29 de julho de 1886, sera relator do 
mesmo processo. 

Art. 1S.O Aos ajudantes do proe~rador geral da coroa e 
fazenda, que funccionarem junto do supremo tribunal adminis- 
trativo, serão distribuidos por turno os processos da compe 
temia do tribunal. 

As suas prorn&es, se forem de natureza interlocutoria, 
serão offerecidas no praso maximo de cinco dias, se forem a 
Gnal não deverão exceder a quinze dias, salvo quando esteja 
asignado menor praso. 

$. unico. Podem comtudo requerer prorogação de pras0 
por igual tempo, quando a accumulação do serviço o tornar 
necesçario, e a prorogação for pedida antes de findar o pri- 
meiro praào. 

Art, lm: Distribuido o processo, irá no praso de quaren- 
ta e oito horas concluso ao relator, e, se a este pelo respecti- 
80 exame parecer, T e  o recurso foi interposto fóra de tempo, 
ou das condições exigidas nos artigos 10." 1 li., ou que 4 
manifestamente illegai, proporá a rejeigão d'eiie na primeira 
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sessão segiiinte, precedendo relatorio em aridiencia publica, 
mas t o m a n d ~ s e  a delibera~ão em conferencia particular. 

S. i ."e for deliberado o proseguimento do recurso, ser& 
desde logo puhIicada a resolução pelo secretario; se for ven- 
.dda a rejeição, formar-se-ha consulta c derreto nos termos re- 
gulares. 

5. 2 . O  A deliberação pelo progresso do recurso não obsta 
a que seja a final rejeitado pela mesma causa preliminarmente 
desattendida. 

Art. a0.O Se o recorrente houver requerido a suspensão 
no cumprimento da decisão rerorrida, o relator levará o pro- 
~ s s o  a primeíra sessão seguinte, e em conferencia particular 
se delibemrá sobre este ponto. 

5. unico. Se o tribunal resolver, que sobre o incidente se- 
ja ouvida a parte contraria ao recurso, delilberar-se-ha sobre a 
suspensão, logo que for apresentada a resposta do recorrido, 
ou findar o termo assignado para a offerecer, e depois de ou- 
vido o ministerio publico, ao qual para este fim se dará viçba 
do processo por quarenta e oito horas. 

Art. B 1 . O  Não occorrcndo estes incidentes, ou logo que 
forem resolvidos de modo, que o recurso progrida, se o re- 
corrente houver optado pela instcucção do recurso perante o 
supremo tribunal administrativo, e constituido advogado em 
Lisboa: o relator mandará contiuuar \rista do processo primei- 
ro ao advogado do recorrente e depois ao do recorrido, se a 
houver, pelo praso de dez dias a cada um. Se o ultimo dos 
adTogados juntar documentos, o secretario do trjbunal conti- 
nuara nova vista aos outros pelo tempo de tres dias. 

0. 1." Os advogados passarão recibo da entrega com a da- 
ta do dia, ern que receberem os autos, ficam obrigados a apre- 
sental-os na secretaria do tribunal no dia, em que findar o 
praso, e em suas allegaçoes escriptas devem observar o dis- 
posto no artigo 13." 

5. 2.1 Se o processo não for cntregue no dia, em qiie fin- 
dar o praso, o secretario passará logo, e sem d~pendencia de 
despacho, mandado de cobrança, que fará cumprir pelo official 
competente á custa do advogado; e em tudo mais se procede- 
rb na conformidade dos $$. 2 . O  a 7 . O  do artigo 99." do codigo 
do processo civil. 

5. 3." Findos os prasos designados n'este artigo não pode- 
rão mais ser recebidas ss allegações. 

Art. ba.0 ~,ogo que o processo for entregue pelo ultimo 
dos advogados, será continuado ao ministerio publico, e em 
Seguida concluso ao relator. 

Art. 8 S . O  Na primeira sessiio seguinte o relator, se assim 
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Ihe pareccr indispençavel, levara o processo a conferencia par- 
ticular sobre a necessidade de qualquer diligencia, averiguação 
ou resposta do tribunal recorrido, ou de alguma auctoridade 
publica. 

5. i." Vencendo-se a necessidade da diligencia ou averi- 
guaçáo, o presidente a commetterá a alguma auctoridade ad- 
ministratira, bem como exigira do presidente do tribunal re- 
corrido ou da compctenle auctoridade a informação ou respos- 
ta, que se julgar indispensavel para a decisão. A ordem para 
a diligencia ou resposta será passada por provisão assignada 
pelo presidente, marcando-se n'cila o praso, em qiic ha de ser 
cumprida. 

3. 2.O Se for necessaria a respostaoou informag.ão de algum 
ministro d'eçtado, $era requisitada peIo presidente em carta de 
officio sem designação de praso. 

Art. B4.O Nos recursos. em que forem recorrentes ou re- 
corridos os ministros d'estado, não se tomara deIiberação sem - 
previa audieniía do governo, e oa mesma forma se procederá 
em qualquer negocio grave de administração ou de fazenda, 
quando o ministerio publico assim o requeira. 

= 5. 1: A rerneesa do processo, precedendo accordão do tri- 
bunal, será feita por carta de officio, com entrega dos autos 
no ministerio competente. 

5. 2: Os autos com resposta do governo deverá0 baixar 
no praso de trjrita dias. 

Art. 2 5 . O  Nãu oceorrcrido estes incidentes, oii logo que 
for resolvido o prosepiiim~nto do recurso. ou cste tiver sido 
instruido na estação inferior, hera o processo coritifiuado com 
riista ao ministerio publico, que responderá no praso do artigo 
18.0 e em seguida concluso ao relator, que n'elIe porá o seu 
visto, datado e assignado, e para o mesmo fim correrá pelos 
dois vogaes immerIiatos ao relalor, segundoa ordcm da rcspe- 
ctiva antiguidade. Nenhum dos vogaes deverá reter o proces- 
so por mais de quinze dias. 

Recursos apresentados directamente na s~cretaris 
do supremo tribuual ailminbtr~tivo 

Art. a 6 . O  Os recursos apresentados directamente na se- 
cretaria do tribunal administrativo hão de conter os requisitos 
exigidos n'eate regulamento para as petições de recurso. 

Ara. 2Y." As petições de recurso serão apresentadas em 
duplicado, salvo sc o rccurõo fUr oacial, e virão acornpanfia- 
das da decisão recorrida, se não estiver comprehendida em 
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contra-fé de intimação ou officio de notificação, ou não tiver 
sido intimada ou notificada, nos termos do artigo 9.O 

Art. g8.O O prauo para a interposição d'estes recursos B 
o declarado no arligo 306." do codigo administrativo; mas, se 
os recorrentes forem moradores nas ilhas dos Asores ou Ma- 
deira, o praso sera de dez dias, contados da chegada ao porto 
de Lisboa da segunda embarcapãu, que houver saido poste- 
riormente a intima~ãw ou uutifimção. 

5. unico. Se 03 recorrentes residirem em paiz estrangeiro 
ria Europa, o praso sera de tres mezes; se residirem fóra da 
Europa, será de seis mezes para os, que estivercrn áqiiem do 
cabo da Boa Esperança, e dc um aiino para os, que estiverem 
alem do mesmo caho. 

Arl.. SS,o Kecehido o processo aa secretaria do supremo 
trihrinal administrativo, depois de autoado, registado e distri- 
buido, sera concluso ao relator para ordenar a citação da par- 
te .contraria a fim de apresentar na resma secretaria a respoa- 
ta, ou para exigir informarão, ou resposta de qualquer aucto- 
ridade, que fbr parte recorrida no recurso. 

S. 1." A ardem para citacão ou resposta será passada cm 
fárma de provisão, remettida ex-oficio a qualquer auctoridade 
administrativa, assignada peio presidente do tribiinal, e sob- 
seripta pelo secretario, le~ando um dos duplicados da petição 
de recurso, ou a copia, se o recurso for oEcial. 

$. 2.O A auctoridade administrativa, logo que receba a pro- 
visão, mandará cumprir a citação ou noliGcação no praso ma- 
ximo de dez dias, e criviari ao supreliio tritiunal administrati- 
vo as respectivas certirlfies. 

Arl.  50." citação será feita nos termos preceituados na 
lei do processo civil. 

5. unico. A citação ou outras diligencias, que devam ter 
lagar na cidade de Lisboa poderão ser feitas por um dos con- 
tinuos ou pelo correio do tribiinal, nomeado pelo presidente, e 
vencendo os saiarios estabelecidos na tabella judiciaria para 
0s actos correlativos do processo no suprema tribunal de jris- I 

t i ~ a .  Fora ateste caso as citações e mais diligeucias do preces- 
80 serão feitas pelos agentes da admioistrak.50. 

Art. 31." ris partes, que residirem eín paiz estrangeiro 
Ou nas provincias ultramarinas, serão citadas por editos, nos 
quaes se declarará o praso para apresentação da re.;posta, que O 
kibunal fixara segundo a distancia* 

brt. 3 B . O  A resposta ao recurso será apresentada. na  se- 
cretaria do supremo tribunal no ~ m s o  de dez dias, contados 
da citação, se OS citados residirem em Lisboa, de vinte dias, 
se forem moradores nas outras terras do reino, e de dez dias, 
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contados porem da chegada ao porto de Lisboa da segunda 
embarcação, que houver saido da respectiva ilha posteriormen- 
te á citação, se forem residentes no3 Açores ou na Madeira. 

Art. 8 3 . O  Nos casos urgentes os prasos podem ser abre- 
viados por deIitieraçáo do tribunal e proposta do relator. 

Art. 34." Satisfeitas estas diligencias, seguir-se-hão os 
mais tramites declarados na secção antecedente. 

Jnlghmento dos reanrsos 

Art. 35.0 O ultimo dos tres çogaes,-que vir o processo, 
leval-o-ha á primcira conferencia, c, bavcndo eoncordancia do 
votos e fnndamentos, o relator apresentará na sessão imme- 
diata a minuta do decreto, que deve subir á assignatura real, 
o qual, depois de escripto na secretaria do tribunal, acompa- 
nharb a respecliva conszilla. 

Se não houver concordancia de'votos ou de fundamentos, 
correra o processo pelos outros vogaes, e em seguida se pro- 
cederi na fiirrna d'este artigo. 

Art. 3 6 . O  Para os eCTeiLos declarados no artigo anteceden- 
te, o vogal, que fhr o ultimo a vPr o processo, fará avisar 
por intermedio da secreiaria os vogdes que n'elle intervieram, 
e o competpnte agente do rninisterin publico. 

S. unico. O secretario fará tambem inscrever n'uma tabel- 
la, que ficar& patente, os nnmeros dos processos que houve- 
rem de ser relatados em cada conferencia. 

Art. 31 .O Na sessão designada o relator, em audiencia pu- 
blica, fará o relatorio verbal do recurso, expondo os teus fun- 
d,amentos, a conclusão do pedido, as razíies de ambas as par- 
tes e os documentos, que estiverem juntos. Terá em seguida 
a palavra o minislerio publico, se assim o requerer. 

Art. 3 b . O  Terminado o relatorio de um recurso, segnir- 
se-lia o de outro, que estiver designado, e assim successiva- 
mente; mas, se for conveniente deliberar sohre um reerirso, 
logo depois do relatorio, o tribunal passará áIconferencia par- 
ticular. 

Art. 39." O secretario;formara a acta da audiencia em li- 
vro especial destinado para este fim, declarando n'ella se a 
audiencia foi publica ou particular, e mencionando os vogaes 
prssentes ao relatorio de cada recurso, os negocios, que Se 
tratarem, e os principaes actos praticados em cada um d7elIes. 

Art. 40." Findo o relatorio de todos os recursos designa- 
dos, passará o tribunal a deliberar sobre cadd ulii d'elles em 
conferencia particular. 

$. i." N'esta conferencia votara, em primeiro Iogar, o r&- 
lator, seguindo-se depois os outros vogaes, segundo a ordcm, 
por que houverem vis10 o processo. 

5. 2 . O  Nenhum vogal poderi lallar.rnais de duas vezes, ex- 
ccpto para a explicação do seu voto. 

Art. 4 1 . O  A s  deliberações com os seus principaes fuoda- 
mentos, e requerimentos, ou pareceres do miniaterio publico, 
que não constarem do processo, serão mencionadas pelo secre- 
tario em um livro para esse fim destinado, e assignadas pelos 
vogaes, que n'ellas intervieram, com as dcclaraçóes que jul- 
garem necessarias. 

$. unico. Quando o relator for vencido, será a minuta da 
consulta e do decreto feita pelo vogal, que na ordem dos vo- 
tos, que fizeram vencimento, tiver sido o primeiro a votar. 

Art. 43.. Na sessão immediata será apresentada a minuta 
da consulta e do decreto, e: depois de approvada pelo tribu- 
nal, a consulta será assignada pelos conselheiros que intervie- 
ram no processo, e remettida com o decreto a competente se- 
cretaria d'estado. 

$. unico. As disposições d'esta secção sobre o julgamento 
dos recursos não são applicar7eis aos ialerpostos das decisões 
dos tribunaes administrativos sobre validade das eleicões das 
commissões de recenseamento, que coniinuarào a ser julgados 
nos tcrmos da lei de 8 de maio de 1878. 

Art. 43." Os decretos hão de conter a declaração dos no- 
mes das partes e da conclusão tio pedido, a mençáo dos prin- 
fflpaes documentos, em que asserita a reeoluçSo, as rasões ju- 
ridicas, em que ella s~zfunda, distincta e separadamente enun- 
ciadas, a declaracão de que foi_ouvido o ministerio publico e a 

ecisão do recurso. 
No praso de trinta dias serão os decretos subrnettidos á 

regia sancção, referendados pelo ministro competente e devol- 
vidos ao supremo tribunal administrativo. 

8. 1." Quando porem o governo não se conforme com a 
Consulta ou com os fundamentos d'ella, resolvera o assumpto 
em conselho de ministros, ouyido o procurador geral da corda 
em conferencia com os seus ajudantes, por meio de decreto, 
mviado ao tribunal, em que se exponham claramenle os moti- 
Vos da divergencia, e as rasões de decidir. 

5. 2 . O  Os decretos serão enviados ao tribunal no praso de 
oito dias depois de siihmettidos a sancçáo regia. 

Art. 4 4 . O  Logo que baixarem os decretos, serão lidos na 
primeira audiencia publica pelo presidente do tribunal notift- 
a d o s  as partes e publicados na folha ofticial do governo, den- 
tro do praso de oito dias. 
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5. 1 . O  As nollficações serão feitas aos advogados das par- 
tes, as quaes, se não os tiverem conatituido em Lisboa, serão 
consideratlas reveis para todos os effeilos. 

5. 2 . O  Os decretos serão cumpridos pelas auctoridades ad- 
ministrativas ou judiciaes, quando a execução d'elles lhes for 
requerida pelas partes interessadas; no caso, porbm, de 4ue na 
decisão do negocio interesse a administra$ão publica, os com- 
petentes governadores civis. dar-lhcs-hão execução e~-oficio 
ou a requerimento do ministerio piibl~co, logo que tenham re- 
cebido a folha official, em que forem publicados. 

Art. 45," Quando para a decisão do recurso for necessa- 
ria a resoirição preliminar de qualquer questão de estado ou 
qualidade de pessoa, de titulos de propriedade ou posse, ou 
de alguma outm, que por sua natureza pertença aos tribunaes 
de justiça, seiáo as partes remettidas para os meios ordinarios 
e juizos competentes, formando-se d'esla deliberação consulta 
e decreto nos termos regulares. 

§. 1 .O Nos recursos por incornpetencia e excesso de juris- 
dicção, o tribunal delikrará somente acerca d'este ponto. 

5. 2." Nos casos, em que haja de julgar-se a validade de 
algum acto do proces,o, o tribunal dccidirá por accordâo, con- 
firmando-o ou mandando proceder a sua reforma. 

Art. 4G.O Se forem partes no recurso menores, ou pes- 
soas a elles equiparadas, e não tiverem advogado constituido, 
que os defenda. para este fim o tribunal lhes nomeara advo- 
gado, a quem sera deferidoj uramento. 

Brt. 4 1 . O  A rcvugação da procuração ao advogado cons- 
tituido não terá eff~ito algiim, se não for acompanhada de 
procuracão a outro advogado. 

Art. 48." Serão dadas ás partes as certidões, que pe- 
direm, excepto das deliberações, por que se proceder a con- 
sultas, emquanto os respeclivos decretos não forem publica- 
dos. 

Art. 49." A desistcncia pura e simpIes feita pelo recor- 
rente antes do julgamento extingue o recurso, não havendo 
motivo de interesse puJlico, que se opponha, devendo n'este 
caso seguir o processo com o mbisterio gub ico, 

Art. 5 0 . O  Nos incidentes de habilitaç,ões, suspeição, de- 
sistencia do recurso e no mais, que náo eslya expresso n'es- 
te regulamento, seguir-se-ha no, que for aiipticavei, o qiie pa- 
ra u supremo tribunal de justica se achar estabelecido na lei 
do processo civil. 

brt. 5 l . O  Se alguma das partes arguir de falso qualquer 
documento jiinto ao processo, deduzindo em requerimento ar- 
ticulado os fundamentos da falsidade, sera intimada a parte, 

que o produziir, para_ em dez dias declarar na secretaria do 
tribunal se insiste em hzer Uso d'elle. 

5. 1 . O  Se a parte não fizer n'este praso declaração alguma, 
ou declarar, que não pretende valer-se do docuinerito, ser i  es- 
te rejcitado. 

S. 2." Se a parte'declararmque pretende valer-se do doeu- 
mento, e o tribirnal entender que eIIe não 8 neeessario para a 
deliberação definitiva, ou não B juridico o fundamento, por que 
foi arguida a falsidade, proseguirá o recurso nos termos le- 
gaes; e GO caso contrario o tribunal determinara, For accor- 
dão, a suspcns5o do rccurso ate que a falsidade seja definiti- 
vamente jiilgada nos juizos competentes, para o que o mink- 
Grio publico promoveri o que tiver por ntkessario. 

S. 3." A parte, que arguir de falso o documento, aprescn- 
tar i  na secretaria do supremo tribunal administrativo certidão 
da distriboição dos artigos de falsidade no juizu competente, 
no praso de trinta dias, sob pena de se proseguir no recurso, 

SECÇÃO 5.' 
Reawsos para reacido 

Art. 63." Os dccretos publicados em virtude das deIibera- 
ções do supremo tribunal adrníuistrabivo não admittem recur- 
so algum, salvo nos seguinbs casos: 

i." Quando se dernowtrar a faisidade de algum documcn- 
to, em que essencíalmente se fundasse a deliberação do su- 
premo tribunal administrativo ; 

2." Quando se apresentar documento novo, que a parte 
não podesse ter ao tempo em que se tomou a deliberação, o 
que por si só seja sufficiente para destruir a prova em que 
ella se fundou ; 

3." Quando na deliberação não intervier o numero legal de 
vogaes ; 

4." Quando, tendo corrido a causa á reveIia, sc mostrar 
que faltou, ou foi nulfamcnte fcita a primeira citação. 

$. unico. Estes recursos serão interpostos perante o supre- 
mo tribunal administrativo e processados pela fórma já deter- 
minada; o praso para a inte~popi@io começa a correr no pri- 
meiro caso na data da intimação da. sentcnCa,,que julgou de& 
nitivamente a falsidade ; no segiindo começara no dia em que 
a parte obtiver o documento, incumbindo ao recorrente apre- 
sentar esta prova para ser admittido o recurso; nos outros ca- 
sos o praso da interposição corneça a correr na data da uotiâ- 
cação do decreto. 

Art. 53.0 Deliberada a procedencia do recurso e a nnlli- 
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dade do decreto, serão as partes remet1,idas para o estado an- 
terior ao vicio, que produziu a nullidade; 

Dos conflictos de jurisdicção e competencia entre as 
auctoridades administrativas e judiciaes 

Art. 54." Os conflictosde jurisdicção e competencia entre 
as auctoridades administrativas e judiciaes são positivos ou ne- 
gativos. 

5. 1." De-sc o couflicto positivo, quarido a administração 
reclama, como proprio da sua jurisdiccão e competcncia, o co- 
nhecimento e decisão de qualquer questão tratada em juizo, 
na qual os juizes tambem se julgaram competentes. 

5. 2 . O  Ela conflicto negativo quando a auctoridade admi- 
nistrativa e judiciaI se declaram arnbas incompetentes para co- 
nhecer da mesma questão. 

CAPITULO I 

Dos co&ictoa positivos entre as anctoridades 
administrativas e judiciaes 

Art. 5 5 . 9 ó m e n t e  aos governadores civis compete le- 
vantar OS coaflictos. 

Art. 58." Serão 1cvauLados 0s confiictos, não só quando 
o eonhccimorito c tlecihão da  caiiça proposta em juizo forem 
por lei da competencia das auctoridades admiriistrativas, mas 
tambem quando as acções tiverem por flm controverler em 
juizo as questões já decididas pelas auctoridades administrati- 
vas em matcrias da sua competcncia, ou nYelIas se discutir e 
for necessario explicar o sentido e força de qualquer acto ad- 
ministrativo nos objectos da competencia legal da adrniuistra- 
ção. 

Art. 51." Os confuctos positivos podem ser levantados em 
todo o estado da causa, assim na primeira como na segunda 
instancia, se alguma das partes recorrer da sentença. 

5. 1 .O Siimente serão levantados os conflicto3 na segunda 
instancia, quando o não tiverem sido na primeira, ou o forem 
n'esta tardia e irregularmente. 

$. 2." Depois da sentença r i n i  proferida na primeira ins- 
tancia, o conflicto s0 pbde ser levantado na segunda, se al- 
guma das partes appellar da sentença. 

Art. 55.0 Não serão levantados os conflictos nas causas 

erirninaes e de policia correccional, salvo quando a sentenfl 
depender de uma questão prejudicial, cuja decisão pertença por 
lei &s auctoridades administrativas. N'este caso 0s conflictos só 
podem ser levantados sobre a queelão prejudicial. 

hrt. 6BmV Os conflictos não serão levantados sem quepre- 
viamente se tenha opposto, ou pela auctoridade publica ou 
pelas partes, a respectiva excepção de incompetencia na me$- 
ma instancia, em que se levantar o conaicto. 

Art. 60." Pião podem tambem ser Ievantados os confiictos 
depois das sentenças, por qualquer modo passadas em julga- 
do na primeira instancia, nem depois das sentenças finaea das 
relações, ainda que d'ellas se recorra em revista. Se, porém, 
for concedida a revista, o conflicto poderá ser levantado em 
qualquer das instancias, em que a causa tornar a correr. 

5. 1 Exceptua-se o caso de ser prolerida a sentença, as- 
sim na primeira como na segunda instancia, depois de pro- 
posta a excepção declinatoria e antes de findar o praso para 
se levantar o conflicto. 

3. 2 . O  Na pendeucia dos crnliargos 5s scntcncas piiile ser 
levantado o conflicto. 

Art. 6 1 . O  Quando ao governador civil constar, por infor- 
mações officiaes ou a requerimento das partes, que em algum 
juizo ou tribunal de justiça pende litigio sobre qualquer pon- 
to, cujo conhecimento e decisão pertença por disposição de 
.lei á juriedicção administrativa, reclamara em tudo o estado 
da causa, depois da primeira citação, a remessa do feito para 
a auctoridade administrativa, por meio de uma exposiçgo es- 
cripta, dirigida ao respectivo agente do ministerio publico, na 
qual se Lrariscrcvcrá o tcxto da lei, que attribue á admiliislra- 
ção o conhecimento e decisão do ponto litigioso. 

Art. 6 B . O  O agente do ministerio publico no juizo ou tri- 
bunal, logo que receber a exposição do governador civil, a 
apresentará em juizo e a far& juntar aos autos, expondo a 
sua opinião sobre a competencia e concluindo pela remessa 
da causa para a jurladiqão aduiinislralivri, se entender funda- 
da a reclamação. 

5. unico. Apresentada a excepção em juizo, o magistrado 
do minlstario publico participará ao respectivo governador 
civil a data da apresentação, enviando-lhe a competente certi- 
dão. 

Art, O 3 . O  No praso de quinze dias, contados da apresen- 
- tação em juizo da excepção offerecida pelo governador civil, 

os juizes por uma sentença fundamentada pronunciarão sobre 
ella, e a sentença será intimada ao ministerio publico e ás 
Partes litigantes ou aos seus procuradores. 
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Art. 64." Da sentenp proferida na primeira instancia so- 
bre a excepgão de ineompetenc.ia e declinatoria para a juris- 
dicção administrativa, proposta pelo governador civil ou pelas 
partes litigaules, podcrão eslas e tambem o rninisterio publi- 
co aggravar para o juizo superior nos termos de direito; não 
havera, porhm, rectlrso das sentenCas proferidas nas relacões 
sobre esta excepção, tanto no caso de ser n'ellas originaria- 
mente olkrecida, corno no de recurso do juizo inferior. 

S. unico. Os magistrados do ministerio publico no juizo 
superior promoverão oficiosamente a breve decisfio d'cstes re- 
cursos, bem como a prornpta remessa para a primeira instan- 
cia das sentenças, que o julgarem. 

Art. 6 5 . O  tligo que findar o praso legal, sem que se te- 
nha recorrido da sentença proferida sobre cata excepçãn na 
primeira instancia, ou sem se apresentar a sentenp do juiw 
superior no recurso interposlo, será a mesma sentença inlima- 
da ao respecti~ro magistrado do ministerio publico. 

Art. S 6 . O  O agente do ministerio publico, no juizo em 
que se propoz a excepção pelo governador civil, no praso de 
tres dias, contados da intimação da sentença, que a despre-' 
zou, fará extrahir por certidão dos autos e remetterá ao mes- 
mo magistrado administrativo a excepção oíferecida, a respos- 
ta e conclusões do ministerio puhlico, a sentença proferida so- 
bre a excep~ão e a intimação, que da mesma recebeu. 

AIt. 61." No praso de vinte dias, contados da intimação 
ao magistrado do ministerio publico da sentenpa, que reiei- 
tou a excepção, se o governador civil entender que a decisáo 
do ponto litigioso pertence a juriudicção administrativa, lcvan- 
tark O conflicto por um despacho datado e fundamentado, men- 
cionando n'elle a sentenp, que desprezou a excepgão, e trans- 
crevendo o texto da lei, que estabelece a competencia admi- 
nistrativa para o cunIicciinento e decisão da questão. 

S. i .O Quando, para chegarem ao governo civil os docu- 
mentou de que trata o artigo antecedente, for necessario pâs- 
sar o mar, o praso designado des te  artigo será contado da 
chegada ao porto da cabeça do districto da segunda embarca- 
fio, que houver sahido do da sede do juizo posteriormente h 
intimação do agente do ministerio publico; e n'este caso Se 
juntara ao despacho do conflicto o documento comproratiV0 
da chegada da embarcação. 

5. 2 . O  Findo este praso sem se  haver Ievanlado o c o a -  
cto, nào o poderá ser mais na mesma instancia. 

Art. 6s." O despacho, que levantar o connicto, conjuncta- 
mente com os documentos, a que se refere, será apresentado 

praso de vinte dias, contados da sua data no cartorio dq 

escrivão da causa, sendo para cate eneito remettido pelo go- 
vernador civit ao respectivo agente do rniuisterio pcblico ; o 
escrivão lançará Ioga O termo de apreseotação, passará recibo, 
e no praso de vinte c quatro horas remetterá todos os papeis 
a o  magistrado do ministerio publico no juizo. 

5. 1." Se [i)r nawssario passar o mar para ser  apresenta- 
do em juizo o despacho, que Ievantou o contiicto, O p r a o  de 
vinte dias, designado n'este artigo, começará a correr da che- 
gada a sdde do juizo da segunda embarcação, qne houver sai- 
d o  do porto da c a b e p  do districbo posteriormente a data do 
despacho. 

5. 2.O O magistrado do ministerio publico requcrera, den- 
$ro do praso de vinte e quatro horas, a suspensão do aoda- 
mento da causa, e a intimação do conflicto ia partes litinantes 
ou aos seus procuradores, e participar4 ao governador civil 
a apresentasão em juizo do despacho do conflicto com a cer- 
tidão do recibo passado pelo escrivão. 

brt. 6 9 . O  Apresentado em juizo o despacho, que levan- 
.uu o conflicto, os juizes, a requisigão do ministeria publico, 
sohreestarão em todos os termos da causa até final decisão do 
confiicto sem em nenhum caso poòerem couhccer do mereci- 
mento, força e validade do despacho, que o levantou. 

Art. 1 0 . O  No praso de dez dias seguintes a inbirnagão po- 
derão as partes haver do escrivão, sem emolurnenlos, a cer- 
Sidão do despacho do conflicto e de quaesquer documentos an- 
nexos, e bem assim oferecer no cartorío do mesmo observa- 
ições eseriptas sobre o conflicto com os documentos, que jul- 
garem convenientes. Estas observap5es podem ser assignadas 
ou pelos advogados com procuraçfio na causa, ou pelas pro- 
prias partes, sendo n'este caso reconhecidas as assigoatnras. 

$. unico. No mesruo praso o agente do rninisterio publico 
fari juntar ao processo do conflicto a certidão da pctição da 
acção, da primeira citação, dos arhiculados das partes, das sen- 
t e n ~ a s  definitivas que ja estiverem proferidas e de quaesquer 
outras documentcis nos auloa principa~s, que julgar necessarios 
ou convcnicntes para demonstraçfio da competencia. 

Art. %i." Terminado o praso mencionado no artigo ank- 
cedeute, o processo do confiicto será entregue pelo respectivo 
escrivão ao agente do rninisterio publico, passando certidáo 
da entrpga nos atitos principaes, que será assignada pelo mes- 
mo magistrado. 

Art. O magistrado do rninisteriu publico remetterá, 
no praso de vinte e quatro horas, na cidade de Lisboa, e p e l ~  
primeiro correio nas outras tetras do reino, o prormso do con- 
Bicto a secretaria do supremo tribunal administrativo. 



Art. P 3 . v  Depois de levantado o conflicto, nenhuma au- 
ctoridade poderá conliecer do ob,iecto, emquanto o mesmo con- 
flicto não for resolvido. 

Art. 'SAO O despacho, que levantou o conflicto, não pbde 
ser retirado rlepois de apresentado em juizo. - Art. 4 0 . O  30s despachos, que levantam os ccmflicto;, nãa 
podem os governadores civis nem decidir o ponto litigioso, 
.posto que seja da sua competencia, nem designar a auctorida- 
de administrativa, que B cumuetente, nein determinar a sus- 
pensão da causa, nem finalmeute ordenar qualqher acto aos 
jurzes ou Lribunaes de justiça. 

Art. V 6 . O  Se as partes ou o ministerio publico, intervin- 
do como parte, houverem proposta em tempo proprio e em 
fórma regular, a cxcepção de incompelencia, declinando para 
a jurisdicção adminisbrativa, a sentefica, que a final desprezar 
a excnpcão, ser8 intimada ao agente do ministcrici ptib!ico no 
juizo, em que foi offerecida a escepção, e este magistrado 
procederá pela fórma prescripta no artigo 67.0 d'este regula- 
mento. - 

S. unico. D'esta iulimaçãn corre o praso para o levanta- 
mento do conflicto, no qual sc observarão todas as mais dis- 
posições comprehendidas nos artigos antecedentes. 

Art. V 9." Se o coritlicto for levantado posteriormente á 
sentença da primeira inatancia, não terá esta execu$ão, ainda 
que d'clfa, pela lei, sO caiba appellação no effeito devoiutivo, 

CAPITULO 111 

Julgamento dos oom3ictos 

drt. 1S F 4 . O  Logo que forein recebidos na secretaria do su- 
premo tribunal administrativo os processos dos conflirtos, @ 
secretario os averbara em livro especial, com declarasão do 
dia, msz e anno em que deram entrada. lançando n'elles igual 
nota; e depois de autoados, serão apresentados na primeira 
audiencia do tribunal, e n'ella competentemente distribuidos- 

Art. B9.0 O secretario continuara logo com bista n pro- 
cesso ao agente do rninisterio publico, que no praso de cinciF 
dias dará a siia resposta escripta sobre o conflicto. 

Art. 8 Q . O  Voltando o procaçan com a resposta do miaís- 
terio publico, o relator o examinará em nutro igual praso, e 
na sessão seguinte, e em colifereucia particular, communicafi 
aos outros ronselheiros a natureza e fuudarneutos do conflicto. 

5. unico. Se á vista d'esta exposição os vogaes se dezla- 
rarem habilitados para deliberar sobre o conflicto sem pre@- 
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deneia de exame particular do processo, o presidente n'essa 
mesma sessão designara a audiencia publica para d'elle se co- 
nhecer; correrá, porém, o processo por aquelles vogaes, qfe 
exigirem .o seu exanie particular, cada um dos quaes o nao 
poderá kodavia conservar ein seu porler por mais de dois dias. 

Art. 8 1 . O  A16 ao dia, em que for designada a aiidieiich 
para a deliberação do conflicto, poderão as partes apresentar 
na secretaria do supremo tribunal administralivo observações, 
assigoadas por advogado, e bem assim qiiaesquer docurncntos, 
'que julgarem convenientes para a decisão. 

Art. 8 Z . O  As dclilieraçdes sobre os coníiielos serão prece- 
didas de relatorio feito em audiencia publica, e serão tornadas 
com voto de todos OS vogaes. 

Art. 83." 0s vogaes não podem interiiir nas deliberações 
dos coaflictos levantados nas causas, em que não poderiam 
funccionar como juizes nos termo.; da lei do proccsso civil. 

Art. B4.* As delit-ioraçòes sobrc os çonflictos positiros 
confirmam ou annullam os despachos, que os levantaram, e 
declaram a competencia da jurisdic~ão administrativa ou judi- 
cial sem todavia designarem a auctoridade ou juizo. 
- Art. 86." As deliberações, que confirmam os despachos 

que Ievantan os conflictos, invalidam todos os actos do pro- 
cesso judicial e as scritcnpas n'elle proferidas. 

As delilieragões do supremo tribunal administrativo não po- 
dem annullar, nem msdiíicar qualquer sentença do poder ju- 
dicial, nem suspender-lhe a execução, sem precedencia do 
conflicto. 

,\rt. 8G." -ias deliberacões sobre os conflíctos só podem 
ser confirmados os despachos, que os levantarem na parte, 
que reclamarem para a. administração o, que 6 d'etla proprio, 
e bem assim sB podem ser annuiladas as sentenças dos juizes 
e tribunaes de jiistiga na parte, que exceder a competencjajii- 
dicial. 

Art. 8S.O Ser50 simple3mcnte annullados, sem nenhuma 
declaração de co~npekncia, os confliclus levantados ou apre- - 
seutados ern juizo iúra dos prasos legaea, e tambem aquelles, 
em que se não mencionar a sentença, que desprezou a exce- 
pção, ou ,se não transcrever o testo de aiguma lei, como esta- 
belecendo a competencia da jurisdicção administrativa. 

3. unico. Quando os conflictos, simplesmente annullados 
por a!gu.ma d'eçtas causas, forem levalitados na primeira ins- 
tancia, poderá0 ser repetidos na segunda, se alguma das par- 
tes appellar da sentença. 1 

Art. $8." Os decretos, que resolverem os confictos, se- 
rão devidamcnlc fundamentados, mencionarão it sentença, que 



rejeitou a excepção, o> despacho, que levantou o conflicto, e os 
outros documentns principaes d'elle, e, quando confirmarem o 
conflicto, citarão ã lei, que attribue a auctoridade adrninistra- 
tiva jurisdic~ão para o conhecimento e decisão do ponto liti- 
gioso. 

Art. S9.O Sa decisão dos conflictos não ha condemnação 
em custas. 

Art. 8 0 . 0  Publicados em audiencia do tribuna! os decre- 
tos sobre os conflictos, serão remettidos por copia authentica 
pelo presidente ao magistrado do ministerio publico no juizo, 
em que se levantou o conflicta, para os apresentar n'elle e fa- 
zer juntar aos respectivos processos. 

Art. 9 i . O  As deliberações sobre os conflictos serão toma- 
das no tribunal, dentro do praso de dois mezes, contados da 
recepção do processo na secretaria. 

Art. e%: Findo o praso mencionado no artigo anteceden- 
te, sem o tribunal deliberar sobre o confiicto, ou se, passados 
tres mezes, contados da recepção do processo na secretaria, 
não houver sido apresentado em juizo o decreto com a resolu- 
ção, sera considerado corno não existente o despacho, que le- 
vantoi] o conflicto, e os juizcs, a requerimento de alguma das 
partes, continuar20 nos termos da causa. 

3. unico. Se, para ser apresentado o decreto em juizo, for 
necessario passar o mar, o segundo praso, mencionado n'este 
artigo, será o de vinte dias, contados da chegada, a sede do 
juizo, da segunda embarcação, que houver saído do porto de 
Lisboa, posteriormente ao praso de tres mezes, indicado no 

.mesmo artigo. 
Arl. 8 3 . O  Os decretos sobre os conflictos sáo irrevogaveis 

e não admittem recurso algum.' 
Art. 8 4 . O  Todos os prasos marcados n'este regulamento 

são continuas e improrogaveis. 

CAPITULO IV 

Dos oonfüctos negativos entre a s  anetoridades 
administrativas e judiciaes 

Art. 95." Emquanto se não verificar o conflicto negativo 
entre as auctoridedes adininistrativaa e judiciaes, as partes, 
que se julgarem lesadas com a declaracão de incornpetencia 
poderão usar dos recursos Iegaes para a auctoridade superior 
assim na jerarchia administrativa, como na judicial. 

Art. 9 O . O  Verificadoio coriflicto, a parte, que tiver inte- 
resse no progresso da causa, recorrerá direclamentc para o 
supremo tribunaI administrativo. 
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5. unico., Interpõe-se este recurso na secretaria do supre- 
mo tribunal, juntando-se com a petição do recurso, em dupli- 
cado, as certidões Icgaes das duas decisões, que declararam 
a incompetencia, e todos os mais documentos necessarios para 
se conhecer a natureza da questão principal; nenhum praso 
ha porém para a interposição nem para a citação da parte 
contraria. 

Art. 93." Tambem regem estes recursos as disposições 
d'este decreto, relativas aos recursos das decisões administra- 
tivas em materia contenciosa em tudo o, que não for de outro 
modo especialmente determinado; acerca porem do exame do 
recurso pelos conselheiros, observar-se-ha o prescripto no ar- 
tigo 80." d'este regulamento. 

Art. 98." Nas decisfies d'estes recursos serão annulladas 
as sentenças ou despachos que houverem indevidamente de- 
clarado a incompetcncia, e remettidas as partes para a aucto- 
ridade competente. 

Art. 9 9 . O  Se as auetoridades, assim administrativas como 
judiciaes, entre as qiiaes se deu o conflicto, forem incompe- 
tentes, sera rejeitado o recurso. 

Art. Dos decretos que resolverem estes conMctos 
não cabe recurso algum. 

CiWITULO V 

DisposiçGo eapeafd para o ultramar 

Art. f l 0 f l . O  Nas provincias ultramarinas os recursos das 
decisões administrativas crn materia contenciosa, os conllictos 
de attribuições entre as auctoridades administrativas e judi- 
ciaes, e os de jurisdicção das auctoridades administrativas en- 
tre si, serão todos regulados por disposiçoes especiaes. 

CAPITELO VI 

Cbnfiictos entre as anctoridades admiaistratfv~a 

Art. i 0 b . O  As partes aggraradas com os conflictos de ju- 
risdicção positivos ou negativos entre as aucloridades adminis- 
trativas recorrerão directamente para o supremo tribunal. 

$. unico. Interpõe-se este reciirso do mesmo modo, qnc 
em materia contenciosa, expondo-se na petição todos os actos, 
de que nawe o conflicto, e juntando-se tudos os documentos, 
que Ihe servirem de prova, não havendo porem praso fatal 
para a interposiçáo, nem para a citação da parte contraria. 





Art. 1 1 õ . O  Ka mesma sessão, feito o relatorio, O tribunal 
emittira o seu voto, $alvo se algurri dos vogacs requerer 0 

adiamento para maior illustração. N'este caso, se O tribunal 
approvar o adiamento, o presidente mandara correr a consul- 
h peIos vogaes, que quizerem examinar O respectivo proces- 
so, pelo espaço de cinco dias, e designara novo dia para a 
discussão e decisão. 

5. 1.0 Para validade das deliberações da conferencia 6 
mister que n'ella vote, pelo menos, a maioria absoluta dos 
vogaes, que constituem o corpo consultirro, e estiverem em 
exercicio. 

5. 2 .O  Presume-se haver reouuciado ao seu logar o v091 
estraordinario, que sem motivo legitimo faltar successivâ ou 
interpoIadamenb a mais de dez sessões no mesmo anno. A 
justificação das faltas será feita perante o governo pelo mi- 
nisterio do reino, ao qual o secretario do supremo tribunal 
administrativo fica obrigado a enviar mensalmenk a respecti- 
va nota. 

Art. l lU.O O secretario do tribunal lavrar8 em livro es- 
pecial a acta da delibera~ão, que será aosignada por todos os 
vogaes, podendo o, que ficar vencido, assigoar como ta1 on 
dar o seu voto em separado, o qual será transcripto na acta, 
se elle assim o exigir. 

Art. 118." O parecer do tribunal será redigido pelo rela- 
tor, ou, quando este seja vencido, pelo mais antigo dos vo- 
gaes, que houverem feito vencimento. Em seguida ser8 regis- 
tado na integra em Iivro especial, e enviado ao ministerio, 
que houver expedido a consulta, declarando-sc se foi approva- 
do por unanimidade ou maioria, e se houve algum voto em 
separado. 

S. unico. Se o tribunal, consultado pelo governo icerca da 
dissoluçáo de algum corpo administrativo, não responder no 
praso maximo e irnprorogav~t de quinze dias, poderá o go- 
serno resolver, como se o tribunal consultasse affirmatiw- 
mente. 

Art. 118." Quando os negocios, submetridos ao parecer 
do tribunal, forem de grande urgencia, ou par sua simplicida- 
de n5o carecerem de amplo exame, serao disciitidou c resolvi- 
dos na sessão immediata á distribuição, ou na entraurdinaria, 
que para antes d'esta for designada pelo presidente. 

Disposições transitorias 

Arb. 119." Os recursos posteriores b publicação d'este re- 
gnlamento serão interpostos e processados na conformidade 
das suas disposições, salvo na parte, que essencialmente de- 
pende da constituição dos tribunaes administrativos districtaes, 
emquanto estes se não acharem ioslallados. 

5. unico. Os recursos pendentes seguirão tambem o mes- 
mo processo, nos termos ulteriores a sobredita publicação, 
em tudo o que náo depender de actos ou formalidades previas, 
que não fosscm cxigidas pelo anterior regimento do strpremo 
tribunal administrativo. 

Paço, em 25 de novembro de i886. = Jos.4 Lwciam de 
Caslro = Fr~ancisco Antonio da Veiga Bdirùo - Marianno Cgi- 
pSllo de CarcnZhg = Visconde de S. Januario =Henriqzte & 
Macedo = Henrique rde Barros Gomes = Emy$dio JU?W fia* 
wrro. 
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Abedura de testamentos compete ao administrador do conceiho, 
ou ao regedor de pamchia mando não for possivel recorrer 
promptamente ao administradot ; o modo como devem proceder 
n'este acto e no registro do testamento, prescreve-o a l e i  (codigo 
civil art. 1933.0 a 1935.0). art. 16.0 e 262.0 n.0 6.0 

---- das sessões da junta geral B feita pelo governador civil em 
nome do rei, seja qual f o r o  numero de-procüradores presentes. 
art. 81.0 e 217.0 n.O 16.0 

Aboletamento - B isento d'elle o regedoi' d8 parochia em 
tempo de paz. art. 257.0 

Acqões aivis e eriminaes não precisam de auctorisa- 
@o do governo para se intentarem contra qualquer magistrado 
administrativo ou commissario de policia, por actos relativos ao 
exercicio das suas,funcções. O despacho que os pronunciar não 
produz effeito algum sem ser préviamente intimado: e sem haver 
transitado em julgado; verificada esta ultima hypotbese, os func- 
oionarios ficam por esse facto suspensos do exercicio das suas 
fmqões. art. 39Fi.O e 396.0 

Acgões judiciae~ -6 competente O ministerio palito junto 
dos tribunaes de justiça para as propirr a fim de fazer valer os di- 
reitos das eorporações administrativas, quando devam ser deman- 
dados todos ou a maior parte dos seus vogaes em exercicio ; para 
fizer entrar nos respeotivos cofres as quantias por que forem ES- 
ponsaveis, ou em que forem condemnaâos os gerentes; e para a 
imo051 .:i.. das multas que lhe comriete Dromover. art 386.O 

----'p~& ;:mental-as quâlquer eleitor da-cirenmscrip$o respectiva, 
em nome e no interesse da corporação administrativa, para rei- 
vindicar bens ou direitos usnrpãdos 5s mesmas, no caso ae as não 
intentar a cor por:!^; L.~, dentro de treg mezes depois de lhe ser re- 
querido em expor il;l~ r fundamentada, indicando os meios de as fa- 
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zer valer. E, vencendo, tem direito a ser indemnisado das despe. 
zas feitas com os pleitos até ao valor real dos bens OU direitos rei- 
vindicados. art. 387.0 e $$. 1.O e 2.O 

Accordãos do tribunal aIdministrativ0 - 0s 
finitivos mencio~iarn o objecto da i~iicstãn, os nomcs o qualidades 
das partes, o extracto das suas aiiega@es e os fundamentos das 
suas decisões. arf. 300.0 
- com transito em julgado têem força de sentença com exei:irç& 

apparelhada. art. 302.0 
--. de todos os definitivos, ou interloeutorios com força de defini- 

fivos, ha recurso para o supremo tribunal administrativo, ou para 
o tribunal de contas se se referirem a eiias, ou para a reIação do 
clish..t.: . se se referirem ao recrutauiento do exercito ou amada. 
art. :;#I ; O 

-- dos proferidos c.ontra o estado recorre sempre o rniuisterio 
publico. art. 303.O 5. unico. 

---. assigna-os o agente dn rninistçrio publico com a declaração de 
presente. art. 291.O n.O 1.q 

. - .- . .- intimam-os as partes e quaesquer resulu~óes do tribunal os of- 
ficiaes de diligencias das administra@es dos concelhos. art. 301.0 

Aocordos - podem faze]-os as juntas geraes, ou as camaras, on 
as juntas dc parochia com outras corporacões administrativas pa- 
ra a realisapão de welhoramentos dc interesse commum. art: 
55.0 u.0 10.0, 118.0 n.* 44.0 e 192.0 U.O 15.0 
- mas estas deliberações $50 provisoriaa, e por isso carecem as 

das juntas geraes de ser approvadas pelo governo, as da csmara 
pela junta $era1 e as das juntas de parochia pelo governador ci14il;. 
art. cit. e 56.0, I2l.o e 193.0 

Açougues- 6 objecto de deliberação provisoria das camaras 
estabelecel-os por conta propria, para evitar ou conluios dos a m -  
matantes. art. l i 8 . O  na0 26.0 

Acta - lavra-se de tudo o que occomer nas sessões dos corpos 
administrativos, em livro especial com termo de abertura e en- 
cerramento, numerado e rnbricado pelo presidente. art. 31.0 

-- 6 nscripta e siihscripta, ou somente subscripta pelo secreta- 
rio e assipada pclos vogam presentes a sessão, dedarando-se a 
falta e o motivo se dguni niio assignar. art. 32.0 e S. 1.0 
- póde assigtal-a vencido, e explicarresumidamente o seu voto, 

o vogal que discordar d'al~uma deliberação; e póde reclamar con- 
tra esta, ficando assim isento da reapons rlidade que por essa 
delibsrq%o ihs tocassc. art. 32.0 5. 2.0, Sl??; $. 2 3  e 391.0 ). L." 

- . só por ella se p0de prorar a delihcracão. art. 33.0 
a certidão d'ella deve ser [iaasada, iidependenãe de despacho, 

elo respectivo secretario, dentro de oito dias dcpois de requcri- 
%a. art. 33.0 
- lavra-se de cada sessão da comrniss5o delegada da juuta geral. 

art. 90.0 
- da sessão da camara municipal lavra-a o secretario em minu- 

ta. que subuicttc á approvapão e assignatura dos vereadores na 
sessio iurnediata, e depois a lança ou faz lançar no livro respeoki- 
1.0. art. iW.? 5. 1.0 

- -- -- a das sessões da junta de parochia E rcdigida e lavrada pelo 
seu secretario. art. 209.0 

--- os vogaes dos corpos administrativos, que a nZo asuigriam, con- 
sideram-se ter faltado a respectiva sessão sem eausa justificada> 
e por isso incorrem na multa de 5$;000,2$000 ou 1g000 réis, c o p  
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forme FC tratarde juntas geraes, camaras niunicipaes ou juntas de 
narochia. art. 368.0. 364.0. 366.0 e 367.0 

ge&s das elei&cs L d a  eleipão nas assembléas primarias 
lavra-se acta ern Um dos cadernos remettidos pela conimissão do 
recenseamento, e tiram-se cópias authenticas d'ella nos outros 
dois. art. 3l3.0 e 394.. 

---- as originam são entregues aos escrutinadores para as apresen- 
tarem na assembléa do apurameuto. nrt. 321.0 5. 1.0 

---- ~1~1s das cópias authenticrs, com uut dos cadernos dos eleito- 
res e os demais papeis reiativos á eleição, é enviada e u  vintc e 
qnatro horas, por um proprio ou pelo correio, conforme as dis- 
tancias, ao presidente da comrnissão do recenseamento do conce- 
lho, quer a eleição seja só municipal, quer municipal e districtal; 
ou ao preaideule da corriuiissao do rei:eusetiuieulu [I« enncclho sé- 
de do cirçulu, se s eIeipão fGr :ó districtal. ari. 384.- §. 3.0 

-. - a outra cópia, e o outro caderno dos eleitores, são pela mesma 
fórma.e praso de tempo enviados ao administrador competente. 
art. 321.0 a. 3.0 --- as originaes das eleições parochiaes, nos c?irculos @uma só 
assen~blba, são enviadas com os demais papeis eleitoraes, dentro 
em vinte e quatro horas, ao administrador do concelho, que as 
reuiette em igual praso ao governador civil. art. 32f .O §. 4.0 

--- a cópia authentica e um dos cadernos dos eleitores são enria- 
dos para o archivo da camara municipal, do qual podem sahir 
sendo exigido pelo tribunal administrativo para apreciação da va- 
lidade da elcição. art. 39 1 .o 5. &.o 

.- inscrcm-sc n'cihs as rcclamaçõcs feitas no acto da eleição ou 
do apuraruento; verbalrnenle, conio forem dictadas pelos rechmm- 
tes; e sendo apresentada? por escyipto, basta fazer menção d'el- 
las, e juntal-as ao processo eleitoral, rubricadas pela mesa e por 
tres eleitores que o pedirem. art. 333.0 - sobre estas rcclamaqões informam as mesas das asscmblias 
eieiáoraes. art. 334.0 

Addicioxiatis - vid. Percmtrrgern. 
Adeloa - para a sua policia pode a camara municipal fazer pos- 

turas e regulamentos. art. 120.0 n-O 3.0 
Adminiatraqão do ooncelho -as despezás do custeio 

e expediente d'ella são obrigatorias para a oamara municipal, se 
os emoiumentos da administração forem insuficientes. art. 143.0 
5. I . 0  n.O 11.0 

as despezas dà casa e mobilia da mesma, quando nos paços do 
cmcelùo niio haja accommodação sutticiente, são tambem obrigato- 
rias para a camara. art. 141.0 $. l.0 n.O 13.0 -- arcbiva-se n'ella a cijpia da acta eleitoral apresentada pelo ad- 
ministrador do concelho na assemblea do apurarnento. arâ. 327.0 
5. unico. - os seus empregados poaem ser aposentados, tendo nomeação 
vitalicia, Tencimentos annuaes permanentes, e impossibiiidade 
~hvsica  ou moral de continuarem a servir. art. 357.0 n.O 3.0 e 5. 
A - 
uuico. 

Administradox- do hairrcr em Lisboa - assistc, 
quando o julgue conveniente, ori Ihc fôr pedido pelo presidente do 
conselho de sandc t: h~giene do bairro, as sessões d'este conee- 
lho com voto consiiltivo. Lei de 18 de-julho de 1885, art. 6b.o $. 
2.0 --- póde requisitar do delegado e sub-delegados de saude do bairro 



268 SEPERTORIO ALPK?IBETICD 

quaesquer serviços extraordinarios e urgentes da competencia 
d'estes. Lei ae 18 de julho de 1885, art. 80.O 5. 3 O  

&lminlatritdo.r do conceZho - assiste as sessões da 
reqectiva carnara municipal, 6 ouvido quando O pedir, e t o m  
assentu a esquerda do liresidente. art. 1 0 3 . O  

-.em Lisboa e porto assiste o do re~pectivo bairro. art. 30.3.0 
- pbae exigir a convocação e~traordlnaria da jmta  de parochia. 

art. 186.0 - resolve as duvidas sobre o local das reuniões da mesma. art. 
485-0 g. unico. - por seu intermédio se corresponde ella eom o governador ci- 
ri].-art. 186.0 - presta informagões sobre os resumos das deliberafles das 
mesmas, que tiver por illegaes ou wntrarias ao interesse publico. 
art. 187.0 5. 3 . O  - recebe das mesmas o rewrnli das suas delibera$?es dentro em 
tres dias drpois d &  cada sesuiio, pausa recibo, e envia aquelle ao 
governactor civil. &ri. 188.0, 187.0 e 5. 8.0 - remette ao governador ciiil ate 15 de maio os orçamentos 
das irmandades, confrarias e eslabelecimentos pios ou beneficos 
com a sua informação. art. 920.0 5. 14.O 

é o aelegado e representante do governo no concelho em to- 
dos ns assuuiptos das suas attribuiçzes e rios rpe n30 estive- 
rem encarregados especialmente a ontros funccionarios. art. 
Y34.0 - é nonaado por decreto, sobre proposta do governador civil, e 
immediatamente subordinado a este. art. 236.0 
- só podem ser nomeados para os concelhos de primeira ordem 

os individuos com um cnrso de ioçtrucção superior especial ou se- 
cundaria, que  tenham servido mais de um anno o cargo de admi- 
nistrador de qualquer concelho. art. 233." 
- nos concelhos de primeira ordem teem ordenado não inferior a 

500fl00 reis, a 30@8030 r61o nos de segunda e a 2DOL000 reis nos 
de terceira; e os ernolumentos que Ihes competirem segundo as 
hbellas. O ordenado 6 votado nos oipauientos municipaes, 3rt. 
236.0 

tem substituto nomeado por decreto, sobre proposta do gover- 
nador civil. art. 837.O - nas faltas e impedimentos sirnuItaneos do effecrivo e suhstitu- 
ro e da nomeaqão d'um interino pelo governador civil, faz as suas 
vezes o presiderite da aarnara, que ccsss rl'e'se Caso dc cxercer 
as funeyijes de ~ereador. art. 8 5 8 . O  - presta juramento por si ou por procuração nas mãos do gover- 
nador civil. a a .  259.0 

------ pode ser suspeaso pelo goveroador sivil e transferido ou de- 
mittido por decrao do governo. Mas os effectivos de, concelho de 
primeira ordeni só podem ser demittidos com prbria audienaa 
sua, e declsrando-se no decreto qual o motivo da demissão, que 
póde ser urn dos sauuiutes : 

4.0 infracção magfesta da lei em actos ou decisões suas ; 
2 . O  desobedienoia ou falta de acatamento as ordens dos seus 

superiores ; 
.Lo nezligsncia ou omissão de que r2sulte prejuieo ao interesse 

publico ou aos serviços a seu carso; 
4.u procedimento irregular que o rmpossibilite de oxercct de- 

corosamente as suas fune@es. art. 260.0 §§. ido e 2.O 

L-.--- os de concelhos de primeira ordem podem ser transferidos 
para outros da mesma ordem, por conveniencia de servi o. E 
passados quatro annns de serviy t8sm preferencia em iguidade 
de circurnstancias no provimento dos logares vagos dos quadros 
das secrztarias do iiiinisterio do reino. do suprernn tribund ad- 
ministrativo e dos goverrios oivis. art, 940.0 g$. 3.4 4.0 -- o fie qualquer ordaui yó póde ser suspeaso pelo governador 
zivii ar.& trinta dias em cada ariun, ou até noventa com auctori- 

. saqão do goveruo. art. 240.0 S. 8.0 - compete-lhe execurar e fazer executar no seu concelho ou 
bairro, as leis de administração publica:, e n'esta qualidade, tem 
a seu cargo : 

4 .O vigiar pela execuqáo de todo o serviço aduiinistfalivo, con- 
formo as leis e regulaineatos rcspeetiuos ; 

2.0 se 93 ri~eeçsidade~ do serviço O exigirem, delegar nos seus 
sulialternns, com auctorii;ação do guvernador civil, algumas 
das suas atlribiiiqiies; 

3.0 examinar annoalmente o estado das escólas primarias pn- 
hlicas ou particulares, o estado dos archivos, eecripturação 
e sofres da eamara, juntas de psrorhia, irmandades, con- 
fi-arias, rnisericordias, hospitaes e outros inslitutos de pie&- 
de e heneficenois; verificando se os seus livros c documentos 
estão sellados, conforme as leis e rcuulamentos, e enviando 
nu fim do anuo ao governador c i ~ i l  u?i~ reiatririo circumstan- 
ciado em que proporiha as providencias convenientes ; 

4.0 dar parte ao govertiad~ir civil dos actos das camaras mu- 
niciliaes e juntas de paroohia nulios ou contrarios ao interes- 
se publico e dos actos das adrninistr:ções das irmandades e 
institatos de piesfade e beneficencia, que envolvam osensa 
de lei au regulamento de adrninistraç8o publica ou (10s seus 
compromissos e estatutos, ron a cópa authentica Cessas de- 
liberaqões : 

9.0 in€~rmar~circumstanciadameatí~ 83 governador cinl sobre 
09 orcarnentos das irmandades, confrarias, mii-ericordias e 

, outros estahelacimentos de yieaade e itr:noficencia, cuja ap- 
provação pertmqa a esse magisirado ; 

6.0 remetter-lhi! corn informação circurnstanciada a conta d 
gsrencia das cainaras muntcipaes, juntas de parochia e cor- 
pnragões pias e de benefi~encia; acntro de quinze dias desde 
qiie as receber ; 

7.0 riscalixar o servigo dos expostos e das crianpas desvalidas 
ou abandonadas, conforme as leis e reçulauicntris 

8.0 fiscalissr o s$~vigo dos estabalecimentos dc instrucqZ0 e 
educação, nos termos das leis especiaes; 

9.9 remetler ao governador c i ~ i l ,  Iogo que os receba, os rem- 
rnos e cdpias authcnticas das deliberações das camaras mU- 
nicipaes e juntas de paroohia; 

40: prestar a estas corporações e a todas as auctoridades pn- 
blicas o auxilio de que precisarem para o desempenho dos 
seus deveres oBci~3s ; 

11.0 nomear os amanueusei e oiüciaes de diliqencias da admi- 
njztracào, susppdel-os e demittil.os dcpoisde ouvidos, pre- 
cedendo auctorisação do governador civil; 

12.w susoender, depois de onsiùos, os ontros Iiinceionarios 
zdn iiiistrnli~os seus immrd~atamznte onbordinados, ram p r é  
via auctorisay;~ do gsvemador civil; 



13.0 deíerir juramento aos empregadus publicos dii concelho, 
se para isso não huuver uilt;a auctoridade designada por Ici ; 

14.0 conceder licenca aos enrpregadiis administrativos seus su- 

i 5 .0  abrir e registrar os testamentos e receber as eteueaa dos 
tes tamenteiros, nos termosdo codigu civil (ar t  i933.u a i935.0 
e 1890m0j; 

16.0 tornar contas du curnpri~nento dos Iegadu's corri applic.acIo 
pia ou de utilidade yub!ica conforme a legis1ac;ào espt?eiil; 
o que couipete ao adniinistrador do respectivo concelhu aia- 
da que não seja o da cabeça de comarca; 

17.0 finalmente exercer quaesquer attribiiiqões que lhe forem 
eomnietiidas por lei. art. 241.O n.ni 4 . O  a 19.0 - .- como arictoriilade policial, i~icumhe-lhe : 

i .0 a esecuç5u das leis e regulamentos fie polícia Seral, dis- 
triclal e municipal ; 

2.0 a concessão de bilhetes de reaidencia, conforme os regula- 
mentos; escepto em Lishoa e Porto; 

3.0 ~ i g i a i .  pela seguranca das cadeias e çusteritação dos pre- 
sos ; 

6.0 fazer a policia dzs casas publicas de jogo, ho~pedariaa, 
estalagens, botequins e outras siinilhanter-: a das prosti- 
tutas, mendigo3, musicos amhi~lantrs, vadios e vagabun- 
dos ; 

5.0 roncedcr Iiccn~as paTa fabricar, i~nportar, vender on usar 
aruiris brancas ou de fogo, e a policia respectiva: 

6.0 a policia sanitaria, nos termos dos regnlan~entcs; 
7 .O a poliria sobre prepóes : 
8.0 a po!ieia das mstas e di~ertimentos publicos, e a manu- 

tençzo da ordcei nos tcmplus e sulcrnnidades religiosas; 
9.0 s conc.essãn de 1irt:nçss para thestros e e~~r : c t a&~os  publi- 

cos fhra da capital do districto, e-s politia respectiva; 
10.0 providenciar sobre a d l v a g a p  de pessoas alienadas, $- 

zendo-as recolher n'un: estabelecimento proprio ou entregar 
a quem, segundo a !ei, pertença tomar conta d'ellas ; 

f 1.0 impedir a divagaçào de anirnaes maifazejos e proí-idenciar 
sohrc a +\?a cxtinc~;ào 1 

13.0 proteser 3 segqraaça 113s pessoas B das cousas rios casos 
de incendios, inundações, naull'agios e outros siruillisntes, 
proniou'en6a a presta@ e distribuição de soccorros nas ca- 
laniidades publicas ; 

13.u proteger a liberdade, a propriedada e a segurança dos ha- 
bitantes do seu coiiceiho ; 

1b.0 prevenir e reprimir cis aclus ooritrarios a orderri, á mural 
oii deceucia publica, reyuisitaiido para isso a ior~a.necessa- 
ria ; 

16.0 na fórma dos repdarnentos, conceder licencas para esta- 
bdecinientos iosiiubres, incommodos ou pefigosos; 

4B.u fiscalisar os pesos e medida- 
17 .a levantar autos de investigaaao dos crimes publicos de 

tiver conlier,imr:nio, irii~uirindo testemuuhas, iornanilo deela- 
racpijes, eoiliçindo dotuinenlus e qiiaesgucr provas para eç- 
c!aiecjmi:nto doa tribunaes, feuiettrrido tada ao minisleno 
pilblico c o u  a sua informacão : 

IRo pariieipzr ao ininislerici publico as contravenções em 4ue 
este houver de ser accusador; 
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1 9 . O  prender ou mandar prender os ciilpados a requisição da 
auctoridade judicial e quando não se exija prévia formaeão da 
ciilpa, pnndn-os logo & disposi~ão do juiz couipeterile; 

20.' dar buscas i: groceder a ay:irehensóes para investigacão 
dos factos ~'ri[~iiuosus, 1113s t u f n  ;L' formalidades que para 
estes actos se exigem das auctoridades judiciacs; 

24.0 conceder as licenças policiaes que não couipctircm a ou- 
tra auctoridaae: - 

$2,o prestar auxilio requisitado pelos empregados ds justfça, 
da fazenda puliliea ou municipal e peios arrematantes de im- 
postus do estado ou do rnunicipio; 

23.0 finalmente quaesquer outras attribuições polir.iaes que 
lhe incunibam por lei ou regulamento. arl. 2 U . O  u.OS 1 .O  a 
26.0 - ein Lishoa e Porto não lhe compete, mas sim ao governador 

eivil. a conr~cssãci de hilhrt?a d e  residencia. de liceneas para ecpe- 
ctaculost para faliri~:o, irnliortaçãn, venda ou uso d'armas bran- 
cas ou de fogo e para hnayedarias, estalagens, bnteqnins, casas 
de jogo e similharitez. art. U4X0 - em Lisboa e Porto e nos concelhos onde houver corpos de po- 
licia eivil, os administradores, que niio forem tambem ccirnaiis- 
sarios de policia, exercem as attrihui~òes policiaes c~mulativa- 
merite com esles, prefdrirido loda~ia estcs quando ccnccrrarn si- 
rriuiLcineaiiiente. art. 2ti .o - propoeui ao crivernador civil s noriieacão de ~~egedoros e sub- 
stitiitos. art. 26Lo e 259.0 

-- pSde suapender os regedores e seus substitutos, dando parte 
ao governador civil; mas não pode demittil-os, porque issl; 6 at- 
tribuiqão d'este magistrado. art. 260.0 

-- - defere jurameato sos regedorcs e scus suhstitutoc-, 30% sccr~ta- 
rios da a?ministração, aos amanuenses e officiaes de diligencias 
da mesma. art. 961.0 e 269.0 

--- prcipoemao governador civil o seu secrelario. art. 9 G . o  - nomeia interinamente o empregado ou pessoa estranha que ha 
de satist,ituir o secretario nos seus impediuientos ternporarios. o 
qiie, se Cor por niaie de trinta dia% carece de cnnfii.nix~%o do 
guvei'nador civil. art.  2 l i . O  -- noiilefa o secretario do repedor sobre proposta d'este, e póde 
suspendel-o e demittil-o. ari, 263.O e 2 6 5 . 0  --- nomeia os cabos de policra prGposto3 pelo regedor d'entre os 
soldailos liccnceados para a reserva residentes na freguezia, ou 
d'eritre rri:~ucelios a!li i.esidl:riti:s rr:ciinee;ldns t: sorteados nias nzn 
cllarnados [taraos cciiilingeritiis, c na falta ti'cstas d'antrn rliransquer 
outros validos nYo excedendo a ciui'uenta arinos de idade. art- 
866.0 -- piide dernittir os cabos de policia. art. 266.0'5. 9 . O  

. --- procede ao inquerito de testemunha- a exames, vistorias ori 
qoaerqiier diligeiicias que Ihe incumha ci tribtinal. administrativo. 
art. 303.0 5 unieo. --- ~,iibli,.ailo u edita1 do go~ernador civil para as eh?i@e?, convo- 
ca logo a comínisCto do re:enseamento eleitoral, par2 o=ta eatra- 
hir ern duplicado copias authenticas do rer'enseament@ das eleito- 
res das respectlt7as asseolhXas, e oraanisar trcs ca&r&es por as- 
semblea, aothentrzados por ella, para as reepertivas actas, e re- 
rriette tudo aos preqidenles das asseuilil4as priiilarias com quaren- 
ta e oito horas pelo menos de antecedencia a eleiçzo. Mas para âs 
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eleitõcs parochiaes e ùe circulos de uma so assembléa, são suíE- 
cientes dois cadcrnos. art, :il:%.o S.  unico. - recebe da mesa da assembl8a piiuiaria unja cópia da acta da 
eleição, e um dos cadernos dos eleitores, que tem de apresentar 
na assembléa do apuramento, havendo-a, e iyrie depois são archi- 
vados na administracão do comelho. art. Zi.4 A. 3 . O  e 3 2 7 . O  li. 
unico. 
- recebe nas eleições parochiaes e nas dos eirculos d'uma só as- 

sembléa, as aclas oiigiriaes e uais papeis, para as e n ~ i a r  em vin- 
te e quatro horas ao govcrn:iiIor civil. art. 32l.o 3. 1.0 - dá jmmediata conta ao governador civil do resultado das elei- 
~ õ e s  feitas no seu concelho, declaroudo os nomes dos eleitos, o 
numero de votos obtidos por cada um, e se esta0 rccensesdos co- 
mo elcgiveim, ou comprehandidos ern algumas das causas dc cx- 
clusão. art. 3 . 3 9 . O  - recebidas do governador civil as reclamagões eleitoraes, que es. 
te lhe enviar, coyoca nos dois dias saguintes os vogaes das me- 
sas respectivas a irem exarninal-as na aùrriiaistracào e apresenta- 
rem a sua informação at6 ao terceiro dia, reuiettendo tudo, até 
vinte e quatro horas depois:ao governador civil. :Lrl. 335.0 - não póde toniar p:.~:. nos contratos feitos sob sua inspecção 
ou administraçào. art. 388.0 
- para ser deuialidado por actos relativùs ás suas funcgões não 

se carece dc Iicenya. ait. 395.0 
- mas sem ter transitado em julgado e ter-lhe sido intimado, 

não produz eReito algarri u despacho que o pronuncie. art. 395.0 
5. unico. - mas verificados estes requisitos. fica logo suspenso. art, 396.0 

-- prende o que o ameaçar ou insultar no exercicio das sues 
fuiiegõsa, forma auto, que envia em vinte e quatro horas 30 
agente do ministerio publico. art. 398.0 

-- segundo a siix jerarchia tem o primeiro logar nas solemnida- 
des publicas. art. 349.0 -- da parte ao governador civil da iioiriea~ào dos seus emprega- 
dos. com declaracão dos seus vencimentos e IotacGes. art. 402.' 
8. 3." 
- e as participações da nomeação dos em.prrgados das juntas 

de parocfiia e regedores sio por seu interrnedro. art. 402.0 5. 3.' 
Advogados e procuradores que forem necessarios escolhe-os 0 

prcsidenta da juiils gcrai na qualidade de seu representante em 
juizo e fora d'elle. a n .  94.' 8. 2.0 - e procuradore: da camara escolhe-os o presidente d'clls. arh 
123.0 S. 4.0 n.0 6. 
- que o tenham sido pelo menos quatro annos, com boas iafor- 

mações dos juizes das respectivas comarcas, podem ser nomeados 
agentes do ministerio publico junto tios Ii'ibunaes administrati- 
vos. art, 279.0 

-- podem allegar oralmente ou por escripto nas sessões de dis- 
cussào do tribunal administrativo. art. 296.0 

Advogar nzo podem os vosaes do tribunal administrativo no 
distrrcto em que cxcrrtcratn jiirisdicç50; e tambem não, fofa do 
districto em causas em que forem intere~sado~ o estado, 0s cor- 
pos administrativos, ou quaesquer estabelecimentos sujeitos a lu' 
risdicção do tribunal a que pertencem. art. 273.0 5. uni~o. -- podem os agentes do ministerio publico adrninir-trativo peran- 
te os tr~bunaes de justrça, excepto nas causas em que f6r i n w  

ressadfi o estado. os corpos administrativos ou quaesquer esta- 
belecimentos sujeitos ao contencioso administrativo. srt. 283.0 

uerí*%o de pesos e medidas -as taxas respealivas 
são imposto directo das camaras. art. 133.0 n.0 7.0 

w c n c i A s  ou estabelecimentos onde se inculcam quaesquer ser- 
viqoi?, phde a sei1 r~speiio tomai' o governador civil providencias 
ooliciacs. ai't. 2IR.o n.O = - - ~ ~  - -  .. 

-ente do rnini~wt&-io piiblico perante os tri- 
bixnaes de iiistica-é competente para. como parle prin- 
cipal, propor as acções necessarias para fazer valer direitosdos cnr- 
pos administrativos rios casos em que todos ou a maior parte 00% 
vogaes em exercicio devam ser ileniandados : psra fazer entrar cm 
cofre as quantias em que os gcrentes forern~condcrnnsdos, oii por 
que forem responsaveis ; e para a imposição de multas nas h ~ p o -  
theses dos artigos 373.q 376.0 e 377.~ art. 386.0 

Agentes do ministerio publico adininistrati- 
vo -ha um em cada tribunal administrativo e e nomeado por 
decreto do ministerio do reino d'entre os delegados do procurador 
regio, qiie o requerem, oud'ezltr~. OS habilitados em concurso para 
delegados, (lu rl'ertli't: Iiac11:rreis fortnados zrn direito comcxe~xieio 
de dois amos pelo mcnos das func.cões de administrador de eon- 
celho, ou d'entro advogados com quàtro annos de exercicio e boas 
informações dos respectivos juizes. art. 279.0 
- os candidatos a delegados, ou habilitados em concurso para 

delegados, depois de nomeados agentes do ministerio publico ad- 
ministrativo, 530 considerados para todos os eueilos delegados do 
procurador regio. arb. 950.0 

--- vencem Je ordenado 3603000 réis 'em Lisboa, Porto e ilhas 
adjacentes, e os emolumentos da tabella e 300&0~0 reis nos ou- 
tros distritto~. art. 1 8 1 . ~  $. 4 .* - teem residencía permanente na capital do districto; não po- 
dem advogar nas causas em que forem intereesados o estado e os 
iinrlins adrnitiistrativos e estabelecimentos siijeitos a jurisdicpão do 
tribiinaI, nrt. 2Sl.o S. 2.0, 9i3.o e 283.0 - prestam juramento por si 011 por procrirador~s nas mãos do 
presidente da relagáo: dá-lhes possz O aresidente do tribunaI. ex- 
cepto nas primeiras n : -. rções em que Ih'a da o governador ci- 
vil. art. 981.0 5. 2.0 e :Tl:.o 

- - 3s suas Iuncções são incompativeis com outro emprego publi- 
ro. 3rt. 282.0 . . - são aaioviveis. art. 2R3.0 

-- podem advogar nos tribunaes de justipa, excepto nas causas 
em que fôr interessado o estado, as corporações administrativas 
ou estabelecimentos sujeitos ao contencioso administrativo. art. 
283.0 

--- os seus ordenados são pagos pelo estado, por ., imposto ad- 
dicional 5s oontrihui:ões clire~las do estrido. urt. :s ino 

--- incumbe-lhe4 : 
4.0 assistir as sessões do tribunal, podendo tomar parte na 

discussão de todos os assumptos e assignando todos os %c- 
rordáos com a declaração de presente; 

2 o exer6er perante o tribunal as func~oes, que em materia de 
contrihiiiyUes directas do estado eram desempenhadas no can- 
selho de districto pelo delegado do tbesouro, sem prejuizo 
dos recursos que a este compete interpbr; 

3.0 reclamar perante o tribunal contra os actos e deliberações 
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dos corpos adniinistrativos yue envolverem nullidade, po. 
d indo assistir ás ses?õcs d:i junta geral: 

4.0 re,clam:rr contra os actos das adminintraqfics das irman- 
dades e associações pias ou benefreas ofiensivoe de lei ou de 
regulamento de administraqâo pirblica ou d e  seus compro- 
missos ou estatutos; 

5.0 reclamar eontra as  nullidailes e inobservansia dos precei- 
tos leaaes nas efeiqfies adíninistratiws e nas de juizes de 
paz ; 

6.0 reclamar a exclusão das lunrpiies dos corpos sduiinis- 
tratiros e a declarapão das vagatoras por perda de logares; 

7.0 responder sob pena de nullidade e, ainda que não seja par- 
te, em todos os processos da competencia do tribunal, pro- 
niuvendo o cumprimento da, lei e exigindo por r i a  do Tover- 
nadoi. civil us  doculiientos da qiie precisar; 

8.0 mcorrer parli o tribur~al dos actos d e  ipiaesqiier eorpora- 
ç5es administrativas cnja jiiri~dicçán cnrnprchonda a área do 
districto, podendo assisEir ás suas sessões; 

9.0 recorrer para os tribunaes superiores dos julgamentos do 
t r i b u ~ a l  que ihe parecerem cintrarios a lei : 

10.0 exercer junto do governador civil as funocões do ministerio 
publico em todos os actos em que por lei 6 exigido o compa- 
recimento do delegado do procurador regio; 

11.0 parlicipar a asle dclcg;idu as  infnic~õcs e delictos de que 
tiver noticia pclos procc,ssos pendentoq no trihiinal e cujo coa 
nhecimento seja da ' competenria dos tri bunaes nrdiuarios: 

42.0 dar conta ao sovernador civil dos abusos e irregularidades 
das auctoriiiades e repartições administrativas que conhecer 
pelos processos pendentes do tribunal; 

13." finalmeute promover o andamento dos processo3 no tri- 
bunal e exercer as attriliuipõea que por lei lhe couipetirem. 
art . 291.0 ~ 1 . 0 s  1 . O  a f 3 . O  - recorrcm sempre dn toda.? as decisões proferifias contra o e9- 

Lado nos tribunaes administrativos. art. 307.0 5. unico. 
- teem -rista pelo governador civil de toàos os processos eleito- 

raes que não tem de deferir ao cc~ohezimento dos tribunaes ad- 
ministrativos. art. 337.02. 2 .o 

-- uso t&em aposenta~ao como fuuccionai.ios adiriinistrativos. 
arr. 360.0 - proiriuvem ou devidos jiruçedirnentus por niulias a que derem 
rausa as laltirs OU irregularidades quc Ihc forem participadas pelo 
governador civil. art. 383.0 

Aguas commuos e municipaes -a sua policia por meio de postu- 
ras e regulamentos pertence a camara municipal. art. 1 2 0 . O  n.O 
9 0 -. - a pesea u'essasagiias pide ser ohjecto de lieenga das ?amaras, 

'que por isso cobram tana, a qrial é imposto directo. art. 133.* 
n.0 6.0 - medicinaes - acerca. de crear estabelecimentos para el- 
Ias delibera a camara provisoriamente. art. 118.0 n . O  3'r.o 

-- as  questões sobre disli'iliuiçào de 3803s ~urnpe181u aos tribn- 
naes administrativos. art. 288.0 u.0 41.0 

A3het-g-rías e hospitaes - não pertence a junta de parochia a 
administracão dos seus baus e rendimentos. art. 195.0 n.O 3.' 

Aloaaa do ir ibuna~ de contas 6 regulada pela receita ardinaria aQ- 
ctorisada nos orçamentos do respectivo a m o .  art. Ifi2.0 S. 2.' 

~ l f e n ~ ~ ã ~  de bens 603 corpos adrninistrativos e corpora@es 
pias ou bene : . I - hz-se s~.,.iindo o diiposto nas leis de dezamor- 
tisaçiu. art. #:.o 

Alienados - eo ad~riinistrador do concelho pertence impedir a 
sua divagação, fazendo-os recolher a algum estabelecimento apro- 
priado, ou entregar a quem, segundo a lei, pertença tomar conta 
d'elles. art. 242.0 n.0 43.0 

Alinhamentos e cotas de nivel para edificacões e reedificações 
junto das ruas e logares publicos -fixa-os a iamara municipal. 
art.  1 l j . o  ~ i . ~  23.0 

-- as dcspeaas com o das  riias e praças publicas $50 obrigah- 
rias. art.  181.0 $. 1.0 n.O 20.0 

Ailegações oraes ou por escripto - podem as partes nu seus 
advogados ou procuradores fazel-as nas sessSes de diseussio nos 
tribunaes administrativos. art. 296.0 -- o seu estracto ou resumo deve ser inserido no accordão do tri- 
bunal administrativn. art.  3M.n 

Alvar&- 6 o titulo de uoiiieacão dos empregados das corpos admi- 
nistrativos, e e fundado na del ihera~ãi~ que os tiver nomeado, e é 
eapcdido pelos respertims presidentes quanto á nomeação dos em- 
pregados das camaras manieipaes e juntas de parochia; pelas 
commissões executivas qiianto a dos das juntas gcraes; e pelo 
respectivo magistrado administrativo quanto á dos erriliregados da 
sua noiiieacão. art. 4 0 2 . O  - t6em o ~e l lu  da rcpartiqão competente e não se pasoam sem 
prévio pagamento do imposto de sello. esem se mostrar que o in- 
teressado satisfez. ou esta auctorisado a satisfazer em prestações 
os  direitos de meice que forem devidos. art. 402.0 8. 2.0  

Amaniienses da administração do concelho 
- ha os necess2rios para o prompto expediente dos serviços. 
art. 850.0 

-- vencem os ordenados votados no ori;amento municipal. art. 
250.0 - o soii nrirncro é fixado pelo governador ciril sobre proposta do 
adiiiinistrador do concellio com audiencia da camara municipal e 

.. parecer dù tribunal administrativo. ãrt. 250.0 5. unico. - - nsmeia-os, snspende-os e demitte-os o ad~iiiriizlrndur do cou- 
celbo. depois de ouvidos: e coiri prévia soclorisapãn do  governa- 
4or civil. art.  2Lt.O n.O iS.0 o 2 5 I . O  -- prestam juraniento nas 1ri5os do administrador do concelho. 
*t. 2Ei3.o 

Anmsnrrsnsea do governo civii - são nomeados por 
este ertl concurso documental. art. 298.0 -- .restam juramento nas máos do governador civil. art. 229.O 

- - - -  podem ser suspensos e demittidos pelo mesruo. art. Z I 7 . O  
n . ~  8.0 

Ameactas ou insultos - sendo feitas aos magistrados ad- 
~riiriistrativos nri scus dolegados, no exercicio das suas funcções, 
deveiri elles fazer prender os culpadosi formando auto, que en- 
viarão em cinte e quatro horas ao agente do ministerio pubIico. 
art. 398.0 

Aeirxiaes - para impedir a divagação dos nocivos pelas ruas hz a 
camara municipal posturas e regulamentos. a r t  12O.O n.0 5.0 

-- de carga, que nio estejam inclui?us na contribuição de baba- 
lho, sobre e l l e ~  phde recm' imposto directo das camaras por meio 
de taxas. art. 133.0 n.O 9.0 
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- os estatutos das sociedades protectoras d'elles approva-os 0 
governador civil. art. 247.0 n.0 13.0 
- malfazejos~ a sua divagaeào impede o administrador do conce- 

lho como auctoridade puliciál. art. 242.0 n .o 44.0 
Anncxaçõos e desannexações dc conceJhos e parochias - vid. 

Dicisão a6n~inistr.ulira. 
de dois ou mais concelhos do mesmo districto cuja população 

total seja pelo menos de 40:000 habitantes, yúde fazel-a o gover- 
no, quando as respectivas camaras municipaes, e dois terços peb 
menos dos recenseados elegiveis para cargos administrativos em 
cada um dos concelhos, o requererem para constituirem um só 
concelho -com a organisüqão especial do codigo. art. 4.0 $, 1.0 
n o !  o -. A .  -- de fre~urzias p c  não tcnhniri c:legivcis e scm incompatjbiIida- 
de eru numero duplo, pelo menos, dos que são precisos para os 
cargos parorhiaes, ou dos que não Tenham recursos sufflcientes 
para oecorrer is deepezas obt igatorias, phde o gogerno decfeiak, 
art. 2.0 5- 1.0 n.0 2.0 
- mas n'este caso ser90 annexadas a outras do mesmo concelho 

que sejam contigas e com mais affinidade. srt 9 . 0  5. 2.0 
e n'este caso os edificios e niais bens proprios dos concelhos 

oo frepuezias annexadas pertencem á nova circumçcripção, exee- 
pto os bens de logradouro communl que continuam na possc dos 
moradores que os tinham. art. 2.0 S. 3,* 

--- nas dos concelhos, compete ao go~crno, orividas as corpora- 
cões interessadas. O governador civil e o supremo tribunal admi- 
nistrativo, designar a nova scdc do concelho. art. 2.0 5. 7.0 n.* 
3.0 

-- 
sidera-se @ primeiro do triennio dÔ exerclclo dos tribunaes admi- 
nistratisos. art. 4iO.o 
- é o da gerencia dos corpos administrativos. art. 4.0,78.q 149." 

6 203.0 - ~ - findo elle caducam as auctorieações do nrpamento. r! ficam sern 
effeito as ordens de pagamento não realisadas. art. 78.0 5. unico, 

Aposentação - só a podem tcr os empregados das secretarias r 
I .O dos governos civis ; 
2.0 das juntas geraes; 
3.0 das administrações dos concelhos ou bairros; 
4.0 da3 eamaras mrinicipaes e os empregados das bibliothecas 

municípaes e facultalivos de partidos municili:ies, &a vez. 
que todos tenham nomeaqões vibalicias ou sern liniifação de 
tempo, e ordenados anz~ : :~  permsnenfes fixados nos respe- 
c t ivo~ or~amentos. art. ::.A: .o  - 86 podem tel-a com as vantagens dologar que exercem, tendo 

n'elle cinco amos ou mais de effectivo serviço, aliás tem-nas com 
as do logar anteriormenre cxcrcido. art. 358.0 
- são encargo do cofre por onde se pagavam os vencimentos d e  

actividade ao tcmpo da aposentaqão; e para este rffeito só se con- 
ta o fempo de serviço pago por este cofre. art. 359.0 - são applieaveis aos empregados admiuistrativos que gozam de 
aposentação os preceitos relativos as aposcnlafíócs dos emprega-, 
dos civis. art. 361.0 

w não a t e e i  como funccionarios administrativos oç membros do 
tribnnai administrati~n e OS respectivos agentes do ministerio pu- - --- -- - - - . 
bliw. art. 360.0 
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-- sobre a dos empregados da junta geral ou da camara muni- 
cipal delibera o respectivo corpo administrativo. art. 55.0 n . O  7.0 
e 118.0 n . O  16.0 

-. .- as despezas d'ella são obrigatorias. art, 62.0 5. l .0 n.0 3.0 e 
14i.0 S. 4 .O n.O 5.0 - o seu processo e regulado peIo decreto de 5 de julho de 1878. 

Aposen+adoría dosjuizes, agentes do uiiuisleriii :I .'ice e of- 
ficiaes de justiça que os acornprrihea em qualquer 1 1. ;encia de 
serviço publico, e a dos magistrados adrninistialivus em diligen- 
cia extraordiuaria, as deapezas com ella são obrigatorias para as 
camaras municipaes. art. lkl.O $. 1.0 n.O 16.0 

gpprovaqâo - carecexri d'ella as deliberações provisorias das 
juntas gera2s para se tornarem definibivas; o que se entende feito, 
se no praso de quarenta dias da daia do recibo que o governador 
civil passar do resumo d'essas deliberaqõee, o governo as não sus- 
pende por decreto niotivado, publicado lia folha oficial. art. 
56: (1) 

- . do mesmo modo as deliberações proviso~*ias das camaras mu- 
nitaipaes para se converterem eui de6nitiv:ts; o que se entende 
feito, se no praso de trinta dias da data do reaiho que o adminis- 
rrador do concelho passa do resumo das deliberac,ões, não forem 
suspensas pelo governador civil ou pela junta geral, qual no caso 
couber. art. l2i.0 ti) - carecem d'ella pela camara municipal, ou pelo gowrriador ci- 
vil, qual no caso couber, as delilieracfiss provisorias das juntas de 
parochia para se converterem em detinitivas. art. 193.0 (1) 

- carecem d'ella pelo governador civil, ouvido o tribunal admi- 
nistrativo, os estatutos de assoçiaç8es e institutos de recreio, 
protecção as pessoas e animaes, instrucqk pobijca, piedade e be- 
nefirençja, e bem assim os seus regulamentos organicoe, e os dos 
estabelecimentos quc administram. art. 317.0 0.0 13.0 - carece da do governo o governador civil para tomar providcn- 
cias de exeauçãa permanente Acerca dos assnmgio~ de policia do 
districto (art. $18.0)' não r,egulados por lei ou regulamentos gc- 
raes de administraqao publica. arr. 219.0 - carecem da do governador civil os orçamentos das irmanda- 
des, confrarias e institutos pios ou benefieos, não subo~~dioados 
por lei ao governo e os actos que poseam influir nos mesmos Or- 
Gamentos, excepto os que abaixo se seguem. art. e n." 2.a 

--- carecem da do governo as delibera~ões das mesmas corpora- 
pões supra para levantamento de empr?etirnas, aequisiqão ou alie- 
nagão de bens immobiliarine, alienação de capilaes. ou applic,ação 
a despezae correntes de capitaes distractados do seu fundo, ou de 
herancas, doacões ou legados não deixados com aqueHa dausula. 
art. 290.0 n.0 9.0 

Apnramento dos votos nas eleiç9es - rias paro- 
chiaes, e nas de uma só üssembl&a é feito pela mesa da assemblba 
primaria, que proclama eleitos os mais votados legalmente até ao 
numero que a as~emblea deve eleger, e a cada um participa a 
eleição. Em igualdade de votos apara-se como elcito o mais ve- 
lho.-art, 323.3 e z. unico. 

(i) Notemse que s6 é necessaria a approvaião explicita das deiibera~ões provi- 
sorias das junlas de parochia; parque a das juntas gerass a camzras é implici- 
ta pelo facto do não uso no praw legal do direito de as suspender. 



-- uxs de rnais d e  umx aaserrtlilia eflectna-se o apuramento no 
domingo s6g:iint.e laii da eleie50, se esta for para carso'. d'um só 
corpo administrativo, ou corpos diverso* mas em circulos 
eleitoraes idsntircií ; aliis eficctua-se no pr'imeiro dorniugo o apu. 
raniento dos cargos muuicipaes, e no segundo o dos districtaes. 
ar t .  324.9 - sc o circulo abrange mais de um coricclho B presidente da as- 
seaihlba do apirramentri o prestdrnte da conimissão dn rpcensea- 
mcnr,o do concelho s8de do circulo para cargos districtaes, e a as- 
semblea prciclania e!ejtoo os mais votados legalmente até ao nn- 
niero que as assembl6as derem eleger, participando-lhes O presi- 
dente a eleição. art. 3 2 5 . ~  e 326.0 

-L  a a ~ l a  da assemhlda do apurrmentn para cargos rniinicipaeu e 
districtaes em circcibs ideqticos, e nas 5ó municipaes ou só dis- 
trictaos, é enviada ern vinte e quatro horas ao g~vernador  civil 
com as actas oi'iginaes, mdcrsius e riiaiu papei3 das assembléas 
primarias. art. 347.c Mas as cbpiss das actas que d e ~ e m  ter sido 
apri:sontad:c; yelu presiderite d:i roirimissáo du recenseamento e 
pelo administrador são archivadaa, a ~ u e l l a  na camara niunicipal, 
e esta na adrnini:tra<;iio do concelho, d ' o n d ~  podem sair por or- 
dem do tribnnal ad.niiiiçtr:itivo para verificar a validade da elei- 
$30. art. 327.0 5. unico. 

-- as artas dii apuranlcnto uxs eIc.igiiei, siinnltaneas gara cargos 
municiliaes e districtaes em clrculos náo identicos são enviadas, 
a das munieipaes ao çosenladar civil e?] vinte e quatro hnras e 
as arclas originacs d a s  assernblkas primarias e50 entregues aos 
portadores d'elias. O processo eieitoral aprestmia.jo pelo prrsidente 
da cornmissZo rercnseadora 12 envirado aro presidente da séde do 
eimulo pxra a eleici,i disti'ictsl, e a c@)ia. e caderno apresentado 
pelo adrninisLi.afior sBu envi:113n~xii adioiitistrad~?r da s8de do cir- 
culo, para tudci se: presente no drimirtgo respeciivo á ajsembléa 
do apurameuta para os cargos districtnei:. Esta: feito o apurarriento, 
dá ás acta%, e mais papeis o destino final aciuia deetarado. art. 
328.0 8. unico. 

--- n idrriini?trador dti conr.elho ( Ia logo conta ao governador ci- 
vil do resultado de tcdas as  e!ei@es do seu concelho, especifican- 
do os nomes dos eIeitos. o niiniero de rotns de cada um, se os 
eleitos estavam ou não recenseados como eleciveis, ou  corripre- 
bendidos em algumas das causas de exclirsso r e v i s t a  rio codigo. 
ar[. 389. 

- - verific,ando-se pelo apuramento, que o niiniero dos votantes 
n5o foi igriat ou siiparior #ri drrhro do numcro dos vogaes effecti- 
vos que d e ~ i a r n  constituir as mesas de todas as assernbléas pri- 
marias, não S. prorlanjsrri os apiiradus. neui se consiitcira fcitr a 
eleipão. Mas a'este facto lavra-ge acta, que se envia em vinte e 
quatro horas $3 governador civil: dando-se aos papeis da elri~ão 
os destiitos ji rni?ncionados. art. 330.0 e 8. 4.0 

--- não se apurando tantns vouúe. eíTer,tivns quantos ba3tern para 
constitiiiib a maiurja do corp; administrativo, procede-se a nova 
e!eicão de todos os effwtivos e wibstitiitoe. art. 399.0 §. 2.0 

-- quanto ao mais o processo uas asseriibl6as do apuramento i. 
analogo ao preceituado para as eleições di: deptitados. art.  324.' 

Arnhivo miiniçipal esla sob responsabilidade do secretario da ca- 
marx nos paços do concelho. art. 160.0 n.0 5.0 - ticam no da camara inunieilial a cópia da acta da a-,sernhléi 
Primaria e um dos cadernos dos eleitor6s e elegiveis, d'onde po- 
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dem sahir a requisii;ão dos interess,sdos mas por ordcm do tribu- 
nal admi i i i~ t ra t i~o  para instrua~5o do processo de recurso eleito- 
ral. art. 3521.0 $. 4.0 

-7 do mesmo modn se archiva uma das cúpias das actas nprisen- 
tadas na a8semSléa do apuraineuto. d'onde póde sair pela mes- 
ma fórrna e motivo acima dito. arl. 3-7 .O 8. unico. 

Armas bi-ancas o i r  de fogo - pertence ao administrador 
conc~s4er licenças para as fabricar, importar, venger oii iisar, e 
bcm assim a policia respectiva. art.  252.o $. 5.0 - a iieenca para uso d'ella9 concedida ,n'um concelho é vaiida 
?ara todo (i reino. art. 545.0 S. unito. 

mas em Lisboa e Porto esta concessão nso pertence aos admi- 
nistradores dos hrrirros, mas ao eiivernadnr civil. art. f 6 3 . O  

Arrcinata&io de rendimentoü-em que fareni interessados cnr- 
pos administrativas ou corporacoes p i u  au bvneficas, são feitas 
e i i  basta publica. arl.  389.0 - Vid. Hizsf~ pitlitica. 

Arrolaiiiei+to das pessoas necessitadas qiie carecem de soc- 
corros pirblicos -prrtennc fancl-o a cnrnmis~ãn de hb?neti~cnnia da 
freguezia. comporta da junía de parochia, paroeho e regedor. art. 
197.*n.o I.0 - Vld. ~ci:(bti~is$i%s e Ccinyresso ds t:tstbcficerteia trita 
Lisbon. 

Arroteamento e sementeira de terrmos rnonizipaes inciiltos e 
esuoto de pantanos em terrenos municipaes, 6 objecto de dclibe- 
raião da camara municipal. art. 117.U n . O  25.0 --- e da junta de parochia quanto &ris de ter1~eno3 paruchiaes. arb. 
i 9 I . O  n.0 17.0 

Aswembléas eleitornes - $50 convocadas por edita1 do 
governador civil aíüxado nos lcgare~ do estvlo em todas as fre- 
gueziss do circulo, pnhlizado em algum doi periodicos doe coz- 
celhnx re.pectivns, oito dias pelo mcn.;is antcri da cleipiio, c lido 
pelos parorhos As missas conventuaes celebradas até d eleição. 
art. 312.0 

-- se em alguma, duas horas :depois da fixada para a eleiçzo, 
nno enmparererern eleitores em riiimgro rlifiiciente para compo- 
rem a mesa, o presidente lavra on manda lavrar auto eix que 
isso se declare, o qtisl (! por elle sssignado, pelo parocho e pelo 
regedor e enviado logo ao presidente da assemtilén dri apurarileu- 
to do circulo ou ao governador civi!, se a assemhléa f5r a unica. 
art. 3 i f i .n  
- são da competencia do tribunal administrati~o as  reclamagõcs 

relativas 3 sus cnnstituig50. art. 288.0 n.O 7.' 
-- são constituidas havendo uma só dos elditores do circulo dei- 

toral nas eleiges parochi:tes, airida qize baj;i fragueziai annexa- 
das, e uma ou mais nas municipaes e dis t r i~taes  pela forma se- 
guinte: a r t  311.0 
- nos circulos eleitnraes que coniprehenrlere.m assemblAas com- 

epletas para as eleiges de deputadus, as asserilbl$as ~ ã o  as mos- 
mas c constituiilae liela mnsrna f;irma. art. 3 L l . o  u.0 8.0 - nos que não comprebenderem assembléas completas p:ira el$- 
i p c s  dc dcputildos, são coitstituidas por uma ou mais freguezlas 
contiguai, com a sdde na mais central. e por eleiluren eni niimero 
riáu inbrior a 200 nem superior a 1:500. art. 311.0 n . O  ?.O 

-- esta orqanisaç50 6 feita pelas cam:tras rniinicipses que tamhem 
fixam a sbdc e edificio onde háo de funiacionar, e publicada por 
editaec, com recur3o para o liihunal administrativo dos eleitores 
no praso de oito dias da publicação. art. 3 1 1 . O  $. 2 . O  
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- mas as ãIteraç5es resultantes d'estas deliberações a6 tem effei- 

to para as eleições que se fizerem decorridos quinze dias depois 
de findo o pwso das rocIamaçães, não as tendo havido, ou de- 
pois da dcciaiio do Lribunal, tendo-as havido. art. 314 3. 3 . O  

--- uma vcz eonstituidas, segundo as fegras acima, só podem ser 
alteradas em consequciicia de aitei-apao da divisa0 territorial, ou 
de augmento ou diminuipilo de numero dou eleitores acima fixa- 
do para o rnaximo e minimo. art. 31 t . O  '$. 1.0 
- vid. EleicOes, Y o t a ~ ã o  nas assembléas prima~ias, Apraramem 

dos cotos. 
A-ttx-ibufqõos do tribunal a d m á n i s k r z l - l i v o  - jul- 

qa em primeira iustancia ss guestbs c,ontenciasas da adminis- 
irapão publica do distri~to, sxeepto ayuellas que por lei competem 
5 jririsdic$ão d'outros tribunaes ou auctoridades. art. 
- leui-nas consultivas nos assurnptoz em que o codigo ou leis es- 

yeciaes exigem o seu sofo ou eni que for consullado pelo gover- 
nador civil. art. 287.0 

--- sao suas attribuições contenciosaa julgar : 
1.0 sobre reclamações das deliberações dos corpos administra- 

t ivos pnr nrillas ou offen~ivas de diititos fundados nas leis e 
regirlamentos de administrapão poblica; 

2.0 sohr? reelamaqijes dos actos dos administradoreu do conee- 
ilio por incompctencia, excesso de podcr, violaqão de lei ou 
offensa de direitos, sem prejuizo da compelencia do governa+ 
dor civil,,para a emenda dos actos arguidos; 

3,- sobre reclamaçõcs das eleições dos corpos administrativos, 
juizes de paz, irpandadee, confrarias e associações de pieda- 
de ou beneficencis; 

&.o sobre iueleçibilidade tlos eleitos por não eslarcm coniyre- 
hendidos nos recensearcenloq sobre a exclusão das func$õeS 
dor. corpos adrginiftrativos, perda do logar dos vogaes por in- 
eornyalibilidade legal; e reçlaruai;Zes sobr'e a legitiriiidade das 
suas,faltas c inipediriieijtos; 

8.0 st3bi.e a verificaç50 de falta de eleiçzo dos corpos adminis- 
trativos e procedimento a seguir nos lermos do codiço; 

6.0 subrc cscilças dos eleitos uara os corrios ad~inistrati-  
vos; 

7.0 sahre reclamaçóes relativas a constituiç'ao das assembléas 
eleitoraes para an elei~òes dos corpos administrativos; 

8.0 sobre a admissão ou exclusão dos irmãos ou associados, e 
actos das respectivas mesas ou direcçi5es da irmandades, con- 
frnriae e outras assoeia~5es pias ou heneficau e monte-pios 0 
associações de soccorros mutuos que envolvam violação de 
lei ou regulamento do :rdrniniatração ublica, dos seus esta- 
tuto3 ou compromissos ou ofiensa de greitos; 

9.0 sobre-o seiitya das clausulas dos contratos entre a admi- 
nistraçao do districto, munioipio ou parochia e os ernprehen- 
dcdclres ou arrematant~s de rendas, oobras ou fornecimen- 
E03 ; 

10." sobre servidões, distribuições d'aguas o usa dos bens e 
fructos do loeradouro commum dos habitantes dus concelhos 
no das parochias ; 

1 4 . O  sobre as coiitas de gerencia dos corpos administrativos, fr- 
maudades, cunfrsrias, associaçUeu e esfalieIecirneritus pios e 
benefiços cujo jtilg~menlo náo pertença ao tribunal de coa- 
tas; 
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i2.O s o b ~  as reclamações :do recrutamento do exercito ou ar- 
rnada ; 

13.0 sobre as  reclarna~ões áccrca do langamento ou r~partig50 
e cobranca das ctlritribuiçíjes rnuriicipaes e parnithiaas, e de 
conrriboições directas do estado Conforme as leis espxiaes; 

14.0 finalmente solire quaasquer questões ou negocios do nature- 
za contenciosa que as leis especines lhe comrnettarem a2 coe- 
mettiam aos con3elhos de diatrieto. art. -88.~ n.os ,I.- , i6.a 
e 405.0 

--- mas as qoest'iies sobre titulos de propriedade ou de posse ou 
quaesquer outras relaliva-as aos exercicios de direito: ::~:ls. não 
podetu ser julgadas principal o11 inridenlernente pelo tribunal ad- 
minietrativo. art. 288.0 5. uuico. 

A t t r i b u i ç G e ~ :  n Z u  contonoiosas ou crp~9-i~ItE- 
vnts - eumrnet.tida4 por leis especiaeo aos c.onsellios de dis- 
trieto pertencem as juntas geraes OLI As coturniss3es diitrictaes, 
não esrando aquellas reunida9. arE. 803.9 8. unico. 

- - das juntas geraeu, canaares munickues e jur~tas @P ?av~ckia, 
via. estas palavras. 

Auctnridade administidativn da respectiva rirc~maari- 
Q@O defere jiiramento aos vugses doe corpos administrabivos ail- 
tes de entrarem em exercicio, quando não compareca 3 ~ 2 ~  L;$- 
ver servindo de presidente dos mesinos. art. 16.0 8. i . 0  --- as suas postiiras c regulamentas, e bem assimos das carpora- 
ções come am a obrigar trea dia8 depois de publicados por edi- 
taer affit%os nos logaies do estylo, se outro praso não for n'el- 
les desipado para isso. art. k03.0 5. unico. --- ecolesiastioa - vigia o rove,roador civil o sei! eserci- 
cio, dando conla ao governo dos abusos que obsen-ar. art. 217.0 
n . O  5 .0  -- 6 ouvrda pelo governo sobre a'dteraçZo da circilnisçri- 
pçZo das parochias. art. 4.0 5. 7.0 a.0 6.0 

AurXi?acia coutfadlctoria das partes iritereuaadas prece& saliipfe 
os 11:'- .:uentos do tribunal administrativo, salvo qu:in$oem lei 
espeai~i ou nos regulamentos de administracão publica estiyer G- 
xada outra fhrma de processo. art. 298.0 

A U ~ O S  de investigação levanta-os o administrador do concelho 6e 
todos os crimes puhlicos de que tiver conhecimento ou parficipa- 
ção, inquirindo testemiinhas, tomando declaraçfiss, colligindo do- 
cumentos e quaesquer provas que esclarepam os tribunaes; e re- 
melte-os com informapão sua ao minlsxerio puhlico. art. 2i3.0 
20.0 - rnanaam Iamal-o os magistrados administrativos e os presi- 
dentes dos corpos administrativos, mencionando todas as circum- 
stancias do caso. o remetkndo-o ao delegado do procurador re- 
gio, quando houver logar a applicar as multas das segintes in- 
fracqões : reenaa do excrcicio de vogal cleito para corpo adminis- 
trativo, quando não sejs legalmente cscusadl3, ai1 do exercicio de 
funo~ões administrativas obrigatorias; -falta sem motivo justis- 
cado as sessões das junlas seraes, uu cauiaras muniçipaas e suas 
rnmmissões delegadas, e juntas de parochia. art. 362.0 a 369.0 - e d'este aoto sc remetre cópia ao govcrnador civil. art. 369.0 
8. 1." 

-.+ compete ao magistrado adrnini5trabivo resp~ctivo mandal-o la- 
vrar remettendii-o ao agente do mioisterio publico se o preslente 
do corpo aaministrativo o não fizer. art. 369.0 2.O 



-- 
\ 

- devcm irrrmedint:imente formal-0 OS ma,~istrar lo~ administrati. 
vos ou seus delegados que foreui ir~eulladou ou ameaçados no 
exerricio dss suas attribuições, fázendo prender o sulpado ; e 1.e- 
mettem o auto em vinte e quatro horas 30 agente do miniaterio 
publico. art. 398.0 

diixiliar ( i3 erripr.c!g:riios de justiça, d a  fazenda pubiii*a riu muni- 
cipal ti aireinatlrnt:s de iiripostcjs do eetãdii oii do muriicipio 8 
obrigação do administrador do concelho, serido-lhe requerido. art. 
2b2.o n.0 23.0 

E 

Bacharel formado em direito tem prefereucia especial para o pro- 
vimento do logar de secretario d 2  camara niunicipal. art. 3FLO 

-- corn boi11 ~xercicio píir dois annou ao menos do cargo de se- 
cretlrio gcral do p-ovorno civil piidr: scr nomeado para elle inde- 
pendente de coricurso. ait. 223.0 $, urtjco. - 6 candidato ao Iogar de sicretãrio geral, assim como o que ti- 
ver o curso de direi to adniinistrativo, mas prefere o serviço que 
al,aum houver prestado em carqos administrativos, ou o que ti- 
ver ruelhoreo hr+bilitaçlies. scieniificas ou litterariae. art. 294.0 e 
S. uilico. 

-- - o que Ù ~ ~ U P C S  s e r ~ i d o  pelo mcuos dois annou de aùiniuistrador 
do conoeiho. ou advogado pelo ineuos quatro a m o s  corn boas ia- 
frirmaçoes dos juizes das respecrivas comarcas, & candidato legal 
ao logar de agente do ministerio publico junto dos tribunaes ad- 
ministraiivos. art. 879.0 

ESair:ros - o concelho de Lisboa divide-se em quatro, e o do Por- 
ti, eu1 d ~ i s .  art. 1.0 $. unko.  Lei de 18 de julho de ISS& art. 
2.0 

--- xcsistc is srswea ila cnriinra o ad:ninisrrador n'aquelle onac 
estiver o c0ificio dos pacos do concelho, ou aqoelie dos adniinis- 
t r a d o r r ~  qiie o gosernadbr civil indicar. art. 103.0 e 111.0 
- os administradores d'eljes ezercern 23 funceóes de policia, eu- 

mulativarcente com os comrnissarios de policia, nias concuaendv 
ambo$, preferem estes ultimos. art.  264.0 

Baldios, pastou, fruÍ$àu da Bens e usesqucf fructos dc logra- 
doaro commurn t! exclusivo dos paroaianos, sohre a sua adrni- 
cis t ra~ãu dt . .i.a a j ~ n l a  de pzrochial podendo impor taxas pelo , 

:eu uso. are. l r 1 . O  1i.0 13.0 
- e se forem do loqradouro cummum dos poros do coiicelho, ou 

pertericentes a mais' de uma freguezia d'alle,;ddiùera sobre 3 sua 
~fiifiit~i~Et.:i@o j~rovi~.ii~~j:~ixiente :r c2mara rnlinidipal, e pódt! esta- 
beicct!r taxaspelo sei] usti. art. 118.%.0 17.0 

Barreiras - o impostù cobrado ri'ellas pela entrada de bebida5 
alcoolicas, e pelos carros, çontinúa a se[-o conforme as leis e3pe- 
eiaea nas do Porto e Vilfa Nova de Gaya. art. 153.0 Cj. 1.0 
- mas as actusec 113.3 podem ser altaiadas seu :iliiiriivaç~0 do 

goperno. ar$. l i 5 . n  3. 2.0 e l5ti.* 

___ I_- - 

Bnessos F! qLlXeSqI1AP r ~ u ù i r n ~ n t ~ s  ou emolumentos applicados a 
s~istcrita$io doe par~ehos  não e50 s~jei toa 1 admini~tragã0 da 
junta dc parochia. ãrt. l95.0 n.@ 5.0 

Bena pi-o yr -50s  e edificios dos concelhos annexados fiearn per- 
tencendn á nova c~irauniicripção, escepto os de 1oçradou1.o com- 
mnm que continuam na exclusiva posse dos nioradorss das pri+ 
roagòes que os usufruiam. att. 3.0 5. 3.. 

D O  casn d r  desaunexa 30 OS (1118 u'iu Iionvcram sido alienados 
revertem para a yr8>se 93 >reguezia a q~ii: gaiençiam. art. 2: 
5. 5.0 

--- do ãistricto, mnnicipia oii parochia perte.nrern respec,tivamen- 
te á adminis1rai;ão da  jmra geral; da camura munjcipai e da jun- 
ta de paroc.hia, âpplicando-os aos usos a qce €%o destinados. art. 
53.0 e 58.0 n.0 i.0, iI3.o 0 i l 7 .0  n.O *.O, l iS .0  n.0 l . 0 ,  188.0 
e 191.0  ri.^ 4.0, e (92.0 n.0 2.0 

-L- ris niobiliarioa pcidein ser adquirida3> i: ali~riaùos os dispeusa- 
veis, por AeliberqZn dnfi~~it i i~b da junta geral. art. 54." u . O  3.m - a acquisição e alienaqão dos immribiIiarios, ou a siia aoplica- 
qão a deslinci I r e r s o  são objccb de deliberação provisoria da jun- 
ta seral. art.  m . 0  11.0s 1.0 2 13.0 

-- o mesmo qilanto ks camarss mnnieipaes e juntas de parochia. 
art. l i 8 . 0  n.Cs 1.0 e 20.0 e 192.0 n.Os 1.0 e 2.0 - sobre servid& n 'des  ddibrra ptovisoriamen!e a junta g~iral, 
iiias as ~criidões fican~ benipis r.recarias: a sirrijlhariBri.ente as 
earriaras e jnutas fie prrochia. art. 5 8 . O  li.* 15.0, 118.0 u.0 23.0, o 
192.0 n.0 I B . 0  

-- os seus rendimentos são receita ordinaria das jantas geraes- 
camatas e juntas de par.ochix respectivaoiente. art. $8.0 5. l . 0  
1.0: 131.0 8. L.* n.9 1.0 e 199.0 $. ,I.o n.0 I.0 

o,l:rodueto da Eua alicnac5o constitue ~irceita exlraordinaria do 
dislricl~n, ùn camara e da júrita de parochia, resptictivarnente. art. 
$8.0 5. 2.- n . ~  3.0, 131.0. 3. 2.0 n.0 3.0 e 199.0 g'. 2.0 n.0 3.0 -- r,s seu? encargos e imi~ostos respecdivos $50 desp~ca obr i~a to -  
ria dos respectivos ÇOr[Jcic! adminititi'alivns. arl. 69.0 5 .  I.0n.o 'i.,', 
14i .v  5. 3.0 n." 56.0, e 2 0 2 . O  E. 1.0 6 -- os da faljrica da igreja paroehial, 9s doados á parochia com 
appiica~ào geral ou especial para o culto e obras pias, os dar er- 
rilidas ou capeilas dependemes da igreja parorhid e os da: ir- 
niurliides e confrarias iliegalmante erectas, administra a junfa de 
paroc:hia com deliherapão definitiva. ai-t. 1 9 1 , O  n.26 4.0, 3.9 r 
h.0 - os das irmandades e confrarias, lcgdmente erectas, d:!5 ermi- 
das ou capella~ pertericentes a párticu!ares ou aos niüradoreç d'a!- 
gum Iogar da parocbia, os doe hospi!aes s albsr~ar ' ias~ os pasoaes 
e residencias ~iarochiaer, ou quatsquer outro; empreaados no 
culto n3o pertencem á administracio da junta de paro?hia. ar?. 
193.0 n.OS i.@ a 4 . O  --- a s~quiaiqão ou r~lieriaqsn d'rllc; ~c1;ts irraaiidules, otirifrorias 
e estabelecin'entos pios uil he.neficos, cayece ùc a1iprovac5o do 
governador civil. art. 220.0 n.* 2 . O  

-- - das questbes sobre o LISO dos commnns dos concelhos o11 I1:iro- 
&ias pertence ao trifional adniinio!ranvo conhecer. mt. ?.SS.o 
ii .0 11.0 - os dos corpos aùrniuitl~ativos e ~nstitulus de beneficencia s6 
podem ser slienailos scpnudio a.s leis de i-ie~amortisagâo. art. 592.0 

Eiblíothecas munícipaes-os seus eriipregadiis podc~n 



ser apouenladou, verificada a iriipossibilidafie physica ou moral 
de exercerem as funcqões. art. 357.0 n.O 5.0 

Bilhetes de residcsncia - competi: ao administrador do 
conceIho concadel-os, exctpto em Lisboa e Porto, que compete ao 
governador civil. art. 242.0 n.0 2.O e Y44 .O 

Roinbeivou impossihilit.idlis da trabalhar por desastre sofirido 
no serviqo dos inrcndins, pode a camara conceder-lhes pensões 
emquanto durar essa impossibilidade. art. 117.0 n.0 2.0 

Buscas - é cornaetente para as dar, para proceder as averigaqões 
de factos criminosos, o adniinistrador do concelho, uma vez que 
observe as mesmas formalidades para ellas impostas ao poder ju- 
dicial. art, "6.0 n . O  23.0 

Cabos de policía - coadjuvam o regedor no exerciaio d&s 
suas funeçfig. art. 2 1 5 6 . ~  
- nnirieia-os o administrador sobre proposta do ragedor : 

1.0 #entre os ~ o l d a d o ~  Iicenceados para a reserya, residentes 
na fregcezia, mas sem prejuizo do seu serviço militar, quando 
a elle chamadas; 

2.0 d'entre os residentes na freguezia, recenseados e sortesaos 
para o serviço militar ainda não chamados ou não necsssa- 
rios para o preenchirnenlo dos contingentes; 

3.0 sú na falta dos auteeedentes podem ser escolhidos na paro- 
chia qu:ies acr outros validos, não excedendo 50 annos de 
idade. irt:%66.0 $. 2.0 

servem obrigatoriamente : os da 4.a estesoria smguanto per- 
tencerem a c,laçse do rcservistai; os d : ~  2.8 durante cinco aanoç; 
os da 3.a aurante um :imo; mas podem ser substituidos por ou- 
tros offerecidos pelos proprios, ccouitsnto que tailtiarn alguma das 
condicões jk desisnadas. art. 267.0 5s. 3.0 e 6.0 
- só'são obrigados a servir fora da fregmezia, mas dentro do eon- 

celho, na ca2tura de criminosos; ou ate i s6d.e da freguezia mais 
proxima do conceIho eonfinante, na coriducqão de presos, art. l 6 6 . O  
S. 5.O 
- o scii numero par parocliia é fixado pelo governador civil s9- 

brc' proposta do admi?ístrador. não podenao nunoa exceder nas 
pouoaçijes u~'banas mais de um cabo por 100 habitantes e nas rn- 
raes mais de um por cada 50. art. 257.0 5. 6.0 
- a sua nomeação e hiia em janeiro de cada annno, salvo para 

preenchimento de vagaturas occorridas sem ser por suspensão Oa 
demissão. art. 267.0 S. i.0 
- são i;r~bordiuados imuiediataniente ao regedor, que Ihes da as 

instiiicfles sobre a e ~ e c u ~ 3 0  dc serviços que ihes inaumbir. art. 
267.0 8. 8.0 

--- prestam juramentc nas mão- do regedor. art. 267.0 
- podem ser suspenros pelo ragedor. ar$. 266.0 S. 9.0 
Caga- as miiltas pela venda, compra ou transporte em tempo de- 

fez0 são receita ordinaria das caroaras; e quando pagas vo1un~-  

15l~:PEnTOilIO ALPHAB ETICO 5% 
- 

riamente cobram-se pelo inaximo, 0 no caso de reincidencia pelo 
dobro. art. 43f.O 64. 1.0 e 3.0 -- - no tempo defezÕ 8 apprebendida nas ruas, estradas, caes, es- 
taqões, mecoados, lojas de ,viveresl casas de comida, hospedarias 
ou iIiiaesrliicr logarcs ~ii~hlicos ondi: for enrantrada exposta á ven- 
da O U  destiuada 30 consumo, s e n h  entregue tios aaylos e casas 
de beiieficelicia do coricelho; e não os tiavendo, 6 vandida, e o sem 
proaucto constitue receita municipal. art. 131.0 S. 4.0 

._-- a sua policia 6 regulada por posturas da camara. art. 120.0 
n.O 1.0 --- as taxas da3 licenças para o seu exercicio constituem receita 
ordinaria e são imposto directo municipal. a r t  133.0 n.0 5.0 

Cadaveres -as despezas de conduc$io para o csmiterio dos 
que forem enaoritradoa em quaesquec logares, e os das pessoas po- 
bre;. serri parentes que possam satisfazer essas dospezas, e não ha- 
vendo rnisericorilia ou corporaqãa de beneficencia obrigada a sa- 
tisfazel-as, são obrigatorias das juntas de parochia. art. 402.O 5. 
1.0 n.0 10.Q 

Cadeias comarcãs -a sua corisliucqio e administração, se- 
gundo ou planos e regras competentemente approvados e estabe- 
leoidos na-. leis especiaes, pertence as camaras, que sobre isso de- 
liberanr definitivatnenle. art. 117.0 n . O  f3.0 - P essa3 despezas são obrigatiirias. art. ili.0 3. i . 0  n.0 14.0 
- siiperintt!udc sohre a sua segtiranea e sobrc o sustcnto dos 

presus o snvarnador civil. arL. $18.0 u.0 44.0 
- vigia pela sua seguraiica e sobre o sustento do3 presos o ad- 

iriinistradar do eonzelho. art. %kB .o n.O 3.0 
Caes- a sua policia 4 regulada pelos regulamentos e posturas da 

rniiiara. art. 420.0 n.0 1.0 
C&*, - pjde sobra eIles langar taxas a camara municipal. art. -433.0 

n.0 9.0 
Caisas escolares - em Lisboa são constituidas pelas quotas ' 

e joias voiuatarias dos membros da commissão promotora de ins- 
trucção popuiar; pelo producto de subscripçaes e festas de cari- 
dade; por donativos e legados: pelas multas escolares a @e se 
relere a lzi de 2 de maio de 1838, e pelas resaltantes do não cum- 
primen to das o brigaçaes reiativss ao recsnscaraenlu escolar {vid. 
estas palavras) ; pelos subsidios do eslado que nãr~ serão inferiores 
a ires contos de reis anuuaes; pelos subsidios da camara que não 
poderio ser infbriorss a i:ã;JiJ&WO reis anauaes e pelos das as- 
eociaçbes de benefiçencia, irmandades e confrarias. Lei de 48 de 
jiilko de 1885, arb. --- em Lisboa tem pcr fini facilitar e anirriar a freqrieneia das es- 
çoius dc iustrii c ç i o  pi'iutarin, s~c~ui': 'ellii~ os aii~r:iiicis indigentes, 
re~ornyieiisando e premiando os assiriilus e eslu~dioauu. CiB lei, 
art. 45.0 --- sã0 Lisboa id,ni: i is~ras? pela ca~ti,aissãa promotora da 
i ~w t ruccãop~pwb~  (vid. es'saa paiavrris). Cit.  lei, art. 4L.O 

Camxar-a mrinicipai - c0ni::i:eiil-se dc nave -\$tireadores no5 ' 
concelhos de primeira nrd.:íri, 2s sc:tl: LUIS ;e ssgundli e de cinco 
nos de tc;.c&ira. arr. 10D.u --- i:xecpto O coiicelho de Lisboa, e os jne s c  ConstituiTem Com 
Orpauis~qZl> especial na fóma  da bi de IR de julho de 188.5 e dis- 
posi~ües do i . I adrniiiistra:lvci ârE. li)$.0 a i í% C excepto 
tarnbrili o do Porto que se cozpos~z dc oiizc, se na0 se comti- 
iuir d'aquelle modo. ar[. liiij.o §S. 8 . O  e 3.O 
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-- tem uma sessão ordinaria por semana no dia c .hora designado 
na primeira de cada anno, e as extraurdinarias qiie forem precf. 
sas. Póde todavia a raniara alterar os dias e horas das srsnlooq 
annunciando-o ires diak antes por editaes attlxados nos jogares 
estvlo. ,art. iO2.0 e I. I .0  
- 'não e preciso coivocação para as ordinarias; convoca o prgsi. 

dente para as extraordinarias por iniciativa sua, ou lhe seja regae- 
rido pclo governador civjl, ou por dois vogaes. art. bOY.0 5. 2.0 
- assiste a ellas o administrador do ca~içelho OU bairro em que 

I-uccio~iai a camara, não seodo designado outro pela governador 
civil ; B ouvido quando o pedir. e senta-se á esqiierda do presi- 
dente. art. t03.0 
- corresponde-se directamente pelo seti p--sidente com as au- 

ctoridades e repartições piliilieas dos distrietos; corri o gover- 
uo e rapartiqces superiores iiurrwpouda-se por via de repreuen- 
iaqòesaaasigiiadas pelo yresidwle por via do governador civil que 
as informará. drt. 10h.0 - entrega sernanairnente ao-administrador respectivo, para este 
enviar ao zovernador civil, Lm resumo das deliberações tomadas 
na seinana anterior, e da-lhe cópia authentica do seu rheor, e 
dos autos e contratos referentes, se este as pedir ; de tudo passa 
o adniinictrador recibo. art. iIiõ:o 

os docunientoi acima são enviado$ ao governador civil pelo 
administrador com a sua informação, ae os actos lhe parecerem 
iilezaes ou oppostos aos interesses publicos. art. 1OS.V $i+ 2.0 - rl'r.ilr:s e da informaçb supra d.'i o governador civil parte ao 
ministerio publico por tres dias, rernetfeado-os em seguida á jun- 
ta gernl? lieando coui cdpia da parte i~iativa 3s deIiberaCOes que 
elle póde suspender. art. 105.0 3. 3 .0  - afixa For oito dias na porta do edificio municipal cópia do 
wsumo das deliberaç5es no mesmo dia em que as enviar ao 
administradnr do conr.nlho. xrt. $05.0 S. 4.0 -- tetu a seu cargo administrar os bens e interesses do concelho, 
G promover e realisar todos os nielhorameutos moraes e mate-- 
riaes da sua circumocripção, que por lei não sejam commettidos 
a outros corpos ou auctoridades. art. i13.o 
- tem attribuições deliberativas e consultivas na execução de 

servipos de interesse geral, districtal e parochiar nos casos decla- 
rados nas leis. art. 116.0 - bem attribuiçGes consultivas em assurriptos em que for ouvida 
pelo governo, governador civil e junta geral. art. 4lCi.o 
- pode emitiir votos consultivos de sua iniciativa nos assumptos 

de sua competencia, levando-os á pressnga das auctoridades e 
lioderes do estado. a r t  Il5.0 5 .  unico. -. são definatioas as Suas attribtiições que podem executar-se 
desde logo; e proeisorias as que só podem tornar-se definitivas,. 
se dentro de 30 dias da sua cornrnunicar$io an administrador @ 
concelho ou bairro não forem euspensas pelo governadar civil, 
ouvido o tribnnai adrninistratiTo umas, ooupela junta geral as res- 
tantes. art. 116.0 e I2l .o  -- -- mas nas das ilhas adjacentes não capitaes de districlo, aquelle 
praso 15 de 60 dias. art. 12i.o- - são depnjticns as deliberaçnes seguintes : 

f .o sobre adminisoracão dos bens, celleiros communs, e esmbe- 
lecinicntor municipacs e sua applicapiio aos usou a que saO 
destinados; 
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%.o sobre acquisição ou Jienaçàa de bens rnoùiliarios, neces- 
sarios ou dispensaveis para os servipos dos concelhos; 

3.0 sahre acreitaçãci de heran~as, legados ou doaqòes, não ha- 
vendo encargos, condições oii re?lama@iex;.- 

&.O sobre lirenpas p:ira estahelecirncntu [te caminhos de ferro 
ainericanos, ou de outro ilielhornuieiito de viaflo nas ruas, 
estradas ou terrenos municipdes; 

5.0 sobre obras de con*trcic~ão, reparação e conservação de 
proprizdades munieipaes, cnja despeza toa1 1 1 .  . exceda 
4:000$000 de r6is nos concelhax de ordem, :.!'I# 7000 rbis 
nos dc 2.a e 3001000 rhis nos de S.*; 

6.6-cbre suhs'dius a ea1abeler:impntos de beuelicencia, instrue- 
o e educadu. de que não seja adrriinistradora. nias de uti- 

Gade par8 '3 concelho ciu para uma parte irnporlante d'elk; 
7.0 sobre cr~n~trucção. eonser{-a@.~ e reparacão das estradas 

miinicipaei., depois d e  apprux-ados os projectos pela junla ge- 
ral, que nove a dircegâfi das obras piiiilicas, designa as obras 
a fazer annualrnente nas de 1.a classe, o Gxa as quotas com 
que os cnncelhos devem cuncjrrer para as de interesse eom- 
mom, observaodu-se as leis especiaes de viação : 

8.0 sobre nomeação e suspensão até 60 dias no .rn~smo amo 
dos seus empregados, e dos qiie f x e m  pasos no todo nii cm 
partc pelo seu cofre, se por lei não estiver 6xada fórma espe- 
cial ; 

9.0 sobre instaiiraçáa e defeza de pleitos; 
40.0 sobre contratei para esecu~ão de obras, serviços e for- 

necimentos. por tempo não excedente a uni anno; 
8 1 . 0  sobre arrendartcritos que não excedam um anno 
14.0 snhre construcçh, e consc~ação de fonrcs, ponles, canos 

e aqueductos que não escr:dani a deàpeza 6s 33 no n . O  52; 
13.0 sobre construcção e adrniri!stragãu das cadeias comareas, 

conforii~e os planos e regras dds leis especiaes; 
1E.O sobre reguiarnenios dos estabeiecirnectos e serviços mnni- 

cipaes; 
18.0 sobre a organitração ào tombc dos seus bens immobilia- 

rios, e dos do 1ograJoiiro commiiru; 
16.0 sobrc a convcniencia de se decretar a utilidade publica ou 

r iirgenaia das expropriações, e eebre a realisação das dá de- 
cretadas por lei ou pelo governo; 

17.0 sobre denotnina~ão das ruas e logares publicos e nnrnera- 
ção dos predios; 

18.0 sobre emprestimos e seus encagos, se estes por si, Ou 
junb2 I outros d'em resrimos antecedcqtes ri20 absorverem 
iC Oln da receita orgiaaria aiictorisada no orçamento do . - 
anno; 

19.0 sobre servicos de jncendios, ou para attenuar as calarni- 
dades gublicas; 

2 0 , ~  sobre as deliberações das juntas de parochia cyue carecem 
da approvapso da ramara. art. 193.. e 199.0; 

21.0 sobre nomeação das juntas de paro~,hia r: juizes de paz, Sü 
a eleição não tiver dado re~ultado e depoi~ de segunda con- 
vocayão aos eleilores. art. 34W 55. 4.0 e 4.0; 

22.0 sobre concessão de pensões a bombeiros que se impoisibili- 
tarem de trabathxr por desastre soffrido no servi o de ince* 
$08, cessando a pengzo qqordo m ~ m r  a iiiilriss&illdide 

23.0 sobre licenpas para edifieafles e reeuiiiim:qões junto i a s  
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ruas e logares publicos, f ixanh os alinhamentos e as cotas 
de n i~el ,  adquirindo ou cedendo os terrenos Faca isso neces- 
saríos, tom louvaçiio de peritos; 

24.0 sobro dcmolicão de cdificios arruinados ou sua rcriaracãn . .-, 
c<,iiforiiio a 1eg~*[ayi~, a>pecidl. qiie é trirubeffl applicarel i 3  
eondiqGès de srguranp publico oii indiiidual nos predios em 
conslruc~ão ; 

2 - 5 0  sobre saneamento das populações, demolição ou reparação 
das habitapões iusalubres. conforme parecer de peritos, na 
fórma das leis relativas aos oredios em ruina ou em estado ---- - -- 
periqoso para a seguranpa euhliea ou particular; 

%.o &bre plantação e córte dz mattas ou arvoredos mrinici- 
paes ; 

27.0 sobre arroteamento e sementeira de terrenos muuicipaes 
incultos, e c sg~ to  dc panlanos ern rcrrcnos rnunicipacs; - 

58.0 sobre tudo o que interessa á segurança e comniodidade de 
transito nas ruas, praças. eaes e outros logards publicos, a 
liruyeea e ilinuiinaçiio ~iublica, a ceiiioção de pejarrientos, ou 
do que pr2jjudique os transeuntes, ou cause exhalapões no- - civas ; 

29." sobre administrapão dos expostos e creanças desvalidas e 
abandonadas.at4 aos 7 anuos ; - '  

30.0 sobre os assuniptos de administra~ão muaicipal da sua 
compelençiri. arl. 117.0. 5k.O u . O  7.0, 193 e 193.O 

-- sobre o objecto das delibrraç,òrs acerca de emprestimas são 
ouvi4os os 40 rnuiores contribuintes da predial com antecipaGo 
de tws dias a delibkração da caiuara: se nàii coinpareeerem estes 
em maioria, ou não houver vencitilento, convocam-se segnnaa 
vez pela mesina fórtna, con2tituioda-se coui qualquer uumero; o 
seu parecer e enviado ao governador civil conjunetamente com o 
resumo das deliberações da caruara. art. 149.0 
- da mesma fórina se procede quanto ás deliberações provisorias 

sobre orçamentos, dotaçYu de servicos e fixação das despezas, 
lançamento de i-rnpostos, e emprestimos cujos encargos excedam 
$6 de per si ou juulos a outros autaredcntes 10 O/, da re~ei la  Or- 
dinaria do orçainento corrente. art 119.0 
- du prortsorins e só se convertem em definitivas, depois de 

approvadas pela junta geral, por as uso suspender dentro de 30 
dias depois de communicadas, as deliberações seguintes : 

1.O sobre applicação das propriedades ruunicipaes a usos diver- 
sos d'aquelles a que são destinadas ; 

to sobre orçamentos, dotação de serviços e fixa@o de despe- 
?A<* 

3.õ-iihre impostos; 
4 . O  sobre creação de estabelecimentos uteis para o concelho, 

sua dota~ão, cxtinceão e regulamentos; 
5 . O  sohre creação e extin-50 de euiyregos e sua dotação in- 

cluindo  art tidos de facultativos.   arte iras, veterinarios e 
d - 

agrorioiliGs ; 
6.0 sobre demissão de empregados e sua suspensão por mais de 

60 dias no mesuo anno ; 
7 . O  sobre contratos de esecuqão de obras, serviços e forneci- 

mentos; quando devam tsr effeito por mais de uni auno; 
8 . O  sobre arrendamentos por mais de um anno ; 
9.O sobre acmrdos com outras corporações administrativas pata 

melhoramentos de interesse comrnum; 
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10.O sobre creaçáo, duração, suppressão, ou mudanças de feiras 
e mmadns ; 

L1.O sobre aposentações de empregados, deducções nos seus 
vencimentos para ellas, r: sohrc pensões aos individuos (não 
bombeiros} que se impossibilitarem por desastre no servi* 
do concelho : 

12.0 sobre taxas por Iogares e terrenos de uso e logradouro pn- 
blieo, occupados momentaneamente; 

43.0 snbre regiiI~m~rit.ri para a exploração dos bens, pastos e 
fructos do logradouro commum dos povos do concelho ou de 
mais de uma fr~giiezia d'elle, podendo taxar-se o uso ; 

14.0 sobre posturas e regulamentos de olicia urbana e rural; 
45.0 sohrc arquisição oii  alieoaqAo de gens immobikiarios ne- 

cessarios ou Si~pensaveio dos servipoç municipaes; 
46.0 sohre desistenria, cnnfissão e transac~ões aobre pIeitos; 
47.0 sobre obras de constmcção, consenraçao ou reparapão de 

propriedades mnnicipaes, fnntes, pontes, canos e aqueductos, 
cuja despeza tobl exceda 1:0008000 de reis nos concelhos de 
1.8 ordem, 500,5i!00 réis nos de f .a e 300&l00 reis nos de 3.a; 

18.0 aobre conc~ssões de servidões em bens municipaes, as quaes 
ficarão sempre precariss; 

49.0 sohre constnia~ão de lavadouros, de banhos publicos, de 
aguas medicinaes, casas para mercados e para matadouros; 

90.0 snhre acrei!a@o dc heranças ou doações com encargos, 
condlçòes ou reciamações; 

24.0 sobre venda de carnes verdes, podendo-a declarar iivre, 
ou arrematar o fornecimento ou estabelecer açoapes de 
conta proprfa, se os eonliiiias dns arremarantes j~tificawm 
esta medida ex traordinaria. art. 118.0 - tomam-se 'd~flritii:ns, Fe passados 30 dias no reino e nas ca- 

beças do districto d a ~  ilhas e GO dias nas que o não forem, o p 
vernador ciril as não snspender,' as delibera~ões provltortm se- 
mintes : 
1.0 sobre emprestimos e seus encargos, quando de per si ou 

juntos aos ?ncargos d'outros excederem 10 */o da receita or- 
dinaria do orçaniento corrente devidamente anctorisado; 

2.0 sobre esbbelecimentos de remiterios mnnicipaes na capim 
do concelho, sua ampliação ou suppressão, na conformidade 
das leis e regulamentos rniiniripaes. ficando resalvados os &- 
rcitns da camara a respeito d'aquelles que houver constniido - 
fóra da capital do concelho; 

3.0 sohrc rcgnlamentos para a cobrança dos impostos. art. lftl.4 
e 119.0 nos 12.4 13.0 e 1 9 . O  - faz posturas e regnlamcntos provisorios, sujeitos a suspenGo 

da junta geral na fórma já dita: 
1.0 sobre a policia dos caes: docas, praias, estradas e campos, 

G da mça ou pesca nas aguas eoncelhias e particulares; 
2.0 sobre a policia e regimen das aguas communs munici aes; 

quer & O S ;  

P 3.0 sobre a policia dos vendilhões e adetos, quer ambu antes 

&.o sobre a limpeza das chaminés e fornos, eãtincqão de incen- 
dios. e sobre inundações ; :u 

5.0 sobre a divagapão de animaes nocivos : 
6.0 para impedir se colioquem nas janellas, telhafios ou varan. 

das obje~los que possam par em risco a segurança dos cida- 
dãos; 
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7.0 sobre o prospecto e alinhsmeuto doe edificios dantro das go. 
voaçRes ou junto dai estradas niuliicipaes, nos termos da 
respectiva ; 

8.0 sobre a conservacão c limpeza dos ruas, estradns fflnnici- 
paes, praças, cass, boqneirões, cruos e d*spejos publicos; 

9.0 sobre a policia .I., feira3 t! ni~rcadus j 
10.0 sobre ks éondrpoes dos recipientes de immundicies e sm 

reirio@u, qucr prir i:ailos, queS ~ I R P  0\1tio tjrlalquer xjsbeaa, 
dentro das povoaçõe~ ; 

44.0 s~thre a policia dos carros e vehiculos; 
12.0 solire todos os ubjeclos de policia urbana e rural. art. 1N.o 

--- náo faz regulamentos de policia da competencia d'outra corpo- 
reqCn, ai!oti.i!'idadc ou rcpartiqiio piililitaa, ou ~ i i t v ; . ~ u s  pur Icis ou 
regulamentos de administraeio geral ou districtai. art. 120.0 E. 
unrco, o 5 9 . O  n.0 l i  .o 

as deliberac;ões provipodar tarnheni passam a definitivas, s 
antes dn praw legal, a reqrierirnento da ca:iiarar, o governador ci- 
vil ou a junta gcral dei:lararam que nãu uuam da faculdade da 
suspen~ão. arl. 13.1.0 5.  2.0 

-- e susp~inrão pt?Io ~ i ~ v e r r i a d r ~ r ~ i v i l  OU junta gcl'al B seiripm ruoti- 
vada. e d'alla pode recorrer-se para o governo. art. 121.0 $5. 3. 

4.0 
confirmando o governo a suspensão, dará d'isso conta ás ebr- 

tes. art. 1 B i . O  5. 5.- - phde o go~k-nador civil e a junta ger:il, antés da auspensk, 
recomoiendar a caniara que reforrne as ileliberaçòej na parte coa- 
traria á lei ou interesse publico : r refuri~adas pela camara, re- 
iriette-as esta ao administrador antes dt! decarrerziii dcis terços 
dos prasos da suelieii.;Wii; P dili'aute este tc~iipo yode o @verna- 
dor civil ou a j u n t ~  susppnder quer as priineira; quer a-. novas 
ù@literaaùes. qiie seriru seiiixe suslteilsas n l ~ ,  ciiiiipi.iudo a camara 
o que Ibr lor rt?cor~~mendadii pelo governadur civil 03 pela junta, 
e denlrct &o praso acima mareado. art. 12: .n S. 6.0 a 8.0 
- póde a camara siiúslituir as delitieraç0cs suspcnws. declarao- 

do-as sem eífeito, e n)esie caso subiistein as nova3 delibui7agÕes, 
quando liao suswnsas. art. 424.9 S. 9.0 
- todas as aeliberagiSes podeni ser suspensa~ ou reropadas pe- 

los meios coiiteneitisnb rio c:tso de riuliidade da art. 30.0 (vid. 
IVullidade (Ias dP7i'beiapõa). e no de offensa da direiti~s fundados 
em lei ou em regutamaiitos de administraplo ~iublica. 333 compe- 
tentei para usar d'esxes nicios o iriiaisterio putiliçu e as pessoas 
cujos direitos foraio offendidos. art.  122.0 

-- pertence-lhe por vir do presi,lenie ~:xceiitar as suaa delibera- 
Qões, sendo o presidente especialmeri te encarregado : 

I .0  da p~iblicai$u das pristuras, resolucõrs e avisos ; 
2.0 da proposta dos orçamentos : 
3.0 do rirdenariienti) dai despczas confornie iis rireaiimtitos e as 

deliberatòea da carnara; 
4-0 ile representar a amnara 010 juizo O U  tljra d'elle., e consti- 

tuir advogados e procuradores necessarios ; 
5.0 de assignai a eorrenpondenzia; 
6.0 de inspeccionar Superiorinp,nte todos os estalrelerirrie11tQs- 

Mas excepto a inspec~ãii da secretaria qlie pertence sempre ao 
presidente, pbde a eamara dividir as funcç3es dc! inqiec~zo 
peios vereadores. art.  123.0 

Camara miiniolpal de Lisbaa - são-lhe aliplíea~eis 

as disposi$5ex noiniiiunn a loda? as cainaras quanto I assistencia 
do administrador do concelho ou bairro, ao modo de se corres- 
110nder comi as :ãuctorldndes, corporações e governo. e & entrega 
e publicidade do resumo sarnanal da= suas delibera$õis. art. 106 .O  - i composta de vinte e sete vereadores eleitos pelos tleitows do 
mriuicipio, de quatro vereadores presidentes das quatro rommie- 
sões de hygiene e.saade publica, instruccã~i pub!icn bcnfifinenc.ix, 
e faz-!nda niuriicipal. Lci de 18 de j u l h  dc 1 8 ~ , ' a r t .  3.0, 28.0 
$S. 1.0, 2.0 e 3.0. e art.  89.0 e 30.0 -- reune-ar? sem convocscão a 2 de jant?iro segointa ao dia da 
eleição total ou parcial : e sob a presidenzia do mais velho, com o 
mais n o w  servindo ile secretario, elege por dois anori3 o pre- 
sidente, vice-pfesidetii.e, eecretarid e vice-secretario. Cit. lei, 
art. h,.0 - cttnstiluida a inesa, procilde logo á eiei~ão de seis vereadores, 
que com o presidente da caznara formam a oua administração 
executiva. elegendo ao mesmo tempo seis outros para substiti~tos. 
Cit. lei. art. 0 . O  e 5. i . 0  

servem ou subStitutos nos impedimentos e Faltas legaes dos 
elierlirros, beui coino o i-iça-~r8sidi:ate nas do yrcbicleult:, e o vc- 
readar mais velho na falta d'ambos. Cit. lei. ar[. 5 . 0  e 5. i . ~  

- - piiile a cailiarri sohstituir cm todo o teiiipo a siia cu1nmiss5o 
execiitiva, exczpto o presidente, dando conta ao governadc~r civil. 
Cit. lei, art..Ç.O S. 2.0 

-- B nas eieiçijes para a commis~Zi, exe~utiva, em caso de empa- 
te, vrebre o mais velho. art. 5.0 S. 3.9 - kelebra oitri sehsõcs or<jinariai, para qiii: nzo 4 mister convo- 
caqãoI nos primeiros quatro dias dos maes  de fevereiro: março, 
abril, maio, junho e julhs, a conieçar na primeira seguiida-feira 
do roez. que Iiodern ser prorogadas por mais um dia pela cariiara, 
oo pr!r rnak tempo pelo Zovrrno, e todo u mez de novembro? e nos 
ultimos dez dias dc tl~zenibro. podeiido prorozar. esrcn prasos por 
niais tres dias, por sua dzliberagão, ou por iiiais tempo com au- 
ot~~risapão do governo. Cit. lei, art. 6.0 53. 4.0 e 2.0 e decr. de 33 
(Ie julho de 1886. art. 13.u  

. - $ióllt? o governo por despzcho dn minipterio dn reino auctorisar 
a transferencia das seis primeiras sessões para outros dia?. dentro 
dos mes111os mezea. Cit. decr., art. 15.9 3. 1.0 

-- 3óde ser convotaàa er;traordinariaineritc pela govsrnn, resbrin- 
gindo-se a trazar siimente dos assumptas da convocap30. que póde 
ser feita por despactiii do governo puhlioadn na fulhn olliaial. Cit. 
rlaer.. art. i 5 . D  8. 2.0 e cit. lei. art. 6.u 3. 3.0 

-- corresponde-sc poi' roeio d i ~  prosidsnte ílirectaniente com to- 
das as auctoridades e reparti~ões publicas; eorn o gocerno e 
reparti~òas siiperiores só ~ií ir  via do governador civil. Cit. lei, 
art. 7.0 

--- hdas as sessi5es são publicas, e d'ellas se lavra acta ciroum- 
stanciada, imp~'essa c publicada na f~bcillia nffii:iaI. Cit. lei, art. 8.0 

-. fuiicciona por quiitro annos, renovando-se de dois eu1 dois an- 
nos. por sortcio, feito no ultimo dia da sessso ordinaria de junho 
dci sejilniln anno do quadriennio, apurando Ik, sendo 3 da mino- 
ria, glie devaili retirar-se. 0% restantes saem no biennio seguin- 
te independentemente de sorteio. Na mesriia ocnaiião e pelo mes- 
mo !iludo se sorteiam os quatro vereadores eleitos presidentes das 
quatro eommissões, saindo dois, e prmedendo as ciimmjssões á 
clei@o de novos presidentes. Os sorteados em um e outro a- 
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so sii podem ser reeleilos duas vezes consecutivaniente. Cit. lei, 
arI. 9.0 - são suas attribuições : 

i .o eleger a conimirsão executivs: 
2.0 administrar os Dens e eslabelecimentos municipaes, dando- 

lhes o conveniente destino: 
3.0 déliberar sobre a acquisifão e alienatão de bens immobiliax 

rios, tlt~tlos, ii.qórsl papeis de credito e inecripções, necesa,l- 
rios para o serviço muniçitial; 

4.0 sobre a aceeitaçãp de heranças, doações ou lcgados á cama- 
ra ou seus eslabelerimentos : 

5.0 sobre ereação ou suppresião de estabefecimenlos de hene- 
ficencja, educaqio. inetiurgão e hygiene, ou uieis para o nu- 
nicipio? ou sobre subsidiof aos nresrnos quando não perlen- 
Ssm á camara, aias sejam de utitidade; 

6.0 sobre constnic(ão, rttn?ervaçii« c reparacão das riias, pra- 
tas, estradas, fonte*, ~ioaEer. ailceductos e canos de e ~ ~ o t o  . - . - 
do mnnicipioj 

7.0 sobre contratos de obras, oervi~os ou fomeeimentos de in- 
teresre municipal; 

8.0 fobre expropriar por utilidade publica as proprjedades ne- 
ces~arias para ris niethoramentos das obras niunicipaee; 

9.0 sobre quaesquer obras ou nielhorarneiitos niniiiripaes; 
40.0 snbrc licrnças pare aslafzcirr.er qiielqasr melhoramento aa 

via60 oublica : 
l1.0 iobrè eslabelecar. ampliar, ou supprimir cemiterios mcni- , > ,  . - 

cipaes ; 
49.0 sobre creaq5o.o~ euppressZa de partidos para faeultatiTos, 

boticarios, parteiras, veterinarios e açronouioe; 
13.0 sobre cr?ar$io, dotaçlci ou suppressio de empregos; 
44.4 sobre uonieação de empregados do muriicipio, inr.lu~iV& 

proleseores niunicipws, sua susperisão uu Ceniissão nas ter- 
mos das leis, depois de ouvidos por escripto, para que lêem 
o praso de quinze djas depois de intimados; 

15.0 sobre conressão de licenças e aposentações dos seus em- 
pregados, e sobre as deducções para estas ultimas; 

46.0 sobre pebsões aos honibeiros ou ouiros jndividuoa que se 
impossibilitem de trabalhar pur desastre sofiido no servi$@ 
dos inrendios ou n'ciutros servi~oa. municipaes, cessando a 
pensão quando cessar a impossibilidade; 

17.0 sobre pIzilos, sua instadura@o, desistenda ou transacqões 
sobre elles; 

58.0 sobre emprestimos, suz dotação e condições; 
49.0 sobre lançamento de addieinnaes as rontribuições directas+' 

predial, industrial, sumptuaria e de renda de casas; 
20.0 sobre lançamento de aontribuiçties indirectas nos termo% 

das leis; 
21.0 sobre taxas por ocrupação temporaria de logares e t e m  

nos de uso e logradouro publico ; 
22.0 sobre taxas por licenças policiaes; 
23.0 sobre regulamentos dc robraoca e arrecadacão das suS 

contribtiiçõés; 
34.0 sobre rerlnlarnentos para c.s estabelecimentos e serviços ma- 

nicipaes, e posturas ou rcgulanientos de politi3 urbana; Y~ral; 
26.0 sobre estabelecimerito, duração, niuùanl:a ou suypresoão - .  

&e feiras e mercados; 

26.0 sobre os serviços de inr~ndio, rwe? tia das suhsi steneias de 
primeira necessidade, e meios de prevenir ouattenuar as ca- 
laniidades pribiicas; 

27 .O  sobre aceordos com outros munieipios para. obras ou insti- 
luig?es de utilidade commam ; 

26.0 sobre fixa~ão e dotação de lodos os serviços e despezas 
rniinicipaes; 

f 9 . O  sobre os orçamentos; 
30 o sobre os nomes das ruas e largon. e n u r n ~ ~ ~ ç ã o  do? pre- 

dirie . .-..... , 
31.0 sob~e  a nomeaqo das juntas de parochia e juizes de pae, 

se a sua eleição riao der resultado; 
32.0 sobre representar aos poderes publicos nos assumptos da 

sua compet&ncia; 
33.0 sobre o seu voto consultivo quando pedido pelo governo. 

Cit. loi. art. 10.0 - os assumptou regulados por leis ou regulrmentos de adrniniu- 
tragão geral, ou os da competencia de outra auotoridafie ou re- 
partição publica não podem ser objecto de posluras ou regula- 
mentos municipaes. Cit. iei, art. 16.0 5. unico. --- s5o executorias todas aç deliberapões supra, independentemente 
de confirmacão, expepto.as segriintss: 
4.0 sobro Iançainento de addicionacs excedentes a 85 O/,: ath 

50 pbde o governo auctorisar, acima d'esta taxa só a ]*:i;; 
2.0 sobre emprestimos quando os encaraos. por si ?u sommados 
com outros anteriores excederem 25 O;, da receita ordyarra: 

3 . O  sobre a demissão de empregados ou a sua suspensao par 
mais de 30 dias ' 

4.0 sobre a acquiGÇão on atienaqiio de bens immobiliários, e 
acceitarlão de herancas, legados ou doacües, que o governo . -  
póde aüctorisar ; * - - 

5.0 sobre a creação de partidos de facultativos, pharmareuticos, 
parteiras, veterinarios e agronornos, e a suã suppressão, bem 
como a crea ào de empregos, sua dotaç3o ou suppresdo; 

6.0 sobre eotaieieeirnento de contribuiGõeç indirectas, taxas de 
licenças policiaes, regufanientos liara a cobrança e arrecada- 
@O das snas eontribui$5es, e sobre a organisaçáo de orça- 
mentos de rrceita e despe~~a, que todas carerem, para se tor- 
narem definitivas, da approvação do governo, ou qize o govcr- 
no não use da faculdade da suspensão analogamente ao que 
aconteà com as deliberaçaes proois&ias das juntas geraes. 
Qt. lei. art. 44.O e seus i$. e codigo administrativo, art. 124.. 
e 125.0 - as suis dcIibera~Ces podem ser revogadas ou alteradas pelos 

trihnnaes adminisarari~os quando d'ellae resiilte offensa de direifos, 
ou quando sejam nulias por alg~~iima das rircurnstanciac! do art. 
30.0 do codipo adminisárativo. Cit. lei, art. 12.0 -- d'elkas porfern recorrer o administrador do concefbo e Os in@-, 
reesados. Cit. lei., ara. 43.0 - o PCU presidente é especialmenle encarregado da pn.lica@o 
das rcsolu$Ces, avisos e posturas: de a representar em juizo 'e 
fbra d'el;~, de aeeignar a correspundeuci+ e da inspecçào sup4 
rior de todos os estabelecimentos e serviços municipaes. Cit. lei, 
art. i 4 . O  - 6 ofirigada successivamente ao estabelecimento dennitivo de 
duas escolas de instrucção primaria elementar, uma para cada 
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sexo, em cada nova parochis oirril do seu municipio: podendo 
substituil-as por escolas centraus, a giie se refere o art. 90.0 
lei de 2 de maio de 1878, e auctorisada pelo governo, augi!ienb 
o numero de professores exjgido pelo desdobramento das classs 
dos aiumnos. C16. lei, art. 38.0 

. . cria escólus iafuntis, sulus-usylos, e creches quando julgar coo- 
verifente. Cit. Icj, ar$- Q . 0  

- 8 obrigada a 0rganis:rr iimii uocrirriissãu para ocear t? adminis- 
trar. as caixas escolares, nomeando para ellas os cidadzos qlie se 
dist in~uirem pela caridade, illustra~ão e civismo. com o nome de 
commksão proniotora da instrucção popular, e da qual fazem pw- 
te os prroehlis das freguezias do rnunieipio. Cit. lei, art. 4 i . o  
- sll~ipi'e-lhe o pagauiento dos venciiiientas dos pioreisores e 

ajudautes d'auilios os sexos, das eacólas primarias elciiientares ou 
n~rnplementares. CiC. Ici, art. $8.0 

-- cumpre-lhe dar casa para a escola (que deve ser em regra de 
construceão especia1.e propriedade do muiiicipio). habitneãn aos 
profesrofes, fornecer a mobilia escolar, e organisar a bibiiothe- 
ca da escola. Cib. lei, art. 48.0 e 38.0 5 .  3.0 

. .- . . . . . t e u  obrigaçxo de crear unia escólc~ cmtral de artes e oficias 
para o eiisirlo [iniliasioiial, sei~do a 5ii;i derpesa rrietuile paga por 
ella e a uuli'a melarle pelo goveiLriu, que approva os urciaraci~~nas 
dc erisino, os quadros doci:ntes, os vcncimcnaos do pcszoal: e no- 
meia, sobre concurso, os profsssores respecti~os. Cit. Iei, art. 50.0 
P 3 l . Q  

-- nornt?ia urn sub-delegado de saude coni approva~ão do gover. 
no para dirigir o serviçu de saiirie e hygiene riara c a h  uu!ila das 
vinle çir~cuui~erip$Ues era queo i~iuniripiu se divide para este ef- 
6:itn, r: qiic cflrrt:s[)on(lr!m :is parochias civis. Cit. lei, ort. 52.0 
i! na0 
- não pócie auctorisar ncnhurna con<truc$ão particular sem que 

o respectivo projecto tenha sido estadado pelo respectivo delega- 
do de sauda, e sobre consulta Teste. appr~ivado pelo conselho fie 
saude e hyçiene do bairro, quanto as c»n,Ii@es hygjenii-as: salvo 
se este conselho deixar de resolver no iiraso de. trinta dias da 
acir.esautacão do projecto. Cit. lei, arl. 63.0 
- não cobrar imposto algum de transito ou dc portagem. 

C l t .  lei, ar t .  117.0 
- gosa dos privilegias da fazenda priblica. mas sem pnjoizo d'es- 

ta, conforme os art. 285.0 e 287.0 do codigo civil. Cit. lei, art. 
4 19.0 S .  unico. 

Camz*r . :c  munioipal do Villa Nova de Qa3.a- 
r:orilirida a iLeceber [)til,> iinpo4.n dc: tiarrciras çobrr! as lit?hidau a]- 
coolicas as quotas que tinha por leis especi:res. art. IS5.o 
- eontinúa a cobrar o impiisto actualmente em vigor sohrc os 

,carros que entrarem nas barrziras. que não podem ser alteradas 
sem approvaç3o do goveriio. srt.  155.0 $5. i .0  e 2.0 

Camtirn. municipal do Porto, r:onstitirida roiri organi- 
sap" espacial-& uoiripusla de PL vereadores. art. 108.0 
- e l e g  na sua primeira sessão uriia commissão de cinco verea- 

dores effectivos e cinco siipplentes eni:arregada priacipa1:nenta de 
executar as suas delibera~6es. art. 108.0 5. I .@ 

--- esta oorninissão ineurribe a. qiiaesqner vereadores a inspec@o 
de deterrriiuadus ea rv i~üs .  para ou iluads tentiain ciiinpetencia e$- 
p8cial, sc o exigircm as &rcumst:incias. art. 108.0 §, 9.0 

-- as funeções dos vereadores adjuntos da commissão executiva 

350 msrainente auxiliares, ri%~ deliberando por auctoridade pr0- 
pria, P '1 O mas só sobre a regponsat)ilidarli! da commisuão. art. 1 0 8 . O  
4. 0 

- a coinuiissiio executiva distribue 03  servipos entre os seus vo- 
eaes. sendo cada um resoonravel pciaule 3 commissão pelos sens 
:&S. ait. 108.0 S. &.O 

- 

-- - tein quaIro sessEc nrilirizi,ias annuaes nos primeiros oito dias 
iiteb de janeiro, abril, jultio e outubro, podendo a ulti~na durar  
até quinze dias, e cada uma tlas outra8 por mais tres; alem d'es- 
tes prasos a prorogacão só póde ser suetorisada pelo governador 
civii. art. 11Õ.0 ~ 

. - 2s sesdes  ortfinariaj não careceili de convoca@o. art.  1 1 1 . O  
2dile;ii ter sess5es estraordinarias c.uutTocada~ pe l ,~  gc~verns- 

dor niirjl, se o exigirçiii as conveniencias (ie servico, ou requisi- 
tarem as commissàes municipaes. art. lli.O 

- assis1e;ii os ad:ninistrailoi.es dus bairros designados pela,go- 
vernador ci-rii. O U  o dos respd~tivos e o n c ~ l h ~ s :  ~ U C  sito ~ i ~ v l d o ~  
quando o pellirei~i, e tomairi asseutu á esquerda do presidente. 
art.  iiL.0 S. qnieo. - a io  appiicaveis sua oryaiii;a$ío e rnndo de funcvionar, a?: dis- 
poiic;ões cnmiiiuns aos corpos adininistwtivtis, e as junras p r a s s  
e cnrnmis$&s di.;trictaes,erii tudù que não,fira ~>peci;~iirlenle Con- 
s i~uadi i  d'üutra fóriiia (vid. Coiyos ad~niizzst,~nlicos, juiltils gernes 
e commissõas dlsti ic!ass).  art. 1 1 9 . O  - é-lhe apoli~qve) a orp;rnisa$ío esgecial da cnrnara de L~s-  
boa regulada pela lei de 18 de iuiho de ISPY, ereepto o ~ u e  n'es- 
ta lei p r~v i$e i l e~ ia  a reeaei!o da oi~a;iisx1;2o das seis rtriiimis- 
5381 especjaes, C inndo de arganisa$ao dn ~-trvi$@s a elIaq altinen- 
tes.(vid. Cantara naun,ii:ipsl de Lisboo].  art. Id6.O e 1 0 i . O  

aoritiuúa a rec+ber p::li, i , r i i>~~ .ù  d-. b3rrcir:ix sobre as Li~i~idas 
. alcoolicas as quotas que Ihçs foram destinadas piir leis especiaes. 

art. 1S5.0 
- - & auctorisala a cobrar o i:npoitn ein vigor sobre os rsrros que 

entrare!n nas bariteiras. as ,lua?s sb finde :i ser alteradas ciiiLi ap- 
provacão do qox-eriio. ar t .  i 5 t i . u  8s. 1.0 e 2 . O  - o irdenaiiiento das deepezus e a p rcs lu~Z,~  de Coatas ~ $ 0  func- 
ciíes da commissão exccuii\.a municipal nos mesinos tir:l:os das 
&mrnj,Ges districtaes. ar[. 1 5 7 . O  
- os orc~riantos &o prriponliis pela comniis-.ão . riirrniciyal e dis- 

cutidiiç <aiprovado$ pela earnai':l. art. 1 5 K . O  - se a caniar:i deixar de votar i75 orp:tiiientos nec.esiarius, ou não 
coriteriiplar n'elles as despezas obrig:~torias. ou n i o  vutar a recel- 
ta necessaria para ellas. o gomrnador civil, prei-edendo corisulta 
do tribunal ad:iiinistrativo: supprira essas oriiiisões dentro dos li- 
mites das attribuipões &a calliara. art.  158.0 5 .  ,i.@ 

se o orpinento uão for votadu e em termos d.c ser executado 
antes de corrie$ar o anno que tem de reger, con,tin? em uigOr O 
do anuo anteririr sónieute quanto i iwei ta  ordinari:i, e as des- 
nezas obrigatorias de execução annual e permanente. 3rt. 158.0 r -- S. 2.0 - - pecusa~do a corniniss5u municipal ordenar o pagamento d e  
despezas rc:gularrneore aartorisadas e liquidadas, rec~lrrem ou lu- 
teressados xn tribunal adrriiiiistrativo~, que, ouvida a cotrimissão, 
ordena o pagaioento quando o achar justo, c o lliesourelro e obri- 
gado a cumprir este mandado. art. 138.0 5. 4 . O  e 9'6 5 3.0 

Carnaras rniinic?ipaes coin organisa~ão es- 
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pei-ial - a do Porto eooipoem-se de $1 vereadores ; as  dos 
outros coneelltos de I . a  ordem, de 15. art. 108.0 e 109.0 

a comrnissão municipal da 4 .=+ eompoern-se de 5 vereadores ef. 
footivus e 5 supplcntes; as dos outros de 3; os substitutos servem 
pela ordem da nomeação nas faltas e impedimentos dos effectivoa. 
art. 108.0 8. 4.0 e 109.0 

a commissão municipal 6 nomeada pela eamara na i . ~  s e ~ &  
dzpois de  eleita esta : e póde incumbir a outros vereadores a inspeb 
qan de s e r v i ~ ~ s  dr?kminadon; mas f??!eo ri?jiinini. sã0 meros ao- 
xíliares e nada deliberam por auctoridade propria, mas só sob & 
responsabilidade- da commissão. art. 108.0 %S. P.0 e 3.0 - a c~mmissão distribue os serviços entre os scus vogaes que, 
são resyonsaveis pelos seus actos perante' ella. art. 108.0 S. 
6 .o - tem h sessões ordinarias annuaes. em janeiro, abril, julho e 
outubro, podendo durar cada uma os 8 primeiros dias uteis c se- 
rem prorogadas por mais 3 dias uteis por dehberaçào da camara 
ou por mais tempo com aactoriaapão do governador civil. A de 
outubro póde durar 15 dias. art. 120.0 55. 1.0 a 3.0 -- tem sesões extraordinadas exigidas petas necessidades do 
nervigo ou reqiiisitadas pelas suas cornrnissões, sendo convoca- 
das pelo governador civil; as ordinarias cão carecem de convoca- 
ção. art. idl.' - assistem is sessões d3s caniaras os  respectivos administrado- 
res, que são ouvidos quando o pedem e tomanr assento a eequer. 
da do presidente. art. 111." 8. unico. - 3 orgauisacão e modo de funccionar das suas commissões é 
analoço 30 das commissões di~trictaes, devendo enviar o resumo 
das suas detiberaçbes senianalmenre ao governador civil por 
intormedio do adniinistrador, sendo-lhe applicavel n'esta parte 
o processo relativo As delibera~ões tlas caniaras enl geral. arL. 
lOEi.0 e 112.9 - deliberam definitivamente : 

a) sobre a elciçso da  sua commissão; 
h) sobre levantamentos de ernprestirnos cujoa encargos pof 

si ou juntos aos anteriores não excederem 25 % da receita 
ordinarja; lanpmento de percentagem até 25 addicional 
as conlribui$íjiies directas do estado, 6 igual percentagem s0. 
bre os rendimentos não sujeitos as coniril~i:içÕes menciona- 
das, exeepto juros de titnlos de divida pulilrca e vencimentos 
de militares scn serviço activo ou d'oulros que gosem a me* 
ma immunidade. nrt. 125.0 e seus 58. 

c) sobre todos os assuniptos de deliberaeões definitivas e pm 
visorias das camaras em geral, com excepção das sey in teq  
que $50 provisorias : 

1.0 sobre orczmeutos : 
2.~~eobrecriay2io de empregos, sua dotacão e extincç50, incluiu* 

do partidos para hcilltativos, pharmaceuticos, parteiras, v* . - . , -  
terinarios e agronomos; 

3.0 sobre demissão dc empregados e sua suspensão por mais & 
60 dias no mesmo anoo ; 

4.0 sobre contratos Cobras, serviços on fornecimentos ou so- 
bre amndan~entos atiando tuùu deva ter eífeito Dor mais da 

r um anuo : 
5.O sohre accordas tom outras oorporaçóes administrativas p* 

ra melborameutos rnnimuns ; 
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6.0 sobre estabelecimento, ,ampliar$iowu supyressáo de ~emite-  
rios municipaes; 

7.O sobre rsgulruieiitos da fruigão e çxploraçáo de bens, pastos 
R ~ ~ I ~ P I I I S  do logradourti coriirntiiii rios povos do coneelbo on  
pertencentes a mais de unia fregriezia d'elle; 

8.0 scibr.9 posturas ou regulamentos de policia urbana ou rural, 
e para a cobranpa de irnpostos ; 

9.0 sohre acciluisicao OLI alienaqib da bens i~t~uicibiliarios n m s -  
sarios ou dispensaveis; 

10.* sobre lanpameoto òe percentazens adlicionaes 3s conarf- 
buigões direclas de   ri ais da 25 0%; 

4.1.0 sobre levarirameato de eruprestimos quando os encargos 
de per ei ou juntos aos existentes escederem 25 o/, da reeei- 
ta ordinaria ; 

i 2 . O  sohM estabeleeitrieoto de cont;ibuiqües indircctan, rios ter- 
mos d3s attribuiç5es das eainaras em geral. art. IB.0 e 126.0 
e sens $5. 

- -- iouvertein-se em definitivas as deliberagões piovisorias. se 
denlro de 60 dias o governo, ou no de 30 o governadof civil, 
contadi>s da da& do recibo do administrador, as não suspenderem 
art. 127.0 -- n gilrerao só páde suspender as deliberapõcs sobre percenta- 
seus, a~ldicionaes exezdenk-: ..i 50 O/,. 0.1 sijb:e eiiiprestiirins eu- 
jos encargos excedam esta taxa e t:imbem sobre acquisiç5es ou 
alieilações de bens imrriovei++ art. 197.a 5. 1." 
- 110s outros casou a susperi,&o 6 exersicla pelo governador civiI, 
oiivido o tribunal a:3rninistrativi>. art. 127.0 5 .  2.0 

- - têam as aktrihui~5es e cocupetencia das eamaras em geral com 
ai. modiGçaç%es já uiencionadae. art. 130.0 

-. - pertence-lhe$ o ennarga da fiiiidar, manter e regular os esta- 
bolacirnentns e instituiçõas analopas ás que o codigo ou leis espe- 
ciaos poem a car,oo da junta geral. rrt. 1SO.O S .  l.0 

-- por isso podciri eievar a 18 ua addiciiiuaea para o serviQo 
da instriicçàn a seu rargo, a que se refere o arl. 11.0 da lei de 11 
de j i r n h ~  d a  4883. art. l30.0 S. 2.0 

-- - nZo G o  oh~isadas a cantribiiir para aa Aesperas do districto 
nrni t8em direito de exigir subsidias da junL? geral. art. 130.0 
S .  3,. 

-- sao obrigatorias as aespezas da 'po!icia civii nos termos das 
Ieiu especiaos: mar os conr6lhos. sefies de dirtricto o co:ri ?IIU I'c- 
nrncil eo'pecial, ci?ntrihncm para as, dcqpez3s ds policia oivil, a 
Eargo da jjune p s a l  pelas I A ~ Y  esptciae.;. com cima ijuota propor- 
cional a sua eontribuipào predial e indaatrial. O gorarnadur civil 
tomaiido por base essas concribuiçcies nos ilivorsus ciincelhoa do 
distrioto. ouvindo o triliulial ad,niiii~trativo, lixari essa qnota, e 
3 jun ta -gra l  distribuira com a mesma basu a restaritedcs~eza 
pelos outros concelhos do distrizto de resirrien cspauial. art. 
1 Y 3 . O  S. 4.0 

cma;.ks municipaes dos eoncelho~ de 1." op- 
dem - com ezcepç20 da do Porto, são coinpostas de 49 verca- 
doreg, que na primeira seusão depois de $leitos riorneiam d'entre 
si uma commissão dc tres merribros, cocori . Ia priacipairrirnr,? 
de eseeribar as daliberacGcs da caliidra. art. I im'' .O 

-- h-lhes applicavel no restante o que sc espoem quanto á earilara 
municipal do Porto ( ~ i d .  Canaara ~nu.nie$a.l do Porto). art. 107.0 

---- são de i.* ordein, com 3 organisa~ão respectiva, a s  dos concc- 
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lhos fio mesmo distriqo, ctnja p~puia@o total seja pelo menoa de 
60:LBO hahitarites, se o reqi.ieisrem as respectivas camaras miinici- 
paei e dois terços ao menos dos cidadãos recenseados em cada 
roneelho como elegireis para os cargos administratirros. art. 4.0 
8. 1.0 n.0 1.. - a estcs conc~ihos 15 applicavcl o que fica exposto acima. art. 
107 O S  I O " .... ,,." 

Caiilíuhos viciuaes do uso exclueivo da parochia. não clas- 
sificados como estradas muuieipaea - a sua consrrucção, repara- 
ç i r ~  c conservscão c objeeto de deliberaq30 definitiva das juntas 
de ~iaiochia. art. 191.0 n.0 8.0 

-- e as desp~zas com a sua construcçZo, reparacão, conserva- 
ção e limpeza são obrigatorias das mesrnas. art. 2b2.0 5. 1.0 n." 
4: o 

c a s i ~ r r s  ou errnidas dependentes da igreja pafochiat -9ohre aad-  
mjnistraçâo dos seus bensercndimontos deliberam definitivamen- 
te as junras dc parochia; mas não sobre 03 daa pertcncentcs a 
particulare~ ou moradores d'algum logar da parochia. art. 191.0 
n.0 &.O e i96.0 n.0 2.0 

Citrcereíroa, das cadeias a cargo das eamaras - são por ellas no- 
meados c demillidos; rnas póde o juiz de direito da corirarca sus- 
peiidel-os e substituil-os nos seus impedimentos a3 falta de pro- 
videncia da csmara. arr. 179.O 8. unico. 

Carnes er-ercfes  - pódo deliberar yroviuorianienle a camara so- 
bre a sua veuila, declarando-a livra, nu ilantln-a de arren~ataçiio, 
oti estabelecendo acougnea por sua conta para evitar os conlirios 
dos arrematantes. Esta delibera@o póde ser suspensa pela junta 
geral. art. i i f . 4 . O  n,a 26 o e itl .O 

Casas de elriprest-imos snhre penhores -carerem delicen- 
qa do governador eivif, excepto as  estabelecidas por bancos, mon- 
te-pios, nroutesde piedade. sociedades de soceorros nintuoe e ou- 
tras siinilliantes cu~us estatutoa carecem de ariurovacão do gover- . -. . ., -- 
no. art. 418.0 n.0 i0.0- 

Casas dejogo - sao objécto de providencias policiaes do go- 
vernador civil e aàministrador do concelho. art. 218.0 n.O 5.9 e 
242.0 n.0 4.0 

Cathedraes - as soa!: fabricas não são sujeitas a administra@a 
da junta de parochia. art.  194.O n.O 6.0 

Caução exigida ao thcsoureiro pagador do districto pcfos regula- 
mentos da fazenda publica, qnando elles sejam iambem tbesou- 
reiros da junta geral, será arbitrada eni quantia-que comprehen- 
da tarnhem esta nltirna responsabilidade. art- 75.0 -- o do mesirio niudo a do recebedor da comarca quando for tam- 
bem thesoureiro da camara. art. 448.0 

Celleiros communs municipaes- sobre a sua administraçSo de- 
libera definilivamente a camara municipal. aPt. LL7.o n.0 1.0 - solire a dos parocliiazs delibera delinitivaniente a junta de pa- 
rorhia. art. 491.0 n.O 4.0 

Cemiterios municipaes na capital do concelho- é obje- 
cio fia defiberação provisoria das camaras o seu estabelecimento, 
ampliação on auppress30 na iórrna das leis-e rcgulauie~tos muui- 
cipae8, ficando todavia salvo o seu direito aos que houver cons- 
truido fóra da sua capital. Estas deiibera~ües pudem ser suspen- 
sas pelo governador civil, ouvido o tribunal administrativo. art.  
i1R.O n.0 43.0 e I2i.o - as taxas pelos serviços dos municipaes e licenças para sepul- 
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tvas n'ellea são imposias directos das camaras. wt. 133.o n.0 8.0 -- - as despczas da sua consiruqão, reparagào e iinnsersaç5o são 
obrigatorias para as canjaras. art. 44i." S. i.0 n.0 9.0 --- parocdxiaea -delihe~nm yrnvi~o~iamente as juntas de 
parochia sohre a sua eoasirucqão, ampliacão ou suppresuãí~ fira 
da capital do concelho, conforme as leis e reprilamentos sanita- 
rjos; mas tkni direito aos qiic hajamcuristruidona capital docon- 
o.!! ... Estu QeiiberaçSes careceu da spprnvasào do governadoi. 
c i r~l .  ar[. 192.u n . O  $0.0 e 19'3.0 --- os seus reudimentos sZo receita ordinaria da parochia. art. 
199.0 5. 1.O n.O 5.0 -- - a despeza com elles é obrigatoria da jtinta de parochia. art. 
202.0 5.  I .0  n.0 9.0 

CartTaIões d:is actas dor- corpos aùministwtivos e suas aommis- 
iibzs flelegailas - - sao passadas indepcndcntemcute de reqi~eri~uen- 
to, pelos re~pectivos serretarios: dentrn de oito dias dapiiis de re- 
queriaas, sob pena da multa de 503000 a 10Lk.5000 réis. art. 33.0 
il 375~9  - ..-. - - 60s aotos do governo cil7il passa-as o secretario geral. art. 
%28+O n . O  %.O -- dos da administração do concelho passa-as o respectivo secre- 
tario. art. 248.6 n.G -- do tribunal administrativo passa-as o respectivo seeretniio. 
art. 290.0 n . O  P.2 -- as requeridas as comniissõcs de beneficeneia que não forem 
pawadas em ,oito dias depois de requcridas, irnpoi'tain para os 
respectivos secretarios a multa de JONOü a 1 W W  réis. arh 
375: 

C?in&inc5a o .fomos a sua lirlipeza E objecto de posturas 
ou rrgularnentos municipaes. 3r1. 120.0 1 t . O  k.0 

Cidadãos privados ou $queusos dos seus direitos civis e politi- 
cos por sentenr,a uu despacho de pronuncia transitado em julga- 
do, ao tempo da elei@o, não podem ser vogaes dos corpos admi- 
nistrativos. art. 7 . O  n.O 17.0 

Circulos eleitoraea -em que se diiidem os districtos para 
a eIei@o dos procuradorei: á junta geral. e o numero de procn- 
radores que compete a cada cireriln eleger-ha de ser fixado por 
lei especial. Em quanto elia uão es i~ i i r ,  subsiste a divisão dos 
circalos e a designação do numero de procuradores actualmente 
cm vigor; mas os concelhom de ordem com organisar;ao espe- 
cial nio fazem parte dos circiilos uem elegem procuradores, dedu- 
zindo-ae o numero d'estea da numero que deve com[iõr a repre- 
sentação districlal; e se algum d'estes concelhos autonomos &r 
circulo com outru conceltiu, tocara a esto eleger um procurador. 
3rt. 35.0: 508.0 e 5. unico. -- para'elejções de deputados regulam as assembléas eleitoraes 
(vid. Assm;I..,;s eleitora~s). art. 311.0 -- pdra as  eleigões municipaes cada concelho constitue um 86. 
art. IOi.0 

--- . determinados por lei pbde o governo alteraI-o- se vierem a ser 
alterados os limites dos districtos ou conwlho- ouvindo os eor- 
pos administrativos inieressadus, sob consulta do snpramo tribn- 
na1 administrativo, e observando seguintes r e g a s  : que cada 
circrilo pertencja no %do a nm s6 disiriclo; quc cada concelho 
não faça parte de mais de um circulo; que nenhum círcufo seja 
composto de conmlhos hão confinanies; que a aesipãçào dos 
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procuradnrr.s de cada circula seja pnporcinnsl qliantn possivel i 
su:r poy1:lpão; que nenhum circulo eleja manos da tres procura- 
dures, ficando o numero total d'eaáes nos liniites marcados no m- 
digo (art. 3h.o) .  art. 36.0 8. uaico. 

Circuui~cz*iyçáo aidmiaiatrativrr - vid. Divisáo -ad- 
minis8ratiua. 

Cleyigos de ordens sacras nru podeni ser vogaes dos corpos ad- 
min~strativos, encepto das juntas de parochia. srt. 7.0 S .  4.0 ii.e 
4:I.Q * - -  

Codigo administrativo - sómente depois de constituidos 
ou tribunaes administrativos, e os corpos administrativos eleitos 
em virtude das suas disposições, lerá elle plena execufão. art. 607? 

Cuf~-e - uin balsnqri dn districtal 6 remettido semanalmente i 
cornmissão districtal pelo thesoirreiro ri:syectivo e similhade- 
monte a uaaara municipal pela sou thesoiir~,iro. art. 73.0 n+n 3.0 
e 127.0 n.* 3.0 

.. -- o da junta gera1 de Lisboa e Porto póde esta- segundo resol- 
vai a junta, a cargo de u m  ou mais bsncos, ou de thesoureiros 
privativos devidamente irfiançados, com ou sein percentagem. art. 
74.0 0.0 3.0 e 147.0 a. unizo. 

- - pubiico, ou de corporaç5es e estabelecimentos publicos phde 
o governador civil mondal-os examinar, qiiando quizer, e provi- 
denciar a tal respeiso no que for da3 suas atbribuições. art. 217.0 
n.O 3.0 

Coiumissão adininísti.ativa - nomeia-a o governador 
civil pxra as irmanrlades, confrarias e institntos pios ou beneficos, 
ciijas mesas dissolver; e a nomeada administra até á eleicão orili- 
naria, ;e o governador civil não julgar conveniente antecipar es- - > 

t:t. ait. 220.; 11.0 3.0 
Coi.siinirs;;ãLn dc beneficencia e m  LCliuboa - ha 

uinn em cada uma das vinte cireu!nscripr,?es saiiitariai. d n  muni- 
cipio, que tem por 6m prestar assisceocia ?.aridosa, parlicular e 
publica aos cidadãos neoessitados. Lei de 18 de julho de 1885, 
art. 81.0 

- sào membros d'ella os oi&xdáos escolhidis pela camara muni- 
cipal d'entre os distinctos pelas suas virindes particulares e civi- 
cns, ein nuriicro de 5 ou 7 por cada circiimacrippiío, conforme as 
ciri:urnst;ineias, sendo no primeiro caso dois, no segundo tres do 
sexo feninino. Cit. lei, art. 89.0 Fazem tambem parte d'ella urn 
representante das irmandades e confrarias da parochia civil, es- 
colhido por ellas e apurado peta camara: o director, admioistrador 
ou vogal da direcção de qualquer estabelecimento particular de 
beneficencia, ezcolhido pela camara; e o sub-delegado de saude e 
os psitoçhos respectivos, todos os quws ac~rescein aqustle nurne- 
rri de 5 ou ãe 7. Ci t. lei, ãrt. 82.0 

-. . para seus meiubros devem preferir-se os cidadãos residentes 
nu circumscripção. Cit. leit art. 82.0 $. &.o 

-- as funcçòes dos seus membros escolhidos ou approvados pela 
c:Lrriara, duram quatro anuos, podendo ser recoiiduzidos. CiL 
lei, art. 83.0 -- anRs do termo das funcgões podem ser substituidos os vogaes 
que o pedirem, ou que abandonem as suas funcções. asseverado 
este faztu pelos restantes membros da eommissão. Cit. Isi, art. 
83.0 g. unicu. - elegcm d'sntre si presidente, secretario e thosoureiío, não O 
podendo ser os snb-delegados de srude. Cit. fei, art. 85.0 
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- .- i! o agente especial dos soci?orros domiciliarios na organisa- 
C-50 da beaeficeiicia publica. Cit. lei, arb. 86.0 

Com~rtissiio diuSri0t;z11- coinpoemse de tres procuradores 
eleitos para effectivos e de outro? treu para substitiitos pela junta 
ger?! na sua primeira sessão depois de eleita. ar&. 3b.o 8. ~ n i c o  
e 8,3.0 - --. 

- -- crecuta e faz executar as deliberações da junta geral. art. 9 1 . O  
n.0 l .0; 

---- os substitutos pela oidein ila eleiçãíi suppreni as faltas e i~npe- 
dirneril.cis dos ir.lTeetitos; e para supprir as d'trquellcs são chama- 
dos os niais votados residentes na capital do districto. arl. S3.03g. 

1." e 2." -- d'entre os seus membros aes ign~ a junta o presiùente e o se- 
cretario, servindo na h l t a  d'esta designação e oo caso de impedi- 
nieoto, o riiars velho de presidente t. o rriuis novo de secretario. 
art. 86,0 

-- pbde a junta qci'al substituil-a crn qualquer scssào. art. 87.O - iunaciona periuianentemente no edificio do g;overyo civil, e tem 
paio menos urna sessão por semana. art. 87.0 $. unico. 

--- 0 seu expediente eata a cargo dos seus empregados, cujo qiia- * 

rtro e Knad~ pelo governa, sob proposta da juuta. art. *.O e 67.0 
i a v i l  actas das suas sessães ern livro especial. art. 9 0 . O  

-. - as suas reuuiUed i? deliberaç5es regirlam-se pelo que lhe é ap- 
plirrvel das ùispoi-i$es relativas i s  reuui6r.s e delibera~~es dos 
corpos administrativos (vid. Corpos adrniniatrntioou). ar&. 91.0 

-- das deliberaçses de cada sessão entri:ga no dia se%iiiute o re- 
sumo ao governador civil! ptiblica-o n'um jornal da sua capihl, 
ou, não o havendo, affixa-o á porta do edificio; e da ao governa- 
dor civil, quando este o exija, cópia authentiea do seu teor e dos 
autos e contratos a que se rcfcrirein. rrl. 9 f . O  e 98.0 - as suas delitierapões riilo são validas sem haver conformidade 
de dois vntos. arL 92.0 -- os seus membros não tdein retriòuiqão. art. 9 3 . O  

-- sãu suas attribuições : 
l .b  executar as deliberações da junta geral; 
2.0 propõr a esta os orqamentos districtaes ; 
3.0 orderiar as despuas confurrrie os orçamentos; 
4.0 dirigir o expediente ordinario; 
3.Wrresponder-se com todas a.q aucroridades e corporações 

com que a junta geral se corresponda; 
6.0 prestar contas da sua gereneia: 
7.0 inspeccionar os serviços da competencia da junta; 
8.0 apresentrr a juntr propostas dz orçanisa~ão ou reforma 

doa servIqos; 
9.0 nW esbndo re.uniùr a jiinta, exercer por slla as attribui- 

çbes deliberafivas ou consultivas na exeau 30 fie serviqos de 
interesse geral do estado nos casos deelaralos nx lei, e sobre 
todos aquellss em que o governo ou o governador cisi1 a OU- 
vir; 

fO.0 eiriittir. votos consultivos de sua iniciativa nos assuwptos 
de sua ~ompetencia, e leval-os a presenfa dos poderes do e$- 
tado; 

11.0 superinteoder na administrapão municipal, suspendendo 
as delibera~5es das earuara ruu~icIyaea, uos caw3 dos n . O s  

4.0 a 1 6 . 0  do art. 118.0, excepto as dos n.os 13.0 o 19.4 
cuja suspensão perience ao governador civil; 

50 
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iQ.0 exercer as demais attrlbuições da junta em negocios cuja 
solução nâo possa ser adiada sem prejuizo para a adminishx- 
são. e que não exijam pela sua importancia a convocação da 
junta. art. 9E.0, 50.0. 51.0, 52.0 e 121.O 

-- são porkm da exclusiva competencia da ju?ta, e niio podem 
ser tomadas pela commissão districtal as del~beraqões segnin. 
tes : 

1.0 sobre fundação ou subsidios para asylos ou escólas distri- 
ctaes ; 

2.0 sobre regulamentos dos estabeleoimentos e serviços da ad- 
ministracão districtal; 

3.0 sobre fegulamentos para a fruição.dos bens e pastos do 16- 
gradouro commum dos povos de mais de um concelho; 

8.8 sobre nomeatão e exoneraçgo dos Pogaes da eommissào 
districtal; 

5.0 sobre empre~tirnos, sua dotapão e encargos, quando estes 
só por si ou juntos a outros anteriores não absorvam a de- 
cima parte da receita ordinaria; 

6.0 todas as deliberações que são para a junta provisorias e que 
carecem de se tornar definitivas antes de exequiveis. art. 94.0 
S. 1.0 

-- o seu presidente representa a junta em juizo ou fora d'elle, e 
constitue procuradores e advogados. art. 94.0 S. 2.0 

não phde recusar o pagamento de des ezas auctorisadas e li- 
-1dadas; recusando, podem os interessaios rzcliamar perante o 

tribunal administrativo, que ouvida a commissao, ordenara o pa- 
gamento, se o achar justo. Esta ordem pbde servir de base para 
a execução, tem os mesmos e&itús que as da commissão distri- 
ctal, e o thesoureiro do districto é obrigado a cumpril-a pelos 
seus bens e do seu fiador. art. 9E.o 3. 3." 

-- apresenta 2 junta em todas as suas reuniões um relatorio dos 
seus actos desfie a ultima reunião. art. 95.O - as suas deliberações podem ser revogadas pela junta nas ses- 
sões ordinarias ou nas extraordinarias para isso couvocadas, 
da revogação não resultar damno irrepara~el ou prejuizo de direi- 
tos adquiridos. art. 96.0 - os seus membros são solidariamente respousaveis para com a 
fazenda do distrieto pelos actos praticados contra as delibera@ 
da junta, ou contra o disposto nas leis e regulamentos da admims- 
dragão publica. art. 97.0 - dos seus actos pode reclamar-se para a junta geral; mas,W 
esta não estiver reunida, ou não revogar o acto ~rnpugnado, pode 
recorrer-se para o tribunal administrativo, se boaver offensa 
direitos, ou nullidade da deliberação nos casos em que a ha na9 
deliberações dos corpos administrativos (art. 30.0- vid. Cas*p 
admilaistraticos). art. 98.0 e $. vico.  - pede ao governo a convocaçao extraordinaria da junta, quan- 
do o juic;ue uecessario, e lundameuta o pedido. art. 99.O - quando a junta geral não está reunida, tem as attribuições ?% 
contenciosas ou consultivas que por leis especiaes pertenciam 
aos conselhos de districto. art. 4.05.0 S. nnico. - os vogaes d'ella, que deixarem de se reunir em secsão ao me-' 
nos uma Tez por semana, incorrem na multa de 2N00 r8i% Por 
cada sessão a que faltarem ; e se forem mais de dez. na de su!Pen- 
São dos direitos politicos por dois annoç. art. 364.0 9. unlc0 e 

, 365.0 e S. uuico. 

--- os ue faltarem as sessões sem motivo justificado incorrem nn 
mullaj& 5 m i  r6is por sessão. art, 3 6 0  

Commissão do receiiwea.mento eleitoral - 6 
convocada pelo administrador para extrahir em duplicado cópia 
authentica dos recenseamentos dos eleitores das respectivas as- 
sembtbas e para organisar tres cadernos por assemblea ou dois, 
send'o a eleigão parochial ou circulo d'uma só assemblbã, authen- 
ticados pela comrnissão, para se lavrarem as actas das eleições, 
remetterido tudo aos presidentes das assembléas, pelo menos & 
horas antes da marcada para a eleição. art. 313.0 e 8. unico. 

--- o .presidente da que for séde do circulo eleitoral para os car- 
gos distrjctaes, se o circulo se compuzer de mais de uni eoneelho, 
preside a assemliléa do apurameuto. art. 325.0 

--- as de Lisboa organisam, conjunctamente com o recenseamen- 
to, duas listas: uma de todos os medico? e cirurgiões residen- 
tes no municipio, exerçam ou não a clinica; outra de todos os 
professores de qualquer grau com diploma, em activo serviço, ou 
jubilados ou aposentados e de quaespuer municipas que o reque- 
rerem, mostrando-se habilitados com carta de curso superior. Es- 
tas listas são afixadas e tem os prasos e recursos do recensea- 
mento geral. Lei de $8 de jutho de i86.5, art. 185.0 e 5. unico. - e para as mesmas os escrivães de fazenda dos bairros enviam 
até 15 de fevereiro a relação dos 40 maiores contribuintes do seu 
bairro, sommando-se para o apuramento d'estes as collectas pre- 
diaes e industriaes, se o individuo agar as duas, e aquella for 
superior a esta. As iuscripp6es n3e8as relaçSies tem os mesmos 
processos de affixação e reclamações d a  recenseamento. Cit. lei, 
art. 186.0 $5. f.0 e 

Cominissão especial consultiva - ha uma para cada 
um dos serviços geraes da camara de Lisboa, a saber: 

1.0 instrucção publica; 
2.0 saude e hygiene; 
3.0 beneficencia ; 
4.0 fazenda; 
5.0 obras publicas; 
6.0 segurança municipal. Cit, lei, art. 27.0 

,- a de instrucção publica compoem-se de sete membros eleitos 
pelos professores do municipio e pelos cidadãos babilifados com 
curso superior. Cit. lei, art. %$.O 5. !.o - a de saude.e bygiene compoem-se de sete membros eleitos pe- 
los medicos do muoicipio, e de mais dois membros aggregados, 
sendo um d'elles engenheiro da commissão de obras publicas, desi- 
gnado pela carnara, e outro um veterinario, nomeado pelo wn- 
selho escolar do instituto agricola. Cit. lei, art. 48.0 8. 2.0 - as de beneficencia e fazenda municipal compoem-se cada uma 
de sete membros ele!tos pelos i 6 0  maiores eontribuinres das eon- 
Sribuições predial e industrial dos quatro hairrns do municipio, 
sendo 40 db cada bairro. Cit. lei, art. 88.0 i. 3.0 --- a de obras publicas compoem-se de tres memhros, um eleUo 
pela junta consuidiva de obras puhlicas e minas, nutro pela a@- 
demia de bellas-artes, e o terceiro pela assooiagà;o dos engenheiros 
civis portuguezes. Cit. lei, art. 28.O 5. &.o -- reuacm-se a 30 de dezembro seguinte a elei~.Zo no edificio da 
Camara e elegem por dois annos, d'entre si, presiaente e secm- 
tario ; o presidente da de hygiene e saude e escolhido d'entre os 
eleitos e uáo dos aggregados. Cit. lei, art. 29.0 
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- fazem parte da carnara os presidentes da3 commissões de hy- 
-giene, instrucqão, beneficeucia e fazenda municipaes. Cit. lei, art. 
30.O e 3.0 S. unico. 

CommlssZo executiv,a da camara de Lis. 
hoa -cornpoem-se de seis Togaes effectivos e de outros tantos 
supplentes e mais o presidente da camar~a, os quaes são eleitos, 
este na I.a sessao de cada biennio a f de janeiro, e aquelles na 
mesma sessão, ùcpoi:: de constitiiiùa a cairiara. Lei de i8  de ju. 
lho d,e 1885, art. 4.0 e 5.0 - pode ser substituida, excepto o presidente, quando á aamara 
aprouwr, do que dará parte ao governador civil. Cit. lei, art. 5.0 
6 9.0 
0 -  - -  - funccioua permanentemente, tendo ao menos duas sessões se- 
manaes, das quaes se lavram aotas em livro especial. Cit. lei, art. 
15.0 e 17.0 
- elcgi! o seu secretario. Cit. loi, art. 1K- -- as suas deliberações para se?eii! executorias carecem de quatro 

votos cnaformes. Cit. lei, art. i8.o --- compete-lhe : 
1 . O  fazer exei:iltar todas as deliberaqões da camara ; 
2.O propor-lhe os orçameritos; 
3.0 dirjgir o expediente; 
4 . O  ordenar os pagauientos; 
5.0 rirestar contas da aerencia: ' 

6.0 propôr i carnara prhjec109 do organisação, reorgnisação 
ou reformas dos ferviços ; 

7 . O  exercer as atiribuiç3cs da camara, na ausencia d'ella, e 
quando forem urgentes e inadiaveis, exaepto as seguiukes: 
a) sohre acquisição de bens immobiliarioc;, e papeis de cre- 
dito de qualquer especie. bJ sobre acueita@o de heranças on 
doa~ões, cj sobre crea~ãn de estabelecimentos de utilidade, 
ou sobre concdder-lhes subsidias, d) aobrc creapza ou sup. 
pressão de partidos, ou empregos, z j  sobre peusaes a bom- 
beiros ou sirriilhantes, f )  sobre ernprestimos, lançamento de 
impostos e Caras, quer directas quer indirectas. g )  sobre ac- 
cordos com outras carnaras para cousas de utilidade com- 
mum, h) sobre dotaçao de serviços, regulação das deupezas 
e organisação e approvação de orçamentos, i) e finalmente 
sobre nomeações de juntas de parochia e juizes de paz. Cit. 
lei, art. 19.0 

--- dá conta a camara em todas as sessões ordincidas das snss re- 
solupões no intervallo das szssões. Cit. lei. art. 20.0 - as suas resohçõeu podem ser revogadas pela camara, quando 
d'ahi não resiiIte damno irreparavel, ou prejuizo de direitos a&- 
quiriilos. Cit. lei, art. 21.9 - os seus vogaes, que não~assi~uarern vencidos, ou não protes- 
tarem no acto da votação 8ãù responsaveis pelas deliberaçrDes COR- 
trarias as da camara, ou ao disposto nas lcis e regulamentos 
administração publica. Cit. lei, art. $2.0 - as suas ordens de pagamento carecem da assipatura do p*. 
sidente, e da rubrica de tres vogaea. Cit. lei, art. 23.0 
- dos seus actos recorre-SP, para a camara. Mas se esta não e* 

tiver reunida, ou não revogar o azto, recorrelu os interessapst 
ou o administrador do concelho para o tribunal adrninistratl* 
havendo ugensa de direitos,. ou sendo o acto niilto conlorme o 
disposto no art. 30.0 do codigo administrativo. Cit. lei, art. %'' 

--- pede ao governo a convocação cxtraordinaria d a  eamara, quan- 
do a julgar necessaria, e expoem os motivos. Cit. lei, art. 25.0 

-- distribue peIos seus vogaes (ir acn-ipns de instmcpão publica, 
saude e hygiene- beneficencia, obras, fazenda e segrirança muni- 
cipal, ficando cada um dos vogaes respnnsavei pelo seu serviço 

. perante a commisrão. Cit. lei, art. 26.0 e 27.0 
Commlscsão municipd - do Porto é de cinco voges effecti- 

vos e cinco substitutos, nomeados pela caiuara na primeira sessão 
depois de eleita, e cxzruta as deliberações cam:trarias. art. !OS.* a. i." 

-- pbde incumbir a quaesquer vereadores a inspecção de deler- 
minados servipos, para os quaes tenham competencia especial; e 
estes adjuntos são meramente auxiliares, nada deliberam por 
auetoridade proyria, mas so sob a responsabilidade da comrnis- 
são. art. 108.0 $S. 9 . 0  e 3.0 - distribue o serviço entre os seus membrosl senrio cada qual 
respohsavel pelos seus actos perarile ella. art. 10a.o 5. 3.0 - dos outros conctlhos de primeira o~dern-8 composta de trervo- 
gaes nomeados pe!a mesma fbri~ia. act. 109.0 - er~viaaemanalmente, mediante recibo, ao administrador do con- 
celho ou bairro! para este enviar ao governadar civil, o resumo 
das dsliberações da setnana anterior, dando-lhe cópia authentica 
do seu teor e dos autos e contratos respectivos quando por 
aquelle magistrado exigido. art. 405.0 e g. 1.0 - nci mesmo dia da remessa a0 administrador, a@xa durantc 
oito dias na porta da casa da camaEa uma cópia d'esse resumo. 
art. 105.O 5. &.o - os vogaes que deixarem de se reunir ao menos em sessão sema- 
nal, incorrerii na miilta de 26000 rkis por sessão; se sem motivo 
justificado faltarem as sessões incorrem na de 460W r&, e se fo- 
rem mais de dez, na pena de suspensão de direitos politicos por 
dois aunos. art. 3G.O e 366.0 - compete-lhe : 

I.0 executar as deliberações da cainara; 
2.0 propor-lhe os orqamentos rnunicipae~; 
3.0 dirigir o expediente ordinario e corresponder-se com as 

auctoridades e corporaprjes com que a eamara se corres- 
ponde; 

L.0 ordenar as despezas conforme os~orçamentos e deliberaçks 
da camara; 

5.0 prestar as  cantas da gerencia; 
6.0 ínspec~ionar superiormente os serviços; 
7.0 apresentar-Ihe propostas de organisaqão ou reforma d~ ser- 

wicna , ' LYVY , 
& o  exercer na ausencia da camara as attribuiqões deliberativas 

e consiiltivas para a execução de serviços de interesse ge- 
. ral, disãrictal e parochial nos casos declarados nas leis; 
9.0 exercer as consultivas quando for ouvida pelo goveroo, go- 

vernador civil ou jnnta geral; 
10.o deliberar sobre a approvago das deliberações das juntas 

de parochia que lhe ~ s t ã o  sujeitas ; 
4l.o excrcer na ausencia da cawara as atfribuiç5es Cesta nos 

assumptos. cuja solução não possa ser adiada sem prejuizo 
da administração e que pela sua importaucia não justifiquem 
a convoca@o extraordinaria da camara, excepto as seguia. 
te5 : 
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- são da escIusiva competencia da camara as deliberações se- 
guinles : 
- 4 . O  sobre licenças para caminhos americanos, ou outros melha. 

rauientux de viação publica nas ruas, estradas ou terrenos 
municipaes ; 

2.0 sobre sulisidios aestabelecirnenlou tle beneficencin. instruc- 
ção e educação: 

9.0 sohre construcaão e administraqào das cadeias eomarcãs; 
4.0 sobre regulamentos dos estabelecimentos e serviços munici- 

naes' : 
3.6 sobie serviço d'ineendios ou outros contra caIamidades pn- 

biicas; 
6.0 sobre plantapão e córte de arvoredos e mattas municipaes; 
7.0 sobre applicação diversa das propriedades municipaes; 
R.! sobre dotação de servipos e fixação das despezas; 
9.0 sobre orçameu tos ; 
10.0 sobro areação nu ertinrfão de esiahclecinientos ; 
11.0 sob!$ creagau P suppressão de empregos, incluindo os par- 

lidne - --.. - - 
48.0 sobre demissão ou suspensão de empregados; 
13.0 sohre contratos d'obr:is, fornecimentos ou arrendamentos 

de mais de anno ; 
4 B . o  sobre accordos com outras cnrporaqijcs; 
15.0 sobre aposentitçõm o deduc@es dos dos cm- 

Pregados e pensões : 
46.0 sobre taxas pela Óccupação de logares e terrenos; 
17.0 sobre fruição de bens do logradouro commum ; 
18.' sobw posturas ou regulamentos ae policia urbana e rural; 
49.0 sohre regulamentoo de cobrança de impostos; 
20.O sobre acquisição ou alienaqão de bens immoveis; 
% f . O  sobre desistencias ou transacções sobre pleitos; 
28 .O sobre concessão de servidões ; 
83.0 sobre eonstrucção de lavadouros, estabelecimentos de ba- 

nhos e d'asnas ou casas para mercados e rnataàouros; 
24.0 sobre venda de carne3 verdes; 
25.0 sobre cleif5o da commissão municipal; 
26.0 sobre fevaahmen to d'empiestimos, lanqsmeoto de percen- 

tagens addicionaes ou outras, e sobre estabelecimento de 
contribui~ões indirectas. art. i29.0 

(=ommiss$o promotora da instrucgãó popn- 
lar.- 6 composta em Lisboa dos parochos das freguezias do mn. 
niclpio, e doa cidadsus distinfitns pela fina caridade, illusiração 0 
civismo, nomeados pela cacwra, que todos drgern d'cnti,e si pre- 
sidente! secretario e thesoureiro, e tem a seu cargo a ereaçã;o e 
administração das caisas escolares. Esta commissjo substitue 
paochiaes de beneficencia e ensino da lei de 2 de maio de 1878. 
Lei de 18 de julho de 1W, art. 44.0 

-- adm,inistr as c a W  escalares (vid. estas palavras) e presm 
contas a umarz municipal. Cit. lei, art. e 87.0 

Commissões delegadas - dos corpos administraiivos, 
seus TO aes, pelo facto de jurameulu e posse, assuiriem a respon- 
Sibada% ioiidaria pela germeia dos dinheiros e fazenda da Rs- 
pectiva corporação- art. 372.0 - que não prestarem contasnas épocas e pelo modo legal incorrem 
na multa, graduada segundo oscasas, de 103000 a 400p9W rhis alem 
das penas em que incorram por qualquer outro abuso. art. $7.' 

- incorrem na multa de 505000 a 300$000 reis : 
I .0  por violaqão manifesta da 1e1 e u  actos ou deliberaq5es suas; 
2.0 por não cumprimento das ordens dás auctoriddes, corpo- 

raçhs e tribunaes superiores ; 
9.0 par extravio ou dissipa -o de dinheiros, tituloç ou iiaIoreo 

o ivcnria de que resulte prejuiso aos da corporaão. o? por ne.E ; 
interesses e serviços a seu cargo. Mas estas multas náo alcan- 
çam os vogaes que não iucorrerem nas omiesóes, nem toma- 
rem oarte nos actos edeliberações, ou que se declararem ven- 
cido;. art. 377.0 e %S. 1.0 e - incorrem na multa de 109000 a 100$c-W reis sc deixarem da 

deliberar sobre assumptos da sua eompetencia dentro de 30 dias 
depois de Ihes ser requerido. art. 378.0 S. unito e 87." - são obrigadas a euinprjr, sob pena de,desobediencia, todas as 
decisões e ordens Icgae~ dos seus superiores, salvo o direito de 
respeftosa represeu~qão. art. 393.O 

Commissiics especiaes da. carnara de Ltsl 
boa - a de instrucção publica é de scte rueinbros eleitos pelos 
proressores do rnunicipio e pelos cidadãos itzl,"i*ados com carta 
de um curso superior. Lei de 18 dc julho de I .--'I. art+ 2 8 . O  5 .  i.' - a desaude e hygiene écomposta de sete membros eleitos pelos 
medicos do municipio, e de tnais dois agregados, sendo um en- 
genheiro da corriinissáo de obras publicas aesignado pela caina- 
ra. e outro um veterinario designado  elo conselho escalar do Ens- 
tiíuto agricola. Çit. lei. art. 28.0 8. 2.8 

-- as de beneficencia e fazenda rniiniçipal tem cada uma sete mem- 
bros eleitos pelos I60 maiores coubribuintt aos impostos predial 
e industrial dos Quatro bairros do municipio, sendo 4.0 dc cada 
bairro. Cit. iei, afi. 28.0 #- 3.O - a de obras publicas compoem-se de um membro eleito peib 
junta cùnsultíva d'obras publicas e minas, outro pela academia 
real de bellss-artes, e de urn terceiro eleito- pela associação dos 
engenheiros civis portoguezes. Cit. lei' art. 228.0 8. 8." - para a eleiqão d'escas coiuiuiasóes as coinroissiíes do recensea- 
mento politira orgariiaam dzas Bstas. compwhi:ndcndo uma todo% 
os meiiieus e cirurgiões residentes no mnnicipio, outra 03 pro- 
fessores de yualquer grau coin diploina, em eihctivo serviço o q  
jubilados ou aposentados, e 03 cidadáus que requererem ser ins- 
criptes, camtanto que residam no eoncslho e tenham carta deum 
curso suoei-ior. A afBpaeão e publicação d'estas listas e as recla- 
ma~ões <-ricursos respiotivoS tem uS mesmas prasos do recen- 
seami:ntn politico. Cit. lei, ar!. 465.Q - para a eleipão d'ellas, os esmivães de Irirenila extrahem dor 
rnappas da repartição dacontribuiçãn predial e industrial a rcla- 
q%o dos 40 maiores conlrihtiinles d o  seu bairro, ciijo apura- 
mento se faz somniando arntias a3 collectas, se o individuo as pa- 
gar arnbas e aquella for superior a esta. Estas relações sio envia- 
das as coinrnissões do recenseamento ar8 13 de fevereiro, e tem o i  
mesmos prasos do recenseamento politico para a sua affixagão, 
;iiibIi~deZu, reclamações e recursos. Cib. lei, art. 1 8 6 . O  -- p r a a  sua eleição, reuneui-se aqueltes eleiqores (facuItativos r 
contribaintes) no domioga seguinte ao da eleiqb muaicipal. pe- 
bas 9 horas da manha, no edificio da cãrnarr em salas diBe- 
rentes, ~ n s t i  ruindo-se em assembl6a elcitorcil logo que sejam pre- 
sentes 41, elegendo presidente e vogaea da mesa, presidindo pro- 
visoriarnenfc a cada uma das assc~ribléas dos faoulta~vos, e dos 
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professores o primeiro eleitor respectivo que se apresentar, e a 
dos contribuintes o pri~nciro que se apreeentar do receiiheamento 
do bairro cential. Cit. lei, art. 187.0 $$. 4.0: 2.0 e 3.0 

para a sua eleição as listas só devem conter cinco nomes, mas 
devem ser apurados os sete mars votados, seguindo-se na elei- 
$50 os processos eleitoraes ordinarios. As actas e documentos 
eleitoraes são enviados para a camara mrinicipal pelo presidente 
da assemblba, terminado o apiiranieoto. Cit. lei, art. 187.05s. &.o, 
5 . 0 ~  R 0  -- - -. 

-. -- para a clcigão das de benefieencia e fazenda iiiuniripal 6 com- 
petente a assembléa dos i60 maiores contrthuintes. Cit. lei, an. 
iR7.0 6 7 0 -- ~ -. -. 
- dos actos das assembléas eleitoraes que as elepm cabe recur- 

so nos prasos e pelo modo por que cabe da assemblea do escruti- 
nio e apurariienão da elei ::o da ramara. Cit. lei, art. i8Y.o - - reuriein-'t! no dia 33 $c dezembro posterior á eleiq30, no edi- 
ticío da rariiai.2, para elegerem, por dois annos. d'entri: si, presi- 
deute e seoretario, não podendo ser presidente da de saude e by- 
giene senão um dos membros eleitos. C i t .  lei: art. 29.0 e S. unico. - os presidentes das de saude e hygienq instrucção, beneficen- 

e fazenda municipal fazeiu Iiartc da camara municipal. Cit. 
lei, art. 30.0 e 3.O 2. unico 1i.O 2.0 
- as de inslr~~cção, saude e iivgicne, benefieencia e fazenda mn- 

nicipal são obrigadas a dar as'suas consultas sobre todos os as- 
sumptos technicos da sua competencia. Cit. lei, art. 31.0 - tem a aamara ou commissão executiva de ouvir obrigaforia- 
mcnlc estas quatro aornmissões sobre todus as propostas de orga- 
nisapão ou regulamentação geral dos serviços rnunicipaes respe- 
ctivos; mas póde ouvil-as »i? nZo sohre os assumptos de expe- 
diente da con1miss80 executiva; e em qualquer caso, nào dando 
consulta as commissUes uo pras@ de trinta dias, póùe-se prescin- 
dir d'ella. Cit. lei, arl. 31.0 $$, $.o2 2.0 e 3.0 

-- a dc fazcnda municipal 6 sempre consultada: 
1 .O sohre os emprestimos; 
3.0 creação de empregos. a u p e n t o  i7e ordenados, concessão de 

gratificações, penzóes e apusentações; 
3.0 orçamentos ordinarios ou supplementares ; 
b.0 lançamento, auzmento ou diminuicio de contribuições; 
5.0 acquisição oii alienapão de bens municipaes. Ci t. Iei, art. 3%.* - a de obras publicas* compete : 
1.0 dar ptreccr sobre os projectos e orçaiiicntos das obras, ela- 

borados pela repartigão technicri da camara; 
2.O examinar os processos de expropriaqão e indemnisações. 
3.0 informar sobre aslicenpas para as eonstrucpões e repara&& 

de edificios particutares. Cit. lei, art. 83.0 n.05 I .0 ,  %.o e 3.0 - deve sempre a eamara ou sua commissão executiva consillfar 
a cornrnirsão especial de obras publicas sc1)rc a utilidade das obras 
municipaes a realisar, sobre coritratos para fornecimentos, em- 
preitadas e execugão d'obras, e sobre a elaboraçZo dos regula- 
mentos de obras ~uMicas. Cit. lci. art. 33.G S. 1.0 
- cada um dos rhembros da de Óbras publi&s vence 306000 rdis 

mensaes. Cit. lei, art. 33.0 $. 2.0 - o presklente da de obras publicas tem direito a manifesbr 
perante a camara OU perante a coniiriissão executiva, a opinião 
da commissão sobre aasuinptos de sua competencia, e de exigir 
que ella se lavre nas actas da carporapão. Cit. lei art. 34.0 
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-.-- podem fuuccionar duas ou mais commissões em conferencia, 
sobre assumptos de r:orupekricia coinrnum. Cit. lei, art. 35.0 

u niio se rciinindn os collegios eleitoraes que tem de as eleger, 
norneia-as o governo por decreto. Cit. lei, art. 36.0 

Commissões parocbíaes de beneficencia - são 
constituidas peta junta de parochia. o reçedor e o parocho sob a 
presidencia d'este, e t&m a seu cargo : 

4 .O o arrolamento de todas as pessoas necessitadas de socoor- 
rns piiblicos; 

2.0 promover, solicitar e distribuir esses soccorros, conforme 
as necessidades dos soccorridos ; 

3.0 fiscaliçar o servico 60s expostos, desvalidos e abandona- 
dos. conforme as respectivas instrucções, participando a cor- 
poração ou nuctoridade respectiva os abusos; 

&.o praticar outros actos de heneficenaia de que for incumbida 
por lei ou pelas aucloridades siipcriorcs, no do.seui~ir,uhii das 
snas atrrihiiiqõcs. art. 497.0 

Commissões promotoras de beneficencis e 
e n s i n o - n o  municipio de Lisboa são substituidas pela com- 
missão plpmotora & instruc$ão popular ívid. estas palavras). Lei 
de i 8  de julho de 1885, art. &Lo 

-- nos outros concrlhos são formadas pelas carnaras rnunicipaes, 
auxiliadas pela duetoridada adrriinistrativa, pelos parochos e jun- 
tas de parochia. nas localidades onde tia cscalas primarias. Lci de 
2 de rn:~io dc 1878. art. 28.0 - comporrn-se pelo menor. de quatro cidadãos e de tres senhoras 
residentes na freguezia e o parocho faz sempre parte d'ellas. O 
seu secretario 6 eaeolhido entre os seus membros, ou enire pes- 
soas idoneas estranhas, mas residindo na paroçhia ou municipio. 
Cit. lei, art. 28.0 E$. 4.0, 3.0 e &.o 

-- não sendo poesivel orranisal-as assim, cornpoem-se de tres 
chefes $e familia em cada parochia para auxiliarem a escola 
até se organisar definitivamente a cornmissão. Cit. Ici, art. 28.0 
S. 9.0 - promovem a frequeneia das oreanças e adulto3; a acquisição 
e distribuição de vestuarios, livros objectos @ ensino para a$ 
crean$a$ mais necessitadas : a creaçao de premios para os aium- 
nos distincãos; soccorros e subsidias para amparar as familias 
desvalidas na cil)riga@o de ensino. Cit. lei, srt. 28P - recekiii e cobrarri as multas eutabele(:idas lios artigos 1 l . O  a 
ih.0 da lei de 9 de maio de 1578, pcla mesma Frma que SG Co- 
bram as contribuicões do estado. E como adn~inistradoras d'e@ 
multas, e donativos escolares prestam tontas a camara mnniaI- 
pal. Cit. lei, arb. 29.0 n.0 7.0 e 10.0 a 14.0 

Concelhos - são de 1.a ordem os que tiverem PO:000 h-itan- 
tes ou mais, e todos os que forem capitaes de districtos; sao de 
2.' ordem os de 15:1XK, at6 40:000 exeiusiv8; r de 3." os de me- 
nns de i5:000. segundo o ultimo recenseamento geral da pupula- - - 
ção. art. 100.8 e 8s. 1.0 e t 0 

- cada con~etho~constitue um d circulo eleitoral. arf. 101.O 
- pbde o governo annexar dois ou mais do mesmo districto, com 

a populap5o total de h0:000 habitantes ou mais, para terem a or- 
ganisagão espei~ial, quando as respectivas eamaras e dois terços 
ao menos dos cidadãos, recenseados em cada um como elegiveis 
para cargos administrativos, o requenrem. art. 1.0 Q'. 4.0 E." 1.0 - póde o governo alterar-lhes os nonies o mudar as sbdes, ouvi- 
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das as corpoiba@es interessadas, o go~wnador civil c o supremo 
tribunal atirniniutrativo. art. 2.0 3. 7 . O  n." 1.- 

-- resolvt: o governo as duvidas acerca dos seus limites. arr. 2.. 
5. 7.0 n.O 4.0 

-- cada um é regido por uma camara municipal de nove uerea- 
dores sendo de i.& ordem. de sete seiido de 2 a, e de ciuw sendo 
de 3 e, excepto Lisboa e porto. siL. 909.0 c 53. b o c 5 o 

--- passando de uma para outra ordem o governador civil designa 
no edita1 para as eleiçaes o numero de vereadores a eleger. art. 
100.0 E. 3 0 ~onciirs* - é provido por meio d'eile o secretario da camara, e 
e aberto por.30 dias ao menos, annunciado na folha officíal e em 
algum periodico do concelho, e da caliital do distriato, ha~endo-o, 
com declaraç-30 do vencimento do loçar. art. i 6 I . O  
- da rueurna fhrma quanto ao provimonto dos facultativos da 

parlido; mas abrange todos aqrielle-? que t k m  habilitações para 
exercer a clinica no paiz. art. 170.0 S.  unieo. 

só entrando n'elle podem os ja providos nos partidos gosar de 
augmento de vantagens; recusando-se a entrar em novo concur- 
so, continuam com as do seu provimento. art. 171.0 e 479.0 
- são providos por elle, eoufornie for deleri~iinado eIri regula- 

riiento do governo, os empregados das calriaras que exigirem ha- 
bilitações techuicas, e não foreui dos  designados especialmente no 
codjgo. art. 179.0 . 

- - e n'mta regra são uorr !. .l.endidos os carcereiros das cadeias 
R cargo das camaras. art. I ::i $: unico. - docunlental e de provas escriptas e necessario para o provi- 
mento do cargo de secretario geral, confciruie for deterniiuado em 
re,mlamento. Exceptuam-se do concurso os liaobareis formados 
em direito, ou os babilitrdos r,om o curso adiiiirtislrativo, quo 
tiverem dois annos pelo niciicis dc tiom serviço no cargo de sccre- 
tario geral. 31% 4123.0 e S. uniw. - - -  documental, conforme o regulamento, é necessario para o pro- 
vimento dos empregados das secretarias dos governos civi% ex- 
repto os porteiros, continuas e correios. art. 227.0 e 228.0 - os habilitados n'elle para delegados podem ser nomeados para 
agentes do ministerio publico perante OS tribunaes adminisártiti- 
Tos. art. 279.e 

- os agentes do iriiiiisbrio publico perante os tribunaes admi- 
nistrativos, que Corern cand.idatos áaslogares de delegados, ou que 
se haliilitareui em concurso para esses logares, ficam por aquelle 
hcto cor1 i-'-!rados delegados do procurador regio. art. 280.0 
- sem elle podem ser promovidos os actuaes empregados das se- 

cretariaa dos gowrnos civis, que tiverem dois oii mais annos de 
bom e effectivoservi~o nas mesmas. ar!. 4i3.0 S. unico. 

-- 8 necensario para provimento dos logares de dslegado e sub- 
delegados da saude e seus substitutos do municipio de Lisboa.. 
Lei de 48 de julho de 1885; art. 56.0 Decreto de 22 de julho de 
1886, arr. 16.0 

Connicton de jurisdicçZio e competencia entre as aucto- 
ridades administrativas e-jridiciai:s- levanta-os o governador civil, 
na fórma das leis e rcgiilamentos espeeiaes. art, 217.0 n.O 2 1 . O  

aougresso de benefioeiicia municipal em 
Lisboa - 6 forinado pela reunião de todos os membros d a  . 
c?mm.issões de beneficencia do municipio, e tein duas reunióes or- 
ainarras, começando uma no primeiro doruirigo de fevewi~~o, OU- 
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tra no primeiro dooiingo de novembro de cada anno, no edificio 
da cxrnara. Lei de 18 de julho de 1885, art. 87.0 e 86.0 

- t?iegs d'sutre os seus membros na reunião de fevereiro o seu 
presidenhe, vice-presidente, secretario, vice-secretario e thesourci- 
ro, dos quaeu cargos não podem fazer parte os sub-delegados do 
saude. Cit. lei, art. 89.0 c 85.0 8. u~iico. 

constituida a mesa, divide-se nas soc@cs wguinten i 
i.a de soccorros a velhos e invalidas, incluiriilu a creapão ou 

concessão de subsidios as instituiqões que os protejam e am- 
pareui, coino asylos, albergues, distribuiçao de alimentos, 
mcios de transporte para sinislros na via publica, e soccorroo 
nos domicilicis ; 

%.a secção de socaurros a enfermos, hospitaes. casas de saude 
gratuit?~ ou economicas, rasas de convalescença gratuitas ou 
economieas. e soecorros domiciliarios; 

3.a secgão de soccorros a creanps, creches, salas d'auylos, 
asylos de infancia. .escolas ou oficinas de aprendizagem, e 
soucorros domiciliarios; 

4.s sscção de soctorros a desempregados e abandonados, com- 
prehendendo a creat;ãu e subsidio a estabelecimentos tendo 
por fim a extincção da vadiage~n, comu casas de trabalho 
obrigatorio para a diminuipZo da prostituigão e protecção da 
mulher isolada, e quaesquer meios de proporcionar trabalho. 
Çit. lei. ar: 90.0 

- co~tlpete-lhe : 
1.0 jiilgar e apurar as contas das gerencias findas; 
2.0 resolver sobre a creaçâo de estabelecimentos e institutos de 

caridade; 
3.0 conceder subsidios a estabelecimentos particulares de cari- 

dade ; 
iL.0 propor a camara municipal o Icvantamento de empresti- 

mos; 
5.0 discutir e resolver os assumptos de hene6cencia no muni- 

cipio; 
6.e approvar os seus orçamentos annuaes; 
7.0 organisar subseripi;ões, festas, espectaculos e outros meios 

similhanres de crear receita para a beneficencia. Cit. lei, 
art. 91.4 

- discute e approva na sessão de fevereiro as cantas do anno 
. transacio. e na de novembro o orcamento para o seguiute anuo 4ii. ~ i c  lei, art. 92 .O - cada se@o elege d'entre $i O presidente e secretario, e reune- 

se no edificio da camara, qrisadu o julgue conveniente, ou quando 
convocada pelo presidente do uougresso. Cit. lel, art. 93.0 e 9A0 
- compete i secção : 

i .0 gerir os fundos que lhe tocarem no orçamento ; 
2.0 preparar para a parte que !he toca o prçamento da despeza, 

que teiu de ser approvado pelo congresso; 
3.0 propur a este a creaçào de institutos de beneficencia; 
4.0 reprewntar A camara, e por meio d'esta ao governo, sobri 

os assumptos de caridado e beneirceucia publica; 
5.0 nomear os directores ou fiscaes dos estabelecimentos de ca- 

ridade municipal ; 
6-0 crear rmi l a  de beneficcncia por subecripções, espectacdos 

e outros similhantes; 
7.0 propbr ao congrssso a concessão de subsidios a estabeleci- 
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rnentos particulares do heneficencia, se a verba para isso des- 
tiilada na0 iaiider iim tcrço da reijaita da mesma secpão. Cit. 
Ici, art. 95.0 e 106.0 

-- uina commissão fiseoi, ooniposla do presidente e thesoureiro 
do coagresso e dou presidentes das seo~ões, funcciona permanen- 
temente no eaificio da camara e compete-lhe : 

f .o cumprir as deteriiiinaçõrs do congresso e das secções; 
2.0 receber (ia fundos que constiluerii a receita; 
3.0 entregar aos respectivos institutos de caridade ou ás com- 

missões de beneficencia as sommas que lhe forem fixadas no 
orçamento; 

4.0 íiscalisar as despezas; 
5.0 coordenar o orçamento geral; 
6.0 preparar as contas que tem de ser approvadas pelo con. 

graasu ; 
7.0 rcdigir o rcbtorio da ailniinislraqão geral da beneficencia 

miinicipal, qnc deve ser presente ao congresso na sessão de 
fevereiro e enviado B camsra e ao governo. Cit. lei, ar!. 97.0 
n.O i a 7.0 

Conselho de districto - as attribuiçdes contenciosas ou 
consultivas, que lhe eram commettirlas por leis especiaes, pâsss- 
rsm para os trihniiaes administrativos e as, não enntenciosas ou 
consnltivas pa! .ir.im para as juntas geraes nu suas comissões 
delegadas. art. iil'-.o e S. unico. 

Conselho de saiade e hygiene em Lisboa, - 4 
constituido um em cada bairro, por todos 03 sub-delesados de 
saude do mesmo bairro, que tem uma sessão semanal pelo menos 
em dia certo: a que póde assistir, qiierendn, ou sendo-lhe rogado 
pelo presidente, a admiaistradur do bairro, com voto consultivo. 
Lei de 18 de jultio de 18@,,art. 63.0 c M.0 

-- elege o seu presidenre, vice-presidente e secretarios d'entre o i  
seus membros e funcciona na administração do bairro. Cit. lei, 
art. 64.0 -- se o delegado de saude assiste as suas sessões, preside então 
a ellas. Cit. lei, art. 6 k . o  S. 3.0 - comoete-lhe : 

1.0 resolver as reclamações dos cidadãos acerca dos actos dos 
sob-daleyados dc sa~irle; 

2.O .deliberar sobre qualquer assumpto das attrihuições dos sob- 
deíagados, apresentado por qualquer d'estes, quer como con- 
sulta ou duvida, quer por abranger mais de uma cireumscri- 
pcão, quer finalniente por lhe ser subinettido pelo adminis- 
tr'ador do bairro ou por seu intermédio; 

3.0 aeteruiinar, quanto ás ltabilapõcs particirlares insaluhrcs, as 
obras a fazer para beneficiagão, ou ordenar a sua condemna- 
cão. Cit. lei. art. 65.0 

- s i  pode ordenar visitas domiciliarias em virtudu de queixa oa 
indicação feita : 

1.0 pela auctoridade administrativa ou policial; 
2.0 pelo? locatarios das easas, ou visinhos interessados; 
3.6 por alguin medico; 
h . ~  por qualquer membro das commjssôes de beneficencia; 
5.0 e por algum dos sub-delegados de saude. Cit. lei, art. 66." - para inspeccionar a habitapzo supposta insalubre, o presiden- 

te-do conselho nomeia uma comrnissào de tres suh-delegados, gue 
dao conta ao conselho do seu sxame e parerm; e o conselho On 
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condemna absolutamente a habitayão, e n'esse caso o presidente 
envia o processo ao delegado de saude quo com dois rnedicos 0% 
sub-delegados proeeatr a nova inspecção, e O resultado d'csta B 
presente ao conselho geral de saude e hvaiene, euja decisão 15 in- 
timada ao proprietario pela administr . ; .I do bairro ; ou decide 
por medidas de berrefieiago, o que é ao  rnesmo modo intimado 
ao proprictario, qiie denlro em tres dias póde recorrer para o con- 
selho de saude E hygiene; c ù'este, em todas as resoluções ácerca 
de habitages particulares injalutres cabe sempre reeiirso eiispen- 
sivo para a camara municipal, que decide detinitivamente, uma 
vez que o recurso seja tamb- interposto atd 40 di,as à;i intima- 
çáo. .4 iiitin~a 50 adminibtrat~~a das decisõesdefinitivas, ou trau- 
sitadas cm ju&ado icerci de habitacoes insaluhres, deve sempre 
determinar as ohras a fazer, ser11 a realisaeão dar quaes a habita- 
cão não p6de ser oceupaòa ne:ir altgarla. Çit. lei, art. 68.0 a 71.0 - pode requerer á eainara o :~tixiliu e coriiparecimento do enge- 
nheiro ou architecto municipal. quando o julgar conveniente para 
o bom desmpenho das suas funcções. Cit. lei, art. 7 2 . O  - para o respeito e e.umprimento das suas resoluç3es legaes pb- 
de exigir o aiixilin das auctoridades poliriaes. Cit .  lei, art. 7 9 . O  

Conselho gcral do saude e hygisne de Lls- 
boa - é constitiiido por todos os sub-delegados de saude do 
municipio. pelo djrecror das ohras piihlioas, pelo engenheiro e ar- 
chitecro da camara, e presidido pelo delegado de ~aiide. Tem pelo 
menos urna sessão quinzenal ein dia prefixo no editicio da cama- 
ra: elege d'enire si dois 3e~'retari0~, e podcm assistir ás sessões 
com voto rnusiiltiro o governador ciril e o delegado de saude do 
distrioto, quer qilando o julgarem conveniente, quer a convite do 
delegado rlc saude municipal. Lei de 18 de julho de 1885, arl. 
73.0 e 7h.0 

- compete-lhe : 
l.0 del~berar sobre os assumptos de saude e hygiene municipal, 

sobre as consultas que lhe enviar o gover~iadiir civil, e sobre 
as urooostas oue lhe forem feitas  elo dclcgado de saude Ou 

q;ali,uer hus seus membros ; ' 
2.0 resolver os recursos perante elle apresentados sobre actos e 

deliberapões do concelho de saude e bqgiene dos bairros; 
3.0 propbr a camarira e ao gordrno as medidas que, exeedondo 

as suas attribuições, as do delegado e sub-delegado, ou ca- 
recendo ds auctonsação superior, tenham por fim a saude e . - 
hygiene dn mnnícipio; 

4.O orpnisar os regdameafos dos serviços de policia sanitaria, 
para serem approvados pela camara e pelo governo; 

5.0 descrever o mcthnao e i ~ ~ d e l o s  das estatisticrs, qaar08 
graphicos e quaesquer elementos respeitantes a saude e hy- 
giene publica; 

6: iuformar as licenças a c o n ~ d e r  pelo governador civil para 
estalielediiientos insalubres, incommodos ou perigosos; 

7 . O  publioar rnenaalmente o boletim d e  saude e hygione mu?ici- 
pal, que deve conter os dados estatisircos, qu!dfos graphicos, 
registo dernographico o nosographieo do mimicipio, acta, das 
sessões do conselho, artiçds, originaes ou Lradueções, pre- 
ve~tções, conselhos, receitas e noticias tendendo a melhorar 
as condições sanitarias do IIIuniCipiO; 

8.0 fazer e apresentar i camara o orpmento das despezas com 
os wrviços de saude e hygione. CiL lei, art. 7 S . O  



-- - para a redacçk do boletim de saude subdivide-se nas ss tões  
tont-enientes e nomeia annualmente dois dos seus membros, que 
com o delenado de saude cnnstituem a redac@o principal, s-.iilm& 
impresso na imprensa nacional a custa do esfado. Çit. lei, art. 5ti.v - das s u a  re?oluções ha recurso para a carriara municipal sem 
effeito suspensivo; excepto nos casos referentes a habitagótis par- 
ticulares insalubres, em que o eei to  é suçpensivo. sendo íriterposto 
o recurso dentro de dez dias da intimaqao. Cit. lei, art. 7 7 . O  e 71.m 

no exercicio das suas funcçóes póde esigir auxilio das aiicto- 
ridades pulieiaes para o respeifo e aumprimeuto das suas resolu- 
çiies legaes. Çit. lei, art. 7 9 . O  - ieumpra-lhe executar qualquer medida que o governo, aconse- 
ihado pela junta de saude publica, adoptar com o carticter geral e 
pertnanente. Cit. lei, srt. 8 O . O  

Construcções paytienfares em Lisboa - para 
serem approvadas pela camsra carece ter sido estudado o respe- 
ctivo projecto pelo delegado de saude. e approvado pelo crnse- 
1bo de saube e bygiene do bairro quanto as condições hvgienicas; 
salvo se o consellio não resolver dentro de YO dias da ipreeenltr- 
ção do projecLU. Cit. lei, art 69.0 

Consultas dão as cornrriissõcs especiaes da eamara de Lisboa m- 
bre todos os assumptos technicos de sua competencia. Lei de 48 
de julho de 1885, art. 3 i . O  

-- e s5o obrigatorias para todas as propostas que envolverem or- 
ganisação ou regulamentos geraes dos serviços do municipio de 
Lisboa. Cia. lei, art. 31.0 3. 1.0 
- e hcultativa~ para os assumptou de expsùiente da coriimissáo 

czei~oliva, qiiarrdo eskr as pedir. Cit .  lei, art. 3 1 . O  5.  2.0 
.. - não ax prcatando astas commissões espec,iaea dcntro de 30 
dias, a carnara ou a commi~são executiva ddiberam sem ellas. 
Cit. .lei, art. 3 4 . O  5. 3.0 - dá-as sempre a commissão de fazenda do munioipio de Lis- 
boa : 

1.0 sobre emprestimoa; 
2.0 sobre cr~ação rlc empregos; 
3." sobre augmento de ordenados, concessão de gratificações, 

pensoes ou apneentsçCe,~; 
4.0 sobre orçamentos; 
5.0 'sobre Iaiifamenta, aupento, ou diminuição de contribni- 

P ~ P E  

~.:e"~obre alienxçiio on acquisiçEo de bens rnunicipaes. Cit. 
lei, arl. $2.0 -- apresentadas pelo governador civil ou por seu intermddio ao 

eonselbo gera1 de s:~ude e liygieric de Lisboa, delibera sobre ellas 
o mesmo cnnselliu. Cit. lei, art. 75.u  n.0 3.' 

Contabilid&e rlistitiieta#-e feita por periodos de gere* 
cia. cornprehendendo cada um o anno ciril de 4 de janeiro a 31 
de dezemb~o, dado o qua1 caducam as atictori~ag6es orpamentae.3 
e as ordens de pagamento n5o effcrtuado. art. 7%. e S. iinirfi. 

--- as siimmas em d i ~ i d a  tramitam para a nova geroulia. art. 
81.0 3. 1.. n.. 4.0 

--- o respectivo theeoureiro lio fim de cada au:io apre?..;ita á com- 
missão districtal a conta da receita arrecadada e dos pagamentos 
e3eectuados, e os documentos que Ihes dizem respeito ; e s com- 
missão, acliandii-a exacla, da-lhe i~rria dcclara$ão de conformida- 
de para lhe servir de documento. art. 76.0 
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do oraamento com vigor legal. art. 77.0 - as receitas com applica~ão especial por lei a certas despezas 
sb podem applicar-se a estas. art. 77.0  5. unico. - as ordens de pagamento mencionam o titulo, capiiiiIn e artigo 
do orqanienlo a que se referem as despezas, e não iodein compre- 
heudcr mais de um artigo. art. 79.O --- vjd. Cwntn da geremia. 

Contahílidade rnrinicipa.l- 6 re.gul$ulada pelas disposi 'òes 
applicaveis i districtal com as seguintes modifica~3e3: art. 198.0 - os pagamentos são ordenados pelo presidente da camara; e se 
reciisar algum de despeza regularmente auctorisada e liquidada.. 
piidelri os interessados reclamar perante a camara. e recusando-se 
esta perante o tribunal admi~~istrativo, o qual, achando-o jizsto 
ortlenarA (i paga,-nento, tendo a nr~isui os iriesrntis aifeitos quo os 
mandados do presidenic. arl. 180.0 

Con+abiIiciade psroc7ltial- re.ql+sc pelas mcsmas dis - 
~osicões da contabilidade municipal, no aae lhe forem a ~ ~ l i & v e i s +  
i r t .  908.0 

Conta da camara de Lisboa -a conta geral do eserci- 
cio e destinada a descrever exacta e rigorosamente a receita co- 
brada c a dcspe~:~ realisada n'um exercicio, comparado cora as 
verbas aurtoriqadns e or~adaa. A da gercncia tiescrcve todas as 
opcraçõos de rrcciba e dospeza realisadas no anno civil qual : #,.r 
oiie seia o exercicio a uue se refira. Lei de 18 de i u l h  de l --:i. 
àrt. 153.0 - é apresentada pela eommisoão executiva aa sessão de jnnbo 
de cada anno á camara a do enerercio rindo em 31 de marqo ante- 
rior. . E  a conta deve desenvolver a receita e despeza realisadas, 
com os meamou dizeres e nuiliera@o dos orrauientus. Cit. lei, 
art. 1 5 6 . O  --- a ae eserciclo refere eui observações a cada artigo da re- 
ceita : 

i . 0  a natureza dos rendimentos; 
2.0 a importancia em que foram q a d o s ;  
3.0 a importancia da sua liquidaçao; 
8.0 a somma cobrada no exercicio; 
5.0 a souirna nzo cobrada, nassando como divida activa para a 

segninte gereuaia. Cit. lLi, arl. 154.0 9. 1.0 - a mesma nas observaqões a cada artigo da despem expoem: 
1.0 3 natureza da despeza; 
2.0 a impoatancía das verbas votadas- 
3.0 o pagamento effectuado no exercido; 
4.0 as sorrimas em divida. que passam como divida passiva par3 

a qerencia seguinfo. Cit. I*i, art. iSA* 3. 2.0 -- a Conta da gerencia do uiliioo anno civil encerrada em 31 de , 

dezembro 6 apresentada pela commisdo executiva á camara na 
primeira sessão de cada anno. Começa pelo saldo em coge ge- 
reucia precedente; descreve todas as operações da reeelta n des- 
peza durauts a gerencia, na ordem em que os or~amentits as hou- 
verem aurtririrado, distinguindo os exercicios a que respeitam; e 
termina pclo saldo para a se;uin$ grrencia, cuja existencia se deve 
~erificar no cofre pela contagem. Cit. lei, art. I&kO 8- 3." - ainbas são acompanhadas: 

4.0 dos documentos originrics das despezas pagas, clrusiEc,aùas 
por capitulas e artigos do orçamento, correspondendo a eadl 
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da contribui$ão predial, pertencentes aos concelhos constituidos 
com organisação especial, são fixados por lei. Os dos outros con- 
celhos são fixados pelas juntas geraes respectivas. art. 424.0 e 
405.0 $, unico. - não prcrcdcndo a junta grral ou a commissão executiva á re- 
partia50 pelos eonoelhns do coiitingente de recrutas para o exer- 
~ i l i )  e armada, e i das contribuiqòes directas do estado, faz esta 
repartiqão o governador civil. ouvido o tribunal administrativo. 
aFt. 217.0 n.0 20.0 

Contratos - não podem os funccionarios administrativou, os vo- 
gaes dos corpos administrativos e os gerentes de qualquer esta- 
belecimento sujeito a inspecção administrativa, tomar parte ou in- 
teresse n'aquel1e~'~ue forem estipulados pelaadminlstração ou ins- 
pecgão a seu cargo. art. 388.0 - vid. Basta publica. - acerca dos de obras, serviços ou fornecimentos do districto, 
por tempo não excedente a um anno, delibera dcfiuitivamelite á 

Q ;t camara mu- junta geral; dos das camaras nos mesmos termo., 
nicipal; e dos da parouhia 3 junta de parochia. art. 64.O n.O iiSo, 
117.0 n.0 iO.0 e 191.0 n.0 3.0 

--- mas ~e Forem por mais tempo as deliberações d'estes corpos 
são provisorias. art. 55.0 n.0 8.0, 118.0 n.0 9.0, e 194.0 n.0 7.O 

--- resultando d'eHes despezas, são estas obrigatorias para estas 
eorporagóes, se os contratos forem legal~nsnte caletirados. art. 
69.0 5. i.0 u.0 8.5 141.0 3. 1.0 n.0 IG.0, e W2.o 541.9 n.0 11.0 - as  questões sobre o sentido das suas clausulas, suscitadas en- 
tre as corporações e os arreniatanbes ou ~-:~pi'ezarios são da com- 
petencia do tribunal administrativo. art. :\-..O n . O  10.0 - os de alienação, arremataçâo de rendimentos, arrendamentos, 
empreitadas e fornecimentos em que forem interessados os cor- 
pos adruiuistrativos e corporaçiies pias ou beneficas, fazem-se em 
hasta publica excepto : 

I.0 os não excedentes a 5WWl réii ou de objectos de expe- 
diente ordinario; 

4.0 os de objectos com fornecedores unicos, ou privilegiados, 
ou que exijam productores experimentados e de confiança; 

3.0 ns qiic não tivcrem lanpacior na praça, n20 podendo n'este 
caso o contrato exceder a base da licitação. art. 289.0 0. 1.O - não havendo para elles Iicitantes, abre-se nova praça com O 

mgrnento de 5 O/o da base primitiva; e se ainda assim os n% 
honver, podem os serviços realiear-se por ajuste particular, on 
por adrninistragào. art. 389.0 8.  3.0 - não havendn licitantes, ou sendo cifferecido em praça preço in- 
ferior i base da licitaçã~, póde dispensar-se a praga para os de 
arrendauientos e rendimentos, comtanto que se façam por prepo 
superior a base da licitação. art. 389.0 5. 3.0 - os simiIhan.tes da camara de Lisboa si> em hasta publica com 
editos de 20 dias pelo menos podem celebrar-se; excepto: 

4.0 os não excedentes a L)OONOO rbis com execnção não e m -  
dente a um anno,ou a dez não cxccdendo por anuo a $00- 
rhis; 

2.O OS de fornecedores unicos ou privilegiados, ou artistas, pro- 
ductores experimentados on de confiança; 

3.0 os que não tiverem licitante em praça, não excedendo 0 
contrato a base da licitaqão; 

4 . O  os de caso de força maior, ouvido o inspector da faze* 
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municipal. Lei de 18 de julho de 1o85, arl. 167.~-vid. Li& 
fantes, Empreitadas, etc. 

Contravengões - aqucllas em que o ministerio publico deva 
accusar, participa-as a este o admiriislrador do concelho. art. 242.0 
n.u 24.0 

Con~rihuigões directas do estado, predial, industrial, de ren- 
di)  dc casas e sumptuaria, ou as que as substituirem - sobre dias 
recae o irripusto districtal, como percentagem amln!i mional, cobra- 
do cumulati-valnente com o do estado. art. 59.0 e tju.0 - similhantemente 6 o imposto directodas camaras, a qqe accres- 
ce igual percentagem sobre os rendimentos em que não incidi- 
rem aquellas contribuições, eseepto juros da divida publica, ven- 
cimentos de rnililares ein seníço activo, ou d'outros individuos 
que teuhaui o nicsmo priyilegio. art. 133.u 1.0 e 2.0 - sirrtilhaubei~~ente is cauiar:is c o imposto direcm das juntas 
de parochia. art. 199.0 3. 4.O mos 7 . O  e 8.0 - vid. dddzcionaes, Impostos, etc. 

--- similhantemente é o imposto directo da camara de Lisboa, 6- 
xado na sessão ordinaria de junho de cada anno para o amo  civil 
segninte, podendo ser differente para a predial e industrial, mas 
igual para a sumptuaria e de renda de casas. São cobradas com 
as do estado, e pagas por este ca ldadas  pela media dos tres ul- 
timas annos. Se a percentagem addicional for de mais de 25 a14 
53 O/o precisa de auctorisacão do governo; se for superior 3 50 % 
precisa de lei. Lei de 18 de juIho de 1885, art. I 1 . 0 ,  i12.O g. 4.0 
n.0 I.n, e 115.0 

Contribuintes - os quarenta maiores da contribuição predial 
s3o ouvidos pelas umaras sobre as deliberações das mesmas, re- 
lativas a eniprestimos, seus encargos e dotações, e sobre as reIa- 
tivas a dotaqão de. servicos e fixação de despezas, orçamentos, e 
lançamento de impostos. ãrt. 419.0 
- não se rcunindo em maioria, ou não havendo vencimento de 

qualquer parecer, ha nova convocação com tres dias pelo menos 
de antecipaçao, constitriindo-sc com qualquer numero. art. 119.0 
6-  4.0 v -  --- o seu parecer, lavrado pelo escrivão da carnara, ou o auto de 
não comparecimento ou de não ter havido resolução aconipauhs 
o resnmo das deliberações da camara remettido ao governador ci- 
vil. art. ii9.o S. 2.0 - os cento e sessenta maiores das contribuições predial e indus- 
trial dos quatro bairros de Lisboa, sendo quarenta de cada um, 
elegem no domingo seguinte ao da eIeiçio municipal, pelas 9 ho- 
ras da manhã, nos pagos do concelho, os sete membros de cata 
uma das commissões de beneíicencia pnblica e de fazenda muni- 
cipal, votando em listas de cinco nori,,.. . sendo apurados os sete 
mais votados. Lci de 18 de julho de 1s~:;. art. $8.0 S. 3.0, e 186.. 
o I R 7 0  v --. * 

Convocaç~o - para as sessões extraordinarias das camaras B 
feita pelo presidente por iniciativa sua, ou a requerimento de 
dois vogaes ou pelo governador- civil. art. 102.0 8. 2.0 -- n5o é precisa para as sessoes ordinarias das camaras ou das 
juntas de parochia. art. 40%. 8. 2.0 e iO&.* - náo é necessaria para as orùinsrias ou exrraordinarhs das 
juntas geraes com dias fixados por lei OU regulamento. art. 
m.0 - a das extraordinarias da junta geral 6 feita por decreto do go- 

* 



verno, ou por cirmlar do governador civil, se a reunião estiver 
a~ictorisada por lei sem dia fixo. art. 40.Q 

-- a cxwnordinaria das juntas de parochia e feita pelo presiden- 
te por iniciativa propria, ou a requerimento do parocho, regedor, 
nu adiuinistradur do concelho. art. 188.0 - não é necessaria para a reunião ordioaria da csrnara de Lis- 
boa no dia 2 de janciro posterior á cleiçáo ncin para as outras 
sessbes ordinarias. Lei de 18 de julho de 4883, art. 4.0 e 6.0; 
deer. de 22 de julho de 1888, art. 18.0 §. 1.0 - extraordinaria da mesma earnara póde ser feita por decreto do 
gorerna ou despacho do ministerio do reino. Cit. lei, art. 6.0 S. 
:<.o; ciT. deer., art. i5.o 5. 2.0 - estraordinarls da mesma camara pede-a a sua commíss5a 
executiva ao governo, expondo os iriotivlis. Cil. lei, art. 28.0 --- das eamaras com organisação especial, sendo ordinarias não 
prccisam d'ella; sendo extraordinarias e feita pelo governador 
civil? quando o exigirem as conveniencias do serviço, ou for pe- 
dido pelas commissões executivas rnunicipses. art. 4 l 4 . 0  

-.A aos q!iamnta maiores contribuintes' vid. CosErihu~inbes. 
- das assembléas eleltoraes e feita pelo governador civil por 

edita1 que declara o dia e liora da deição, as asseinblSas convo- 
cada$, freguezias que as compoem, iogares das reuniões, cargos a 
~leger, numero dos vogaes, e tempo que tAviii de servir. art. Yt3.0 

-- este edita1 oito dias pelo menos antes da eleição é sarado nos 
logarea do estylo em todas as freguezias do circulof publicado em 
algum periodico dos conrelhos compwhendidos, e lido pelos paro- 
chos em todas as missas conventuaes antes da eleição. art. 313.0 - da romrnisuão do reçenseamcnto 6 feita pelo adiiiinistrador do 
concelbo para extrahir ern duplicado cópias authenticas do reEn- 
seamento do3 eleitores das assembléas respectivas, e orgauisar 
treg cadernos por assemlil&a, para as actas, ou só dois se forem 
eleições parocliiaes ou de uma só assemblba. art. f 13.0 e 5. iinico. - dos ropcs  das mesas respectivas 6 feita pelo administrador 
do concelho para responderem sobre as reclamações posteriores 
ao ripura~rierito, deutro de tres dias. art. 335.0 - vid. hsembliau 
t?k+f~rnes. 

Corpos administrativos- s5o no districto a junt? ge- 
ral, no concclho a camara municipal, na freguezia a junta de pa- 
roehia. art. 3.0 - sãu de ebicâo directa e servem por tres annos civis que come 
çam no dia 2 de janeiro seguinte á eleiçb ordinaria. art. k . ~  
- são eleitos tantos snbstilutos quantos os effectivos, e servem 

na falta a'estes preferindo os mais votados, e d'entre os de vota- 
650 igual os mais velhos; se os sulislilutos não bastam recorre-% 
por ~onvocaqão da respectiva corporação aos vogaes dos annos 
anteriores, preterindo os do anuo mais proximo, os eifec~ivos. os 
mais votados. e d'entre estes os mais velhos. art. 5.0 $5. i . 0  a h o  --- mas no caso de dissolu~o, enquanto os vogaes, eIeitus de- 
pois d'ella, não entram em exercicio, chama a auctoridaile adnii- 
nietrativa os sühstituWs da respectiva cirrrimsari~ir,io, e yiiando 
não completem o quadro, chama os necessarioç vogaes effectivos 
ou substitutos dos anuou anteriores pela fórma acima. art. 1 7 . O  

S .  5.0 
exercem hinaçóes gratuitas e obrigatorias. art. 6.0 
são para cllea elegivcis todos os respcctivoç eIeitores, sabendo 

ler, essrever e con$ar. art. 7.0 
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- - 
- excepto os seguintes : 

1.0 ministros e searetarios drestaBo effect.ivos; 
2.O ornpregados das secretarias d'estado; 
3 . O  militare:: do exercito ou armada em actividade, salvo sendo 

pr~fcssorcs ou exercendo cmpregos civis compativeis com as 
funcções administrativas ; 

&.O jnizes e ofieiaes de justiça ; 
5 . O  magistrados e agentes do mioisterio publico; 
6.0 conaewadores pfcdiaes ; 
7.O iiiagistrados administrativos, e seu3 funçcionarios : 

empregados dos corpos administrativoe que d'elles recebam 
vencimentos ; 

9 . O  commissarios e agentes de policia: 
10.O empregados no lançamento, arreitadação e fiscalisação das 

contribuições; 
i 1.0 dirrct~ires e empregada? d'obras pohliaas ; 
42.0 derisos d'ordens sacras. salvo nas juntas de parochia; 
43.. os f&ultativos, quando houver um só no concelho; 
14." piiarmaceutiços, hasendo um só e não tendo ajudantc Ie- 

gal ; 
15.0 os interesrcadõs directxmcnta em contratos com a mxpecti- 

va corporação, e os seiis fiadores; não se compreheodem 
n'ests exicepção os acçioui3tas de sociedade ou companhia 
tenho contrato ,com a corpora~$o, nem os portadores d'obri- 
gaçoes; 

16.0 os cidadãos fóra do uso dos seus direitos civis e polibicos, 
por sentença ou pronuncia passada em julgado; 

$7.0 depois da publica@o do codigo e no triennio immediato, 
os que semirem na mesmo corpo como effectivos ou suppleb 
tes em exercioin durante dois triennios snzcessivos, ou du- 
rante a maior parte de cada um : 

i8.0 os impossibilitados por molesiia; 
-19.0 os qne exercem funcções publicas fóra da área da circum- 

scripçSo na maior parte do anno; 
20.0 quaesquer outros excluidou por leis especiaes. art. 7.O - estas incapaoidades abrangem ou substitutos em exercioio na 

epoaha da eleipào. art. 7.Q 5. 2.0 - são incompativeis os çeguintes : 
4.0 empregados do corpo diplomatico ou consular portngez; 
2.0 de correios e telegraphos; 
3.0 de saude maritima; 
b.0 delegados e suhdelegados de paude; 
5.0.-professores &'instrucção primaria: mas podem exercer func- 

$0. admiiii~trstivas, se deulro de 6ilo dias da participapão da 
eleição declararem ao corpo administratiso que oplarn par 
elle, enrendeudo-se rennneiarem ao ouiro cargo. art. 8.0 

- o3 paes e filhos, os irmãos e afnns no mesmo grau qãn podem 
pertencer simultaneamente ao mesnio corpo como effectivos ; 
do eleitos effectivos considera-se eleito o mais votado 8 d ' e n t ~  
estes o mni3 velho; se uns forem effectivos e outros suhrvtntos, 
estes ultimos não podem servir emquanto os primeiros estnerem 
em exerciaio, devendo chamar-se os substitutos iuimediatos em 
votos e na soa falta os supplentes. art. 9 . O  - ningem póde perlcncer ao mesmo kmpn 2 mais de nm corpo 
adrnini$trativo. art. i0.0 - o eleito conjunctamenite póde optar dentro de 8 dias da parti- 



cipação da eleição, communirando a opção ás respectivas corpora- 
ções no mesmo praso. Nào oplando prefere-a eleigso para a cor- 
poracão superior, seu40 simnltancas as clciçoes; se forem suws. 
s ivu  prefere a primeira, bem como o cargo de roga1 eflectivo ao 
de enbstituto, qualquer que seja a ord?m hierarchica, art. iO.0 
S. l 0 - -- dando-se o parentesco entre eflectivos e substitutos, es ta  
não servem emquanto servirem aquelles com quem tiveremliareu- 
tesco; e nhamam-se os suhstitritos immediatos em votos, e de- 
pois os supplentes dos annos anteriores na forma ja dita. art. 9.0 

g. 2.0 - podem esdusar-se do serviço: 
i . O  os que no ultimo triennio houverem servido como eífecti- 

vos, ou por mais de dois annos como substitutos ou supplen- 
tes, bem como os sue á data do codfo eulivarem n'eulas ul- 
timas eandipóes ; 

- 
2.0 os de mais de 65 anntis de idade; 
3.0 os que tiverem molestia que difficulte o exercicio das fnnc- 

cões : 
h.; os brofessores officiaes d'insirucção superior, secundaria ou 

especial; 
3.0 uaesquer outros escusos por leis especiaes. 3rt. (1.0 - perrhe o uar no corpo administrativo o que acceitar aignm 

dos cargos íncompaiiveis ou se achar nas circumstancias dos arb. 
7 . O  e 8.0, e o meno? votado e cm~i~ualdade de votos o mais 
novo dos vogaes, a quem depois da eleição tiver sobrevindo a in- 
compatibilidade por af8nidade acima dita. art. 13.0 --- os triliunaes administrativos resoivem sobre as exclusões ou 
perdas de logares pelas causas acima designadas e sobre as escn- 
sas; mas não conhecem da elegibilidade absoluta dos votados, a 
qual s6 se verifica pelo recenseamento. art. 14.0 - t b m  presidentes e vice-presidentes eleitos pelos vogaes em es- 
crutinio secreto na primeira sessão de cada anno; para isso sa 
constituem sob a prcsidencia do v q a l  mais velho. art. 13.0 
- na falta e. impedimento permanente e simultaneo do presiden- 

te e viee-presidente, procede-se a nova deição d'estes cargos; no 
seu imped~mento simultaneo mas temporario, ou emquanto não 
foreni eleito- preside o mais velho dos presentes; ruas emquanto 
funccionarem effecfivos náo podem presidir os substitutos nem os 
supplentes. art. 15.0 58. %.o a 3.0 -- antes do exercicio prestam os vogaes na mão do presidente 
ju~+ainento de fidelidade ao rei e de obediencia a carta constitucio- 
nal, actos addicionaes e leis do reino; faltando o presidente, OU 
escusanao~se a deferir o juramento, defere-o a respectiva auotom 
dade administrativa. Os subsiitutos e supplentes prestam jura- 
mento quando chamados a serrir. art. 16.0 - podem ser dissolvidos pelo governo, precedendo consulta do 
suliremo trihnnal administrativo, e nos seguintes casos : 

4.O não se habilitando com os orçamentos nos prasos e termos, 
legaes; 

2.0 não prestando contas da sua gerencia na conformidade da 
lei; 

3 . O  quando, advertidos, não tomem as deliberaç5es indispensa- 
vers ao desempenho dos seus deveres legaes, que não possam 
ser promptamente suppridos pelos meios ordinarios marcados 
na lei; 

4." quando, ouvidos em inquerito ou syndicancia, se mostre ser 
nociva s sua zerencia aos iiileresses do3 seus administrados 
e as conveniencias da administraçso piililica; 

5 . O  uo caso dc desauncx :I. rmi ou auuchaçào das parochias. - a dissolução nso prejudica o emprego dos meios administra- 
tivos para corrigir os abusos que a motivaram, nem o procedi- 
mento criminal ou civil contra os actos que o envolvam. ara. i7.0 
5. i." - o decrato de dissolução declara os factos que lhe deram causa 
e manda proceder a nova eiei~âo denlro de 40 dias. art. 47.0 S.2.o - o decreto dc dissolução contra o parecer do supremo tribuna 
administrativo deve conter esse parecer e os motivo3 da dissolu- 
@o. art. 17.0 5. 3.9 

- .  - depois da dissolução até que entrem crn exercicio os novos 
eleitos, a respectiva anetoridade administrativa chama a servir os 
siibstitulos, na falta d'estes 09 neeessarios vogses egectivos ott 
suhstituloç dos annas anteriores. Seus poderes sao de pura admi- 
n is t ra~:~  oouaervaturia, não podendo alterar os serviços, fazer 
novos orç.amentos nem mudar o pessoal dc quiiesquer servíps. 
art. 17.0 $. 5.0  - conformando-s? com a dissoIução o supremo triliiznaI adniinis- 
trativo, são inelegiveis para o mesmo corpo e na primeira e l e i ~ k  
os vogaes do corpo dissolvido, excepto os substitutos chamados a 
servir no intervallo da deição e os vogaes que assigiaram venoi- 
dos as delibcragões qiie motivaram a dissolução, ou que em ses- 
são publica e em tempri competeule houverem protestado contra 
O não cumprimento da Ici. art. li.* 5. 4 . O  - os eleiios na epoeha ordinaria funcrionam até que estejam h- 
galrnente substituidos; os eleitos fora da epocha ordinaria consbi- 
tuem-se no primeiro dia util. depois do terceiro domingo iirnme- 
diato ao do apuraniento, mas $6 funccionam at8 se compfeur O 
trieunio e, além d'este tempo, até serem legalmente substituidos. 
art. 18.0 e 19.0 - e de sua eompekncia conr~dcr Iiaenças aos seus vogaes e CO- 
nhecer da legitimidade das suas faltas e iriipedimentos, salvo Te- 
curso para o tribunal administrativo. arl. 22.O - remem-se e fuoccionam nos edifieios especialmentr: destinados 
liara as suas sessões, saho hayendo justo impedimentq, annnn- 
ciaodo-sc por editaes o novo local com antecipapão de tres dias 
pelo menos. art. $0.0 - para funccion:irzm e deliberareoi 15 mister que esteja reunida 
a maioria dou seus membros. arr. $1.' - tkem sessões oublicas, mas nenhum estranho pódc intrometter- 
se na discussão. art. 24.0 - resolvem os negocios por votaçãp nominal e pluralipade abso- 
luta üe votos dos vresentea; no caso de empate o presidente lern 
voto de qualidade. art. 88.0 - as ~otações sobre nornca@cs e demissões e todas as que cn- 
volverem apreciagão-do mcrifo ou deruarito d'algem %o por es- 
crutinio secreto; e m o  sendo estas para eleiqão do presidente, 71- 
r.-presidente e secretarios, no caso d'empate e não terem assisti- 
do todos os vogaes em exercicio, o negocio fica adiado par& a ses- 
são immediata, chamando-se logo tres substitutos e na falb Cal- 
gum o supplcnk respectivo; se n'essa sessão se repetir o empata 
estando presente a maioria dos vopes em exercicio, procede-se s 
nova vota~ão geral com os respectivos substitutos ou supplentes; 
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se para a deliberação faltar maioria absoluta de votos oliserya.ge 
o processo antecedente. art. 45.0 a#. 2.0' 3.0 e 4.0 - não podem deixar de deliberar sobre os assumptos da sua com. 
petencia dentro de 30 dias depois de Ihes ser requerido; não deli- 
berando: reclamam os interessados perante0 corpo ou auctoridadg 
eonipebute pra suspender ou confirmar as suas deliberações, e 
mia siippPii-á a omissão, dcliberarrdo. arl. 27.0 - nenhum ~ o g a l  póde escusar-w ice votar em negocio tratado na 
sessão a que concorra (art. t 7 . O  5. unico), excepto se o negocio lhe 
disser respeito ou a pessoas que represente ou a seus parentes, 
eensanguineos ou afins ate ao terceiro grau da linha recta ou 
transversal segundo o direito civil. art. 46.0 - na seiis presidente5 dirigem as discussões regulam a ordem 
dos trabalhos- e íomaril as prcwidenciias para serem pertorba- 
dos no exereicio das suas funeções, podendo requipitar o auxilio 
da auctoridade administrativa que for preciso. art. 28.0 

--- tdem sessões ordinarias para todos os assumptos da sua compe- 
tencia; e extraordinarias siimente para aqcelles para que rorem 
expressamente convocados. art. 29.0 

-. são nrillas as suas deliberaeões quando tomadas: 
1.0 sobre ohjectos esirartlios ás suas atlribuições; 
4.0 em sessões 0rdi~arias fora dos dias para ellas desip;nados; 
3 . O  em sessoes extraordinarias sobre assumptos para que n& 

foram convocados; 
4.O antes da abertura ou encerramento da sessão ou fóra do Io- 

cal para eifa destinado; 
5.0 com riolação das leis ou regdamentos da administração 

publica. art. 30.0 - do que ocaorrer-nas sesszes, lavram aclas em livro especial com 
termos de ahcrinra c encorrarricnlo, numcrsdo o rnhrirado pelo 
presidente. ari. 31.0 - as aclas são eacrlpras e subscriptas ou a o  subscriptas pelos se- 
cretarios e assipnadas peIos cogaes presentes a sersão; não assi- 
gnando algum declarar-se-ha essa falta e o seu motivo* art. 
34.0 5. 4.0 ---- 0 ioga1 que não approvar uma deliberação póde assignar ven- 
cido e explicar resuniida~lielib o seu voto na acla da sessão e 
tamhcm rcrlamar contra a deliberação. art. 32.0 S. 9,0 - as suas deliberações só podem provar-se pelas suas actas, ca- 
jas certidões serão passadas pelo secretariol independente de de5 
pacho. dentro de oito dias depois de re~ueridas. art. 33.0 
- sobre elles snperintende o governador civil, podendo proceder 

a syndicancias e inqueritos a sua administração, e mandar exa- 
minar o estado dos seus cofres, providenciando no qcle for de 
suas attribuices. art. 817.0 n.0 3.0 
- sobre as -suas deJilieraç5es julga o tribunal administrativo 

quando nullas fart. 30.O) ou offensivas de direitos F i . 1  Tados em 
leis ou regulamentos de adrninistrapáo publica. art. ?-S. ,  n.0 1.O - sã0 eleitores d'elles todos os ntie o ~âri de deniitarins rnnfnnnô 
o respectivo recenseamento. art.'308;0 - são elegiveis para clles todos os eleitores das respectivas tír- 
cumscripgões que saibam ler, escrever e contar, para o que deve 
abrir-se unia caja no recenseamento eleitoral. art. 308.0 8s- 1.O 

e P.0 - são eleitos orainarianiente em no~eoibro do ultimo amo ao 
triennio respectivo;. as dos procuradores á jrinta e vereadores no 

primeiro domingo, as das juntas de parochia nosultimo. art, 309." - mas no caso de dissolução por decreto do governo, o dia é de- 
signado rr'esbe, ou desi-ma-o o governador civil denlrn do praso 
de &O dias da disso1upão; na dissol.. :.L,+ por sentença do britiunal 
adminiçbrativo designa-o para um douiingo dentro de 30 dias da 
data do accordão, art. 310.O - iiilw o tribunal administrativo as puestões rhlativas Q sua COns- 
titGg&, irt. 337.0 - vid. Kleiçóes, Escusas, Pena. MtiEtas. IiespmobiIidarEe. 

Correspondeucia da junta gcral com todas as aiiatoridades 
e reparti Zes publicas dos diatrictos- faz-se direcpniente por r i a  
do presi$nlc. Com o governo e repartiçces superiores faz.se por 
via de representações assignadas pelo presidente e, po~jnteruiMIo 
do governador rivil, expedidas com ou spm a sua lnforma~ão. 
arl. -47 .* - do niermo modo a da commisséo districrd. art. 94.0 5. 5 . O  - do inesmo modo a das camaras munidpaes e siias commissões 
execuGvas. art. 404.0 e 128.0 n.0 5.- - da junta de parochia com as auctoridudes e repartiqfies publi- 
cas do concdho e districto i. directamente por via @o seu presi- 
dente- com o govornedor civil e auetorid:ides e reparti~ões $li e- 
r iore i  6 por meio de representaç6es entrcguer ao a d m i n i s d o r  
do concelho, para estil as enviar directamente ou por via do go- 
vernador cirii. art. 186.* 
+ do gvemador civil é directa com todos ministerios. art. 
'2fA0 
- do secretario geral com as auctoridades e corporapões snhof- 

dinadas ao governador civil d em nome e ordem d'este. art. 
8. unico. 

Criangas des%-nlidas - rid. Expostos. 
Crimes publicos - icerca dklles levairta o administrador 

do concelho autos de investigação, quando lhe constarem, inqni- 
rindn t~qternnnhas. tomando ilcclaracijes, colligindo documentos --- 
e quaesquer provas para esclarecer 8s tribunaes, rerrietteaao àn- 
do ao mrnistcrio publico com informação sua. art. Z42.0 n.O f 0 . O  - para investi!.: 1. d'eHes, da buscas e procede a apprchensões 
n administrador iio cnneelho, pnm as formalidades exiddas para 
ás auctoridades jndicises. art. "i:." n.O 23.0 

Calto - sobre a administr:tçiio aos bens e reudimentos doados 3 
parochia com applicaçfo geral ou especial para rlls, ou paraobra3 
pias, delihern a junta de parochia. art. 191.0 n.0 3.0 

Curso - o da formatzira em direito. o administralivo, Ou o de 
commercio são habilitações especiaeç que preferem a outras pa- 
rã o provimento dos logares de secretarios das camaras. art. 
162.O - de aireito administrabi~o, ou de bacharel formado em-direito, 
com bom servigo no cargo de secmtario geral durante dois arnos 
nelo menus. disuensa o concurso para o cargo de secretario ge- 
&i; arh. a ~ j . 0  &'nnico. - de instnrcpo supefior. secundaria, ou especial é necessarío 
para o Parw de administrador de concelho de 1.s ordeui, além do 
èxercicio 80 cargo de administrador de qualquer ordem fio: um 
v n o .  art. 23L.O - 

, + ~ $ 0  podem n'ellas ser condemnados os zeladores e guar- 
das campestres por si ou como represe1 ! da camara, nos pro- 
cessos de coimas que requererem. art. I:;." $- unico. 
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- similhantemente os ofõciaes de diiigencias da administrqk 
do concelho nos processos de accu:.:in: n de transgressões de pm 
turas e regulaaentos policiaes. art. $1 ;.O 

Damno Irreparetvel nu de difHoif repara@o - se reqriliar de 
actos ou deliberaq5es das iliiaes se rec~irrer para o tribunal admt. 
nisárativo,. podem as partes requerer e o tribunal por accordào in- 
terlocutoriu suspender a esecupàio d'ellas. art. 299.0 

DeduoqGes nos vencimentos dos seus empregados des t inah  
as despezas com a aposentaqo dos mesmos, são objecto de deli- 
beração provisoria das jimtas geraes e oamaras mrinicipxa. ar:. 
55.0 n.O 7.0 e J18.o n.0 15.0 

Delegado de saudo e m  L i m b o a  - B nomeado em oon- 
curso pelo governo d'entre nie.l.-- 1 s  de Coimbra, Lisboa OU Porto, 

.II  o vencimento annaal de i:l~~~~3üOOréis. -Lei de 4 8  de jnlho de 
4 - < i ,  art. 53.0 e 55.0 - as suas attribuições são : 

1.0 superintender e dirigir todos os ramos do serviço de saude 
e Iiygierie do rnunícip~o; 

2.0 presidir e dirigir os trabalhos do conselho de saude e hygie- 
ne municipal; 

3.0 fiscalisar os trabalhos do conselho de saude e hygiene dos 
bairros; 

4.0 inspeccionar o servico dos snb-fielegados de saudei 
5.0 reiinir e piililicar iirn rclatorio annual de observnçoes e da- 

dos estatisticos sobre as quesfies que interessem a saude 0 
bygiene publica; 

6.0 propor ao conselho geral de saude e hygiene municipal e 
aos dos bairros as medidas que julgar uteis, e a camara mu- 
nicipal apresentar as propostas discutidas e vencidas no coa- 
selbo geral de saude e hygiene para a creação, reforma pil 
modificaçáo de servipos municipaes tocante a saude e bpgi* 
ne publicas; 

3 . O  representar ao governo em nome do conselho de saude e W- 
giene municipal e por decisão d'este, sobre a adopgo de me- 
didas da competencia do executivo ou legislativo; 

8.0 sohre os dados fornecidos pelos sub-delegados, organisar 0 i  
registos qeraes demographico, aosographico e do movim? 
to endeuhco e epidemico das molestias virulentas e conraflo- 
sas ; 

9.0 estudar as causas de insalubridade e os meios de remo- 
vel-as, evitando e combatendo o deseovolvimento das moles- 
tias endemicas e eyidemícas; 

10.0 indicar os meios de melhorar as eondiç5es sanitarias 
popuIações industriaes, agricolaç e desvalidas do municiplo; 

i i . 0  unificar os servipos doa sub-dele~ados de saudo; 
42.0 Informar a ?amara das irregnlaiidades e defzitos dos Ser- 

viços da policia sanitaria e do seu pessoal; 
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13.O redigir com os dois membros nomcados annualmente pelo 
conselho geral de saude e hygiene o boletim respectivo de 
saode e hygiene do municipio; 

14.0 descmpcnhar, quando lhe parecer conveniente. as funoq&s 
dos sub-delegados de saude. Cit. lei, art. 58.0 e 76.0 - o seu logar 6 de cauiuiius5~ permanunle; e não pode ser sus- 

penso d'elle por niais de 30 dias, nem deinitlido senão por erro 
de oficio, reconhecido a julgado pelo conselho geral de mude e 
byiygiene, ou por desobediencia, negligencia no serviço ou iuipos- 
sibiIidade physica do exercicio do cargo. Cit. Iei, art. 56.0 - as suas funcqões são incompariveis com as d'outro emprego 
publico OU particular. Cit  lei, art. 87.0 - assisle, querendo, e n'esse caso preside ao conselho de saude 
e hygiene do bairro. Cit. lei, art. 6 l . b  i. 3.0 - para o respeito e execu@o das suas resoluçóes legaes pódo 
cxigir o auxilio da auctoridade policial. Cit. lei, art. 79.0 

- -- são obrigados aos servipos extraordinarios e urgentes da sua 
cnmpelcncia requisitados pelo governador civil, administrado- 
res dos bairros e auctoridades pitliciaes. Cit. lei, art. 80.0 §. 3.6 

Delegado do procurador x - e g i o ,  ou agente do minis- 
Perio publico -recebe do administrador do concelho os autos de 
investigação, inquiriqões de testemunhas e quaesquw documen- 
tos 1.n.I i!jaospor estopara investigação de algum crime. art. 849.0 
n.O 2u.u - póde requerer o proviiueuto no Iogar &e agente do uiinisterio 
publico perante os tribunaes administrativos. art. 979.0 - os candidatos a elle, nomeados agentes do minirterio publico 
perante os tribunaes administrativos, são para todos os effeitos 
considerados delegados do procurador regia. art. 980.0 - nos actos em que por lei era obrigado a exercer a s  funcções 
do uiinisterio puhlico junto do governador civil, B substiluido 
hoje pelo agente do miniserio publico no tribuna\admini2trativo. 
art. 29l.o n.0 i 0 . o  - participa-lhe o asente do ministerio publico no tribunal admi- 
nistrativo todas as iufracç5es e delictos de que tiver noticia pelos 
~~roccssos pendentes ao  tribunal administrativo, e que sejam da 
competeucia dos tribunacs ordinarios. ara. 291.O n.0 1 i . O  - são-lhe enviados os autos relativos a imposição de multas dos 
corpos administrativos, ou seus yo-opes. art. 369.0 

-- é competente para propor como parte principal as acç6es ne- 
cessarias para fazer valer quaesquer direitos do districto, muni- 
cipin nu pamchia, nos casos em que rodo$ ou a maior parte dos 
vogaes ern exercicio, devam scr demandados. art. 386.0 

-- tamliem o B para fazer entrar nos cofres das corporapõcs 3s 
quantias em que os gerentes forem cnndemnados ou pelas quaes 
forem responsaveis. arr. 386.0 -- e para a imposipão de multas em que incorrerem os secretarios 
dos carpas administrativos, das commissôes delegadas: e das Cor- 
porações pias e benefi-as, que não passarem as wrtidnes nos pra- 
40% legaes, e as mesmas corporações e institutos por violaç2ío ma- 
nifesta da lei, nso cumprimento das ordens e decisões superiores, 
extravio ou aissipação de valores ou dintieiros, ou negligencia de 
que resulte prejuizo A corporação. art. 386.0 e 375.0 a 377.O 

-̂ I- do thesouro -nas funcções qoe desempenhava junto 
do conselho de districto em materia de contribuiqães foi'substi- 
tuido pelo agente do ministerio publico juntodo tribiinal adminis- 
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árativo, sem prejuizo dos recursos que lhe compete interpbr em 
f a ~ o r  da fazenda publica. art. 291.0 n.O 2.0 

Deliberações da Junta de parochia - são &fi, 
nitians as que podern logo cxxcutar-se. e provisonas as que, p m  
executar-se. careccm dc approração superior. art. 190.0 
- são definzticas : 

1.O sobre administraç50 de bens, celleirus communs e eafabele. 
cimentos parorhiaes e sua applicação aos iisos a qrie são des- 
tinados ; 

2.0 sobre a administrLa@o dos bens e rendimentos da fabrica as 
igreja parochial e das ei~uidas OU capellas d'ella d e p e n d e n ~ ~  
ou das irmandades e confrarias illegalmente erectas; 

3.0 subre admiiislra@o dos bens e rendimentos, legados ou doa- 
dos a parochia GOm applicação geral ou especial para o culto 
ou obras pias; 

4.0 sobre aaceitacão',de heranças: legados e doações, seus encar- 
gos, condições ou reclamações; 

5.0 sobre acquisiqão de bens niobiliarios e sua alienação; 
6.0 sobre construcção. reparacão e conserva 50 das suas pro- 

priedades, não ~xccdencln x he~pekéza i00Jodj reis ; 
7.n sobre eons~ruqão, reparacão e con~ervagáo dos caminhos 

vicinaes do uso exdusivo da parochia e não classificados co- 
mo estradas muniripaes ; 

8.0 sobre contratos para a execução d'obras, servrços e forne- 
cimentos por tempo não excedente a um anno; 

9.0 sobre instauração ou defeza de pleitos; 
10.0 sobre a conveniencia de ser decretada a utilidade publica 

das exyi~opriações e sua urgencia, ou sobre a rerlisaqão de ex- 
propria~ues cuja utilidade publica estiver decretada ; 

14.O sobre nomeação e suspensão dos empregados parochiaes, 
ate 60 dias por anno; 

i 2  o sobre regul~mentos para a fruicão dos bens, pastos e frn- 
ctoq do logradouro conimum exclusivo dos parochianos, po- 
dendo taxar o seu uso ; 

13.O sobre emprestimos e seus encargos, se estes per d ou jm- 
tos a outros anteriores, não absorverem i 0  % da receita or- 
dinaria aucto~isada no orçamento do anno; 

14.O sobre arrendamentos por tempo não excedente a um ama; 
45.O sobre plantarão e c0rte de  arvoredo^ parochiaes; 
16.O sobre arroteamento e semente~ra de terrenos parochiaa 

rncultos ou esgoto de pantanos em terrenos parochiaes ; 
47.O sobre rodos os outros assiimpbos dc administraq5o paro- 

ehial de sua competencia. art. 191.0 n o 1.0 it 48.0 
- sSo proviso~as  e carecem da approva$ão da eamara mnnici- 

pal as deliberações seguintes: 
1.0 sobre acquisi~áo ou alienago de bens irnmoveis por neces- 

sarios ou dispensaveis; ou sobre a sugapplica~ão a usos di- 
versos d'aquelles a quo pão destinados; 

2.0 sobre demissão ou suspen&o por mais de 60 dias dos 
pregatios parochiaes; 

3.0 sobre contratos para execupão d'obras, servi os e fome- 
cimentos por mais ( 1 ~  um anno ; ou sobre obras l e  conafnic- 
@o, reparos ozi conservação das propriedades paroehiaes 
ja despeza exceda 400a000 r&; 

4.0 sobre fundação, dptação ou extincç~o de inslituios de  til li- 
dade para a parochia; 
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5.0 sobre desistancias, conIissõe3 ou transacpòes em pleitos; 
6.0 sobre arrendamentos oor mais de um xnnn . - ---v. 
7.0 sobre cancess50 de sgrvidòes em bens parohhiaes, as quaes 

õcam scniore ~recarias : 
8.0 sobre aheitapão de 6erangas, legados ou doafies ;i paro- 

chia ou seus estabelecimentos, havendo enmrgoj, condiçija 
OU refilamaçfi'jes. art. 198.0 n.08 1.0, 2.0: 6.0, 7.0,g.q i1.0, 42.0, 
4 L 0 ,  16.0 e 48.0 , - são pimol;isoiia$ e earaccm da a p p r o ~ a ~ 5 0  do governador civil 

as scguintes: 
i.0 sobre dotação de servi~os, Bxa~ão de despem, lançamento 

de impostos e orçamenkos; 
2.0 sobre ernprestirnos cujos encargos per si sbs ou juntos aos 

d'outros anteriores absorvam mais de i0 da receita ordi- 
naria auctorisada nos orçameutos do aiinn; 

3.0 sohre e:-~abeleciiuento de ceiliiterius fora da capital do oon- 
cellio, sua amplia@o ou suppresniu, cunforme os regulamen- 
tos e leis sanitarias? ficando resaivado o direito da junta em 
relaeão a algiim que construisse na capital do concelho; 

8.0 sofire oreagao de empregos, sua dotacio e extincção; 
3: s0bt.e acçurdos com outras corpora~ões administrativas para 

melhoramentos de interesse c4mmum: 
6.0 sobre as taxas pelo uso dos bens do 1os;radouro parochial. art. 

192.on.os 3.0, &.o, 5.0, 8.0, 4 k 0 ,  1 3 . O ,  13.0 e 17.8, e art. 193.0 
Deliberaçõaa da, junta geral - das tomadas em cada 

sessão, envia no dia seguinte o presidente ao governador civil 
um rejurníi, e a pedido d'eate a coliia authentica do teor d'eilas 
e dos autos e contratos a que se rebrireni. Il. resumo 6 publicado 
em algum jornal do distrifiio, ou na falta d'este, afõxado á porta 
do governo civil. Da entrega passa o governador civil recibo. act. - - 
68.Ge 5. l . 0  -- das que rcpufar iliegaes ou contrarias ao interesse publico d6 
o governador civil conta ao governo. art. 48.0 5. 2.0 --- das mesmas da o governador civil conhacimento ao ministerio 
pubiico por tres dias. art. 48.0 8. 4.0 - são definitiuqs as que podeiii logo executar-se, e proeiso*s 
as que se converteni em definitivas 'por não terem sido suspensas 
pelo governo. art. B . 0  e $6.0 - são definitiç&$ as seguinles : 

1.0 sobre a adniinistraqão dos bens e eutabelecimentos distri-, 
ctaes e rua applicaqãu aos usos a que sZo destinados; 

2.0 sobre acceitação da beranpas, legados e diiãções ao districto 
ou a seus estabelecimentiis; não havendu encargos, condí- 
~Zei; ou  reclaniaç5es; 

3.0 sobre aequisi@o ou alienagão de bens mobiliarios, neces- 
sarios ou diepensaveis para o serviço do districto; 

4.0 sobre a admissão dos expustos e menores desvalidos ou 
abandonados, dos 7 aos 18 annos de idade. e sobre fundação 
d'asyloa ou escolas onde se lhes ministre educagão con- 
veniente; 

5.0 sobre obras dc construc@o>. repara~iio ou conservação 
de ~ ro~r í edades  districtaes, cnja despesa total não exceda 
1:00o$õii0 de reis; 

6.0 sobre subsidiou a eslabelecimentos estranhos de beneficen- 
cia. instrne~ãü e educação, uuteis ao distrffito, ou a uma parte 
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7.0 sobre inspecç30 da viapão miinicipal, appfovando, ouvida a 
direcção das obras publicas, os projectos das estradas, de& 
gnandn as ohras a fazer annualmente nas de 4.a classe e fi. 
sando as quotas dos concelhos para as  de interresçe tom- 
mum, na forma das leis e regulamentos especiaes; 

8.0 sobre subsidio8 aos uiunicipios na fbrma da legislação eg- 
pecial: 

9.õ sobrt! nomeaqao e suspensão, até 60 dias, dos empregado8 
districtaes, ou pagos no todo ou na maior parte pelo cofre do 
dintricto, s e  por lei nio estivcr determinada forma especial 
de nomeapão ou suspensão ; 

40.0 sobre fnstaurapão ou dcfeza de pleitos; 
li.* sobre contratos de execução de obras ou semipos e fome. 

cimentos de interesse do disfricto, ou arrendamentos, se ri- 
verei11 eifei to, por teu~po não excedente a rim anno; 

$2.9 cobre regnIamentos para estabelecimentos e servieos dis- 
lriçtaeu; 

13.0 sobré regulamentos de logradouro commum dos povos per- 
tencentes a mais de um coneelbo : 

1 b . O  sobre nomeação e exonerqão dos vogaes da sua commis- 
$50 delegaaa : 

t5.o súbre-a conveniencia de ser decretada de utilidade publica 
oiinrgentc qiialqilcr oxpropriaqão, ou realisação das já decre- 
tadas por lei; 

16.0 sobre emprcatimos, sua dotação e encargos, se estes de 
per si sós ou  sommados com os de emprestimos antecedenteâ 
não absorverem a decima parte da receita ordinaria ailcto- 
risada no orçamento do anuo resnectivo: 

17.0 sobre nomeação de vereadorei, no cáso de não ter daao 
resultado, depois de segunda convoca~ão dos eleitores, a elei- 
qào municipal ; 

4S;o sobre representar ao govcrno para mandar proceder ao es- 
tudo e construcção de estradas de interesse do districao; 

49.0 sobre todos os outros assumptos da administrapão distri- 
ctal de sua competencia, em que a deliberação não for provi- 
soria. art. 54.0 e 340.0 $. 2.0 

- $50 proaisorias as seguintes:. 
i . 0  pãra appliear as propriedades districtaes a usos diversos 

d'aquelles a que são destinadas; 
2.0 para dotar os serviços e fixar as despezas da sua adminis- 

traçao, lançar impostos e organisar orçamentos; 
3.0 para crear estabelecimentos e institutos nteis para o distri- 

cto, dotal-os e supprimil-os: 
4.3 para crear empregos, dotái-os ou snpprimil-os; 
6.0 para demittir empregados ou suspendel-os por mais de FO 

dias em cada anno ; . . 
6.0 para aposentapões e deducções a eUas destinadas nos venci- 

mentos dos empreasdns; 
7.0 para contratos &obras, servigos, fomcimentos e arrcnda. 

mcntos com effeito por mais de um m o ;  
8.0 para accordos com outros corpos administrativos para me- 

lhoramentos de interesse commum; 
9.0 yara regulamentou de policia municipal que entenda dcve- 

rem .ser uniformes no districto, ouvindg antes as camaras 
munlcinaes: 

10.0 par i  emprestirnos, sua dotaçzo a encargos, quando estes 
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sbs de per si on juntos aos dos emprestimos anteriores absor- 
. verem mais da decima parte da receita auctorisada no orga- 

inento do anno; 
4 i . o  para acquisigo de bens immobiliarios ou sua alienago; 
$2.0 para ohras de construcção, reparação ou conscrvaçao de 

propriedades districtaes ruja despeza total exceda a 1:000@00 

13.0 yara concessão de servidões em bensdistrictaes, as quaes te- 
rão sempre a natureza de prccariss ; 

ih.0 para desistencias, confissões e transacções em pleitos; 
15.0 para aoceii.inm de heranpas, legados oil doações, havendo 

enaarqos, conuii;iies ou reclarnagões. art. 55.O - convei.tem-se em definitivas as deliheraqncs provisorias não 
tendo sii!n siiapensas pelo governo dentro de 40 dias no reino e 
de 60 nas ilhas adjacentes, contados da entrega do recibo da cópia 
Cessas iielibera$õcs ao governador civil. art. 56.0 - u mesmo acontece se o goJíerno a pedido da junta e antes d'ea- 
te5 orasos declarar auc não naa da faculdade da sasaensão. art. 
ii6-.6.oK$. 2.0 - as suspensões das deliberações são motivadas em decreto pu- 
blicado na folha oficial do governo, que dará d'ellas conta ás 
cortes. art. 56.0 $S. 3.0 e 6.0 
- Antes d3 suspensão póde o governo recommendar a junta a 

reforma das suas deliheraqões na parte contraria a bi ou ao in- 
-teresse prihiiao; e se a junta as reformar, transmitte-as ao gover- 
nador civil, dez dias pelo menos antes de terminar o praso ank- 
cedenle, ou póde a junta declarar sem effeito as deliberações sus- 
pensas, substituindo-as por outras que se convertem em iiefiniti- 
vas nào sendo suspensa3 pclo governo. art. 56.0 @. 5.O a 8.0 - mas tanto as deliberações definitivas como as provisorias bar- 
nadas dennitiyas podem ser siispcnsas ou revogadas pelos meios 
cnntencíosoq nos casos da nnllidade das deliberações dos corpos 
administrativos, ou por offensa de direitos fundados nas leis ou 
reçiilameutos de administração publica. Podem usar d'eslks meios 
o ministerio publico e as pessoas cujos direitos foram offendidos 
pelaç.dclibora$es. art. 57.0 e $. unico. - discute e vota os seus orçamentos propostos pela sua commis- 
são delegaaa; os ordinarios na sess5o de no~embro, os supple- 
mentares nas sessões ordinarias ou extraardinarias para isso oon- 
aocadas. art. 68.0 - as deiiberaqões provisorias que influirem na receita ou despe- 
za do orçamento são tomadas em consideração nos orgsmentos 

' 

votados deuois dos nrasos marcados oara se tornarem detinitivas. 
art. 69.0 * 

- - tem as attribuições nZo conteneiosas ou consultivas que eram 
commettidas por leis especiaes aos conselhos de districto, on as 
suas commissões delegadas, quando as juntas não estiverem 
reunidas. art. b05.0 S. unico. 

~elkberaqões das oarnaras manioipaes - das 
tomadas na semana anterior se entrega ao administrador do con- 
celho semanalmente, para ser enviado ao governador civil um 
resnrno, com a cópia authentica do seu teor, e dos autos e con- 
tratos a que se referirem, quando o exigir o administrador, e co- 
bra-se recibo da entrega. arb. 405.0 e S. i.9 - são definitisas e podem logo executar-se as seguintes: 

1.0 sobre administragão dos bens, cefLeiros commnns e outros 



332 REPERTORIO ALI'HABETICO 

eatnbelecimentos muniçipaes. e sua applicação aos usos a que 
são destinados ; 

2.0 sobre açquisição e alienação de bens mobiliarios, neeessa- 
rios OU disyensaveis para os seri-iqos municipaes; 

3.0 sobre accettação de heranças, legados e doaçõcs ao concelho 
ou aos seus eqtabelecimentos, não havendo encargos, condi- 
ções ou reclamações; 

4.0 sobre licença para caminhos americanos ou outros melho. 
ramentos de viação publica nas ruas, estradas ou terrenos 
munieipaes ; 

5.0 sobre ob~as  de construc@o. reparação e conservagão de 
propriedades municipaes. cuja despem tota1 não exceda 
4:000$U00 réis nos conr~lhos de 1.8 ordem, 5 0 W 0  r&is nus 
de 2.a e SOO4OUO réís uos de 3.8; 

6.0 sobre subsidios a cstabeleeimentos de beneficencia, inslruc- 
ção e eduçagão, de que niio seja administradora a camara, 
mas da utilidade para o concelho ou para parte iuportante 
d'elle ; 

7.0 sobre const~ucqão, repara~ão e conserva$ão das estradas 
municipaes. depois de approvados pcla junta geral, ouvida a 
direcq50 d'ohras publicas, os projectos e plantas, designadas 
as obras a fazer annaalnieute nas de i .a  ordem, e Bxádas as 
quotas dos concelhos para as de interesse commum, ohser- 
vadas as leis e'regulamentos cspeciaes ; 

8.0 sobre nomeação e suspensão, até 60 dias no rnesrno anno, 
dos empregados municipaes, ou pagos ao menos na maior 
parte pelo cofre municipal, não havendo fórnia especial de- 
terminada por lei; 

9.0 sobre instauração e defeza de pIeitos; 
iO.0  sobre contratos para execuqão de obras, serviços, forneci- 

mentos ou arrendarilentos por ternpo não exmdente a um 
anno ; 

11.0 sobre construcção e conservação de fontes, pontes, aque- 
dnctos e canos d'esgoto, cuja despem total não exceda o li- 
mite do n.O 5.0; 

i 2 .o  sobre construcção e administração das cadeias comarcãs, 
conforme os planos sul~eriormente approrrados, e as regras -das 
leis especiaes :. 

13.a sobre regnlamentns para os eshbelecimentos e serviços 
municipaes : 

i4.0 sobre 3 feitura do tombo e deecripção exacta de todos os 
seus bens immobiliarios, quer proprios, quer de lsgradouro 
commum ; 

15.0 sobre a conveniencia de ser decretada a utilidade publica 
o11 a iirgencia de expropriações, e realisação das dccrctadas 
peIo governo ou pela lei; 

16.0 sobre nomes das ruas e logares publicos, e numeração dos 
predios ; 

i7.o sobre emprestimos, sua doação e encargos, se estes sósl ou 
jiintns a outros antecedentes não excederem a decima parte 
da receita ordinariá auctorisada no orçaniento do anoo res- 
pectivo ; 

18.0 sobre extincqão dc incmdios, e prevenção ou attenua* 
das calamidades publicas; 

19:. sobre approvaqão das deIiberaçòes das juntas de parochia 
que carecem d'ella; 
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20.0 snhre a norncação das jitnns de parochia e jqizes de paz, 
qoanda a eleição, depois de segunda cowocação, não dd m- 
snitado; 

5i.0 sobre concessões de pensões aos boiribeiros e m p m t o  esti- 
verem im ossibilitados por desastre no gervi o dos incendios; 

32.0 sobre lcenças para edifiaapaes ou mdii!caçEes junro das 
ruas e logares publicas, dando os alinhamentos e cotas de i- 
rei, podendo ceder ou adquirir ou terrenos para isso necesw- 
rios com prévia louvação por peritos; 

23.0 sobre dernoliçiio $ edificios arruinados ou sua reparação, 
confornie a legislaçao respectiva, podendo usar do mesmo 
processo ospenial para os predios ern construcy3o: c para ta- 
do o que ameaçar a segurança publica ou individual; 

a&: sobre saneamento das povoaçfies. c dernnliç3n ou repara- 
ção de habitaç5es insalubres, segundo o parecer de peritos, e 
com as formalidades iegaes da demolição ou reparação dos 
edificiw que ameacem ruina, de que possam resultar perigos 
para a seguranpa pnbIica ou individual ; 

25.g sobre pIanbagões e cortes de arvoredos e mattas rnunici- 
paes ; 

26.0 sobre arroteamento e sementeira de terrenos municlpaes 
incultos, e esgoto de pantanos n'elles existentes; 

17.0 sobre tudo o que interessar 3 seguranija e commodidade 
do transito nas ruas, praças, caes e ontros logares publicos, 
comprehcndcndo a limpeza e illiiminagão pnblira, e a remo- 
ção de pejlmentos, que possam prejudicar o transito, ou cau- 
sar exhala ões insalubres ; 

28.0 sobre a&uioistraçáo dos expostos e creanqas desvalidas oa 
abandonadas, ate aos sete annos; 

89.0 sobre todos os assumptos da adminietração mnnicipaI de 
sua competencia, não comprehendidos nos de deliberafles 
provisorias. art. 117.0 n.04.0 a 30.O 

- sobre as provisorias acerca de emprestimos, sua dotação e en- 
cargns, a que se refere o n.0 17.0 antecedente, são convocados, 
com antecipação de tres dias pelo menos, os quarenta maiores 
contribuinrc.s pmdiaes, para darem a sua opinião. art. i19.0 Vid. 
Contribuintes. 
- as provisoria3 convertem-se em definitivas, se dentro de 30 

dias no reino e de 60 nas ilhas não capitaes de districto, depois de 
comrnunicadas ao administrador rcspcctivn não forem suqpcnsas 
pelo governador civil ou junta geral, qual no caso eouber. art 
124.: 

-- sao provisorim, e póde o governador civil, oundo o tribunal 
administrativo, suspender as sesuintes : , 

4 .O sobre empresfimos, sua dotacão e encargos. quando estes sós, 
ou juntos a outros antecedentes, aòsor~erern mais da decima 
parte da receita ordinaria auctorisada aos orqamentos do 
anuo corrente, ouvidos sobre isto os quarenta malores aontri- 
buintes prediaos; 

2.0 sobre estabelecrmento de cemiterios municipaes na capital 
do conceiho, $na ampliação e suppressão, na conformidade 
das leis e regulamentos municipaes, íicando toda~ia resalva- 
do o direito da camara sobre aqucfles que haja construido 
fbra da capital do concelho; 

3.0 sobre regulamentos para a cobranpa de impostos rnnnici- 
paei. art. 1 i 8 . O  e 4 H . O  
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são rozisorias, e póde a junta geral suspender as seguintes : 7.0 so%re applicação das propriedades municipaes a usos a. 
versos d'aquelles a que são destin-as ; 

2.0 sobre dotação de serviços, fixaçao das despezas, orçamen- 
tos e lançamento de impostos, para o que e mister ouvir 0s 
quarenta niaiores contribuintes prediaes; 

3.0 sohre creaqâo de estabelecimentos e inulitutos de utilidade 
para ,a soncelho, sua dotação, extincpão, e seus regulamen- 
tos ; 

4.9 sobre creação de empregos, sua dotação e extincção; e de 
partidos de facultativos, boticarios, parteiras, veterinarios e 
agronomos, e sua extincção; 

5.0 sobre demissão de empregados, e sua suspensão por mais 
de 60 dias no mesrrio auno ; 

6.0 sobre contratos para execução de obras, serviços e forneci- 
mentos de interesse do conceIlio, e arrendamerilos com eíieito 
por mais de um anno ; 

7.0 sobre accordos com outros corpos adrninistralivos para me- 
lhoramentos de interesse comrnurn; 

%.O sobre e~tabelecirnento,~da~ação, suppressão ou mudança de 
feiras e mercados - 

9.' sobre aposenta&o dc empregados, deduc~ão para ella nos 
seus veucimentos, e pensões a individuos que se impossibiii- 
tem por desastre no scrviço do concelho; 

10.0 sobre taxas bela occnpação de terreno; 
19.0 sobre regulamentos para os- pastos c fructos dc logradonm 

commum do concelho, e suas taxas; 
12.0 sobre regulamentos ou posturas de policia urbana e m- 

ral ; 
13.0 sobre acquisição de bens ímmobiliarios para os serviços do 

concclho e aIienaq5o dos disyensaveis; 
4q.o sobre desistencias, confissões e transacções em pIeitos; 
15.0 eobre obras de coustrucqão, reparaçzci ou conserr~(;Zo de 

propriedades municipaes, tontes, pontes, canos e aquedu- 
ctos, cnja despeza total !. : #  exceda 1:000$000 rkiu nus couce- 
lhos de I.% ordem. ãW2 l ~ i i  réis nos de 2.a e 3008000 réis nos 
de 3.=; 

16.0 sobre c o ~ e s s ã u  do servidões em bens municipaes, que 
sempre flcarao precarias; 

17.0 sobre eoqslrucqão de lavadouros, banhos publicos on de 
anuas medicinaes, casas para mercados publicos e matadou- 
r& ; 

18.0 eobre acceitação de heranqas, legados e doa~ões feitas au 
concelho ou aos seus atabeleciuienlos com encargos, condi- 
ções ou reclamações; 

i9.u sobre venda de carnes verdes, que póde ser livre, ou a w  
matada, ou por açougues de conta da camara para evitar 0s 
conluios. art. 118.9 n,os I.0 a 26.0 

- n'aquellas em que S mister ouvir ou quarenta maiores contri- 
buintes, convoca-os a carnara com tres dias de antecipação pelo me- 
nos; se na primeira reuni50 não comparccerern em maioria, on 
não houver vencimento de qualquer parecer, convocam-se segnn- 
da rez e funceionam com qualqucr numero. O scu parecer 6 Iada- 
do pelo escrivão da camara e enviado ao gorernador civil coa  0 
resumo das deliberações. Se nãa comparecerem, uu se não $dfli- 
rem opinião, Iavra-se termo qoe igualmente se remette ao goVer- 

nador civil com o resumo ordinario das deliberafle- .. art. Il9.0 
55. I . 0  e 2.0 
"U - as provisorias convertem-se em definitivas não sendo suspen- 
ias  no praso legal ; mas o governador civil ou a junta gera1 po- 
dem antes d'eete praso declarar á camara que uão usam do direi- 
to de suspensão, mas só no caso de O solicitar a camark ar$. 
11i.0 R. 2.0 - a inspensão das pro~isorias é sempre motivada. art. 1Zl.o 5. 
3 .o -- d3 suspensão pbde a camara recorrer para o governo. art. 
42i.Q S. 4.0 - e <e o governo confirmar a suspensão, tem de dar logo conta 
ás cortes, estando reunidas, ou logo que se reunam. a r r  124.0 
8. 3.0 - - antes da suspensão das provisurias póde o governador civil 
ou a junta recommendar á camara que as reforme; e se esta o fi- 
zer, deve logo transmittir a deliboraçáo reformada ao administra- 
dor, antes de decorridos dois terços do praso legai da suspens3o. 
Mas dentro d'este praso póde o governador civil ou a junta sus- 
pender as primeiras e .as novas deliberações. art. i2i.0 5s. 6.0 
e 7.0 . 
- póde a earnara substituir as suspensas, declarando-as sem ef- 

feito; mas a nova deliberação fica sempre sujeita a suspensão. 
art. i24.a E. 9.9 

-- tanto a> definitivas como as provisorias podem ser suspensas 
pelos meios contenciosos, no caso de nullidade das deliberações 
dos corpos administrativos (art. 30.0 vid. infia), ou no de offensa 
de direitos fundados em lei ou regulam-rito de adminístra$ão pu- 
blica. Fazem valer esses meios o minuterio publico e a parte 
oflendida. art. 199.0 e S. nnico. - executa-as a camara por via do seu presidente. are. 183.0 - da cama,ra municfpal de Ldsbon, vid. estas palavras. 

--- das camnrcis municivlaes com ol-aanisacão esoecial. via. estas " . * ,  
palavras. 

Deliberações dos corpos administrativos - 
só são validas estando reunidos a maioria dos vogaes que consti- 
tuem o quadro respectivo. art. 22.0 

--- são tomadas por maioria absoluta dos voros do3 vogaes pre- 
sentes e em vola$o nominal. art. 95.0 8. 4.0 - são por escrutinio secreto as qne versarem sobre nomeaGÜes e 
demissões e todas as que envolverem apreciaqo do merito ou de- 
merito de alguem. art. 25.0 $. 2.0 -- e havendo empate nas de escrufinio secreto, e não estando 
presentes todos os vogaes em exercicio, adia-se para a sessáo se- 
guinte, sendo logo chamados para esta tres substitutos, e na fal- 
ia d'algurn d'estes o respectivo supplente; e repetindo:se o em- 
pate, presente a maioria dos vogaes em exercício, repete-se a vo- 
tapãn em iie entram os substitutos. art. 25.0 s. 3.0 

w não po%em deixar de se tornar sobre aesumptos de sua compc- 
wneia, dentro de a0 dias depois dc requeridas; c não as tomando, 
os vogaes incorrem na multa de 40@300 a 1006000 réis, e os 
interessados podem reclamar perante a corporação ou auctoridade 
competente para suspender ou confirmar as deliberações, a qual, 
avocando o negocio, suppre a omissão. art. 17.0 e 378.0 5. unico. - - são nullas as tomadas pelos corpos administrativos: 

1.0 sobre objectos f@a da sua competencia e atbribuições; 
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2.0 em sess8es ordinarias fbra dos  dias desigoados para ella, 
ou em e,airaordinarias sobrs assumptos nao dadarados na 
convocqao ; 

3.0 antes da abertura ou depois do enczrramento da Sessão, ou 
lóra do local destinada para ella ; 

4.0 ou com vioJaç5o das leis e regulamentos da aduiinisbrafl~ 
publica. art. 30.0 

- -  contra as que envoIi-erem nuliidade reclama o agente do mi- 
nisterio publico junto do tribunal administrativo. ari. 991." n . O  3.0 - só podem provar-se pelas respectivas actas. a rb  33.0 

DelibecaqGes n r i l l r t s  - via. supra, e Nullzdaàe das d d i h e  
ragõe~ e Grirpns ailntinistru~ioos. 

Demaridados: c iwi l  ou ci-iminalmenk~: - podem 
sel-o os governadores civis, administradures dos coucelhos, reg*- 
dores de parochias e commissarios de policia, por factos relati- 
vos ás suas fiine~ões, indepcndante de licenq.3 do guverno. art. 
94'; o -.,v. 

- mas sendo prnnunciados por esses factos, o despacho de pro- 
nuricia não surte effeito, ainda que não admittá fiança, sem ser 
intimado e ter passado em julgado. art. 395.0 5. irnico. 

Demissão dos seus empregados 0 sua suupensão por tempo ex- 
cedente a sessenta dias, 8 attribuição provisoria da junta gerd. 
art. 55.0 rima 6.0 

-- rias das carnaras e sua suspensão pelo mesmo tempo, 6 atbri- 
huiqão das cariiaras. art, 118.0 n.0 8.O - dos facultativos de partido das camaras, hospibaes e miseri. 
cordias. não pSde ter logar sem prbvis audiencia d'elles. art. 1 7 4 . O  
e S. 1.0 - - dos cmprcçados parochiaas e sua suspensZo por mais de 60 
dias, B attribnição protisoria das juntas de parochia, que carece 
de approvação da camara municipal. arb. 19-0 n . O  6.0 e i 9 3 , O  

- u u  aus efisão doe empregados de nomeaçao do gwernador ci- 
vil, é attrituiqão dbste. art. 217.0 n.0 8.0 - du afiministrador de concelho e seu substituto só 6 feita por 
decreto do governo. art. 240.0 - do adminislrador effeotivo concelho de primeira ?rdem só 
p5de ler logar com prévia audiencia sua nos casos de infracqa 
mwifesia ds 1P,I nos seus actos e decisbss, de desobediencia On 
falta de acataniento a9 ordens dos seus superiores, de negligencia 
ou oritisdo de que resulte prejuizo ao serviço encarregado, ou 
ao interesse publico, OU de proceiirnentu irregular que o impos- 
sibilite de desempenhar decorosamente as snas funcçòes. E no de- 
creto se uienciona o motivo da demissão. art. Z&O.O,g.;. 1.O-e $.' 
- dou amanuenses e offieiaes de diligencia da adm 1 1 1  tracao do 

concelhn, depois de ouvidos, e com previa auctorisaçao do gover- 
nador civil. pertence ao administrador. art. 24.1.0 n.* 1 2 . O  
- do secretario da administração do concelho pertence ao gover- 

uador eivii, com prévia andienoia, e so por desbixo, erro de of" 
ficío ou mau ~rooedimeoto; e d'mta demissão ha recurso para 0 
governa. art. %6.0 5. 1.0 
-- do regedor de parochia ou seu:substituto 6 attribui$ão do @a 

vernaclor civil. art. 260.0 
- do secretario da regedoria é. attribuição do administrador do 

roncelho. art. %&.O - - dos cabos de policia pertence ao administrador do concebo. 
art. 266.0 5. 9.0 

---- do magistrado ou empregado administrativo que se auhueentar 
sem licenga da aiictoridade competente, pbde ser-lhe imposta co- 
mo r>ena, art. 370.0 

----- a o  sccrctarto da camara que persistir na omissão da remessa 
ao governador ci-d da cópia authentica do recenseamento ag ao 
fim de julho de cada amo, e da entrega, dentro de 30 dias, dos 
exemplares impressos do recenseamento, requeridos por um ou 
mais cidadãos do eoncellio que se obrigarem ás des ezas d'este 
servipo, O Iieee em quo pó& incorrer. art. 376.0 e 110.0 n." 7.s 
e 8.0 - são competsntes para a impõr como pena nos casos declarados 
uo codigo, e rcspeclivaruente o Ouverno, os magistrados aduiiuis- 
trativos, os corpos administrahos, e suas commiss6es delega- 
das. ast. 280.0 n.0 3.0 - dos empregados dos corpos administrativos e secretarios dos 
governos cibis e administrações dos concelhos, que tiverem no- 
meações mtalicias, ou por tempo illirnitado e vencimentos annuaes 
permanentes, sb plde ter logar depoS de ouvidos, e por desleiso, 
erro de of8cio ou mau procedimento. art. 400.0 - dos empregados e professores miinicipaes de T,i,shoa, 6 atiri- 
bniqão da  respectiva camara, depois de oavidos por escripto, on 
quando intimados para isso não responderem dentro de qninze 
dias, mas nos termos das leis em vigor. Lei de 18 de julho de 
488.5, art. 40.0 n.O 15.0 

--- dos delegsdos. sub-dele~ados de saude e seus substitutos no 
mnnicipio de Lisboa, só póde ter logar por erro de officio reco- 
nhecido e juigido pelo conselho gerai de saude e hygiene, des- 
obediencia, negligencia no servipo, impossibilidade physica de exer- 
cicio do cargo, falta de cumprimento estricto das obrigações dos 
sub-delegados, torno de tixarem duas horas por dia para consul- 
tas das classes pobres, visitarem semanalmenfe as escõlas da cir- 
cumscripção, Tacclnar gratuitamente, recensear annualmente os 
pobres e indigentes da sua circumscripçào, e n'ella visitar no do- 
micílio os pobres que não puderem comparecer aas crinsnltas aia- 
rias. Cit. lei, arr. 56.0, 60.0 e 61.0 

~esamortiszip~o - as. aliena ues de bens dos corpos ?ami- 
nishabms e corpora@as p a s  ou Geocficas estão sujeitas as ris 
da desamortiaa@o. arl. 392.0 

Desanizexagao das freguezias anneaadas por não terem cida- 
dãos elegiveis e sem incompatibilidade, em numero cluplo dos neces- 
sarios para oa cargos parocbiaes, ou por não terem recursos sna- 
cientes para aa despezas obrigatoriag póde o governo fazel-a quan- 
do se prove haverem cessado os motivos da annexação. E n'este 
casu todos os edificioa e bens proprios não alienados voltam para 
a freguezia a que pertenciam. art. 3, . 4.0 e 5.0 --- das fregueziaç importa a dissoluçao " 1 as jwitas de parochia res- 
pectivas, Iiara se proceder a nova eleíqão. art. 3.0 S. 6.0 

Degpeza rnunictpal de Lísboa - divide-se abri- 
gatorio e facutiatlea : A obrigatoria : 

l.0 a das aonuidades d?s enipreslirnos legalmente contrahidos; 
2.0 das dividas exigivers ; 
3.0 das con tribuiq6es e encargos que pesarem sobre as proprie- 

dades ou rendimentos municipaes ; 
bo das de construeção, ~onser\.:i..~3 e reparação dos paços do 

concelho e propriedades municipaeq das rnas, pragas, estra- 
das, fontes, pontes, aqueductos e cemiterios municipaea; 



3.0 as dos serviços municipae; da instrucção primaria e pro&- 
sional, de saude c hygiene, de illuminaç50 das ruas publicas, 
dos alinhamentos, numeração e designação das ruas e praças, 
da seguranga municipal, recenseamento da populayão, re- 
censeamento eleitoral e expediente das eleições, de limpe= 
das ruas, prafbs e estradas, e em geral de todos os serviços 
municipaes Ie alrnente estabelecidos; 

6.0 as dos ven$mentOs dos empregados muof~ipaes, mdioon 
de partido, delegados e sub-delegado! de saude, professores 
e professoras, e quaesquer funccionarios administrativos com 
vencimentos postos por lei a cargo da camara, e bem a s s h  
as de aposentação dos mesmos empregados nos teruios das 
leis que as concedem; 

7.0 as dos hospicios de crcanfas abandonadas, e quaesquer ou- 
tms iustifutos de beneficencia a seu cargo; 

8.0 as dos registos a sen cargo ; 
9.0 as  dos livros e expediente do registo civil; 
10.0 as dos litigios municipaes; 
4 4 . O  as dos contratos legalmente leitos; 
$2.0 as do custeio a expediente das administraçtles dos bairros, 

se os seus rendimentos forem insiiffioientes; 
13.0 as de casa e rnobilia para as adminislrac6es dos bairros, 

e para as conservatorias; 
14.0 as dos estabelecimentos administrados ou croados peIa ca- 

mara ; 
i5.i as da a3siguatura da folha ofiieial, e quwsquer oukas pnq- 

tas por lei a seu cargo. Lei do 48 de julho de 1885, art. 13La 
são facultativas todas as outras que forem de utilidade publica 

e consequencia do exercicio de attribuiçaes legaes da camara mu- 
nicipal. Cit. lei, ar$. I2i.o - nenhuma póde ser ordenada sem estar descripta em orqamen- 
to devidamente organisado e approvado nos termos da lei. Lit. 
art. 464.0 

--- descre~em-se separadamente as do posçdal, e as do material de 
qualquer serviço. Cit. lei, art. 145.0 

-- descrevem-se separadamente as fie cada servigo distincto. Cit. 
lei. art. 1443.0 

---'só podem ser satisfeitas as de cada serviço pelas sommas vo- 
tadas especialmente para elle. Cit. Ier, art. 167.' - as de um exercicio não podem ser pagas com as de outrg. 
Cit. lei, art. 148.0 - são Ie~adas á conh &a despeza da gewncia corrente, como 
restos a pagar, as verbas ou fracqões de verbas de despeza exis- 
tentes no fim de m i a  oxereicio, que por isso &o annulladas. 03 
restos provenienles de origens diversas descrevem-se em artigos 
tambem distinctos. Cit. lei. art. 469.0 

--- para elIas, as ordens de pagamento eonl8em a nota do capitu- 
lo e artigo dos orpamentos a que se referem, e as ordens não po- 
dem,abranger despezas de mais de um artigo. Cit. lei, art. 450.' - d o  dove ordenar a comniiss% executiva o pagamento de ne- 
nhuma, sem os documentos que a cornpro.rem. Cit. lei, art. i51P 

- - recusando a commisGo executiva ordenar o pagamento de al- 
gumas auclorjsadas e liquidadas, depois de lhe ser reclamado p v  
10s interessados, r d e m  estes reclamar perante o pbuna l  adm- 
nislrativo que or enara o pagamento, se o achar justo; e a sua 
ordem, que tem forga executiva, tem tambem os eceitos das ordens 

da commissão executiva, e o thesoureiro B obrigado sob sua res- 
ponsabilidade e da do seu fiador a cumpril-as. Cit. lei. art. 152.. 

D e s p e m a s  com os trãbuuzbes administrativos 
' -são p a a s  do 1.0 de janeiro de 1887 em diante por quotas dis- 

tribuidas as eamaras municipaes do districto pelo governador ci- 
vil, ouvido o tribunal administrativo, e tendo por base a confri- 
buição predial e industrial de cada couceli-. até ue no orçamen- 
to do estado se inclna esta despeza. art. li2z.d S. 8.0 - até ao fim de i886 estas despesas são pagas pelas verbas des- 
rinadas pelas juntas geraes para pagamento dos extincros conw- 
lhos de districto, e das commissões executivas das juntas geraes; 
e do mesmo modo as destinadas nos orçamentos da junta geral e 
camara muuic?pal de Lisboa para o tribrinal admiuistrativo al1i or- 
giinisado pela lei de 18 de julho de 1885. art. h22.o - o augmento de despeza cum os tribunaes ail~:iir!istratiws do 
Porto e ilhas adjacentes e pago pelo estado. art. i-'!.. S. 2.. - se as commissões executivas das jiintas, oii da camara de Li+ 
boa, não ordenarem estes pagamenios. suppre esba falta a ordem 
do governador civil sobre os respectivos theeiiureiros. art. &%.O 

3. i10 
Despeaas das moções judiciaes intsntadas por qnalquer 

eleitor em nome e no interesse do respectivo corpo abinisLrati- 
vo, e observadas as rormalidades do codigo (vid. Acções) íem O 
mesmo, w caso de vencimento do pteito, direito a ser.$ellas in- 
pemniçado até ao valot real dos bens ou direitos adquiridos. art. 
387.0 6. 2.0 

33espeáas das irmandades, confrarias e estabelecimen- 
tos pios ou beneficos, não se podem fazer sem estarsrn anctorisa- 
das nos orçamentos approvados pelo governador civil. arE. 2N.O 
8. 4." 

-- - e os  gerentes que as fizerem sem auctorisação, ou com excesso 
d'ella s5o condemnados ou a restituir as quantias assim djspen- 
didas, ou em multa de 108003 a 4 O W W  reis conforme a gravida- 
de do facto, !nas nào excedendo a multa a quantia íllegaImmtB 
dispendida. art. 371.0 e f,. 4.0- . --- as propostas para o ras justificam-se com orçamentos par- 
ciaes, bitos por peritos, desenvolvendo-se a despeza com m-3- 
riaes e mão d'obra. art. 220.0 $. 18.9 

.- A as orçadas e não encctuadas no respectivo anno, mas que pre- 
cisem effeetu~r-se, reproduzsm-3e em novo orçamento para serem 
auctorisadas. art. 230.0 5. 13.0 ' - as facultativas ou extraordinarias do orçamento do anno an- 
terior, qne vigora por não ter si80 approvado o do anno corrente, 
anha d'este corriepr, carewrn de ser auctorisadas pelo orçamen- 
to approvado do proprio anno- ar.. %%O! g. 16: 

Des~ezaa districtaes - sao obr~gatorias : 
'i .o a j  das e~tabelccimentos districtaes; 
9 .0  a3 dos vencirncnkts e a~osentsc:óos dos empregados pago% 

pelo cofre districtd; 
3.0 as da instmrcão oublica a cargo das juntas por disposiW 

dis~rictae;~ e as da acquisiç 
ria; 

5.0 as dos expostos e menores desvalidos, invalido3 OU ahando- 
nados, de sete a. dezoito a n o s  ; 



6.0 as dos impostos, pensões e encargos a que estiverem sujei- 
tas as  propriedades ou rendimentos do districto; 

7.O as dc amortisagões de emprestimos, e as resultantes de con- 
tratos legaeu ; 

8.0 as das dividas esigireis, e liticios; 
9.0 as do expediente da junta, pub~icaçao dos relatorios da com- 

missão delegada, resumos das deliberações, e as  da  assima- 
tura da folha oficial do gnverno; 

40.0 e outras posfas por lei a cargo dos districtos. arb. 62.0 
S. L0 

- sio facuibtivas todas as outras de utilidade para o districlu e 
consequentes do exercicio das attsióuições legaes da junta. art. 
62.0 8. 2.0 --- nio  podem exreder a receita regularmente caIculada. art. 66.0 --- nenhuma póda ser ordenada e paga sem estar auctorisada em 
orcamento executivo. ai't. 77.0 

-'as que tetan por lei applicação especial não podem desviar-se 
para outro fim. art. 7 7 . O  3. unico. 

-- sobie a sua fixação delibera prorisoriamente a junta geral. 
arb. 5 5 . O  n.0 2 o 

--- prove-se ás urgentes f o contempladas no orcamento ordina- 
rio, por orçamento supplementar. art. 64.0 3. 2.0 u.0 2.0 

- a omissão das obrigatorias no orçamento, ou não se votando 
a receita precisa para ellas, é suppridr pelo governo, ouvido o 
supremo tribunal administrativo, mas dentro dos limites das at- 
tribuições das juntas geraes. art. 51.0 --- as ordens do seu pagamento contbm o titulo, capitulo e artigo 
do orçamento que as auctorisar. art. 79.0 
- são ordenadas pela comrnissão disfricfal. art. 94.0 n.0 3.0 

- e se esta as não ordenar, quando regularmente auctorisadas e 
liquidadas, podem os interessados reclamar ao tribunal adminis- 
trativo, o qual, ouvida a comrnissão, ordenará o pagamento se r, 
achar justo; e esta ordem obriga o thejoureiro, e póùe stlr base 
de execuqiio. ast. 94.0 5. 3.0 

IPespezas municipaes - são obrigatorias : 
4.0 as da constmcção, reparapão e conservação dos pa9os di, 

concelho, tribunaes de justiça de 1.a instancia com sede no 
conceltio, propriedades municipaes, fontes, pontes e aquedu- 
ctos, ruas e estradas municipaes na forma das leis respecii- 
vas, cerniterios mnnieipaes e cadeias; 

2.0 as dos vencinielilou dos funecionarios e empregados muni- 
cipres, inciiisive os aposentados, quando pagos pelo c o m  
municipal ; 

3.0 as da instrucção primaria a seu cargo, na fóruia das leis da 
instrucção; 

4.0 as  da sustentação dosestabelecimentos de utilidade para O 
concellro, areados pela camara; 

5.0 as do serviço dos ilicendios; 
6.0 as do custeamento e expediente da administração do con- 

celho, se os emolumentos d'csta forem insufâcientes, e as do 
seu proprio expediente; 

7.0 as da renda de casa e moMlia da conservatoria e da admi- 
nistração do concelho, se não pudkr funccionar nos payB 
municipaes; 

8.0 a s  da-aposentadoria dos juizes, ministerio pnblico e officiaes 
de ~ustiça que os acompanharem, por occasião de diligencia 

de serviço piiblico, OU as dos magistrados administratiyos 
eu1 diligencia extraordinaria; 

9.0 as resultantes de contratos legaes; 
10.0 as da ilIuminaqZu das povoações, qumdo hajam siao in- 

cluidas nos oqamentos dos tres ultimos annos; 
4 1.0 os impostos e encargos das propriedades ou rendimentos 

municipaes : 
if.0 as dos litígios; 
i3.0 as de alinhamentos e letreiros das ruas e pragas; 
14.0 as da policia e segurança do concelho; 
45.0 as do recenseamento eleitoral, expediente das eleiç"os po- 

Iiticas, administrativas ou judiciaes, e as do censo da popa- 
l ago  ; 

16.0 as doi Jivros e expediente do registo civil e dos registos a 
seu rargo; 

17.0 as de pagamento das dividas exigiwis; 
18.0 as da dotacão de todos os serviços munioipaes, regular- 

mente estabelecidos ; 
19.0 as de saneamento das povoações e extincção de pantanos 

ou focos de insalubridade; 
20.0 as dos expostos e creanças desvalidas on abandonadas até 

a idade de i annos: 
21.0 emfim quaesquer outras postas por lei a cargo das cama- 

ras. art. Ihi.0 §. 1.0 
- são facultativas todas as outras despezas de utilidade para o 

concelho e consequentes do exercicio das suas attribuições legaes. 
art. 14l.i 3. 2.0 - delibera sobre a:sua Ixação a camara,. ouvido o parecer dos 
quarenta maiores contribuintes da contribuição predial. art. 118.0 
n.0 2.0 

-- ordena-as o presidente da camara, mas nos concelhos com ar- 

I anisagão especial ordena-as a commissão municipal. art. 123.0 . i . 0  n.0 3.0 e art. 157.0- 
-- com a policia civil sao obrigatorias para as camaras com or- 

ganisagiío especial, nos termos das leis especiaes. +s os conte- 
lhos sédes de districto, e com regimeo especial, contribuem s& com 
a quota proporcional ás suas conlribuições predial e industrial. 
art. 130.0 S. 4.0 
.- a:, ohrigatorias não conlcmpladas nu otyaiiieiitu, ou seu1 recei- 
ta n'este Dara ella~.  sào su~oridas oùr deliberacão da iunta geral 
ou da commissão eiecutiva'd'csta. i r t .  1 5 6 . O  

- - 
- auctorisadas e liquidadas, cujo pagamento o presidente reen- 

Sa, podem ser ordenadas pelo tribunal administrativo se os inte- 
ressados, tendo-o requerido á caniara, e tendo-o esta recusado, O 
reclamarem. A ordem do tribunal e obrigatoria para o thesowei- 
ro e póde servir de base i execuc;ão. art. 150.0 $. unico. 
- se a camara municipal recusar o pagamento nos concelhos com 

organisação especial, podem os jnkreusados reclamar perante o 
tribunal administrativo. que ouye a commissão e julga wmo f6r 
justo, seguindo-se ordenar o pagamento, tem a ordem os mesmos 
effeilos supra. art. 158.O g. 3.O 

Despezas parochiaes - sáo obrigatorias : 
4.0 as da wns~ucçào,  repara ão e conservação da igreja paro- 

chia1 e suas dependentes s 80s edifitios paroctiaes ; 
2.0 as  da repara ão da reaidencia parochial, a que o parocho 

nZo fur obrigaao, com nsufruciuario (este B obrigado As re. 
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parações ordinarias, e são estas, as que no anuo em que fo- 
rem nmssarias, não excederem dois terços do ~eudimento 
liquido d'esre anno. Cod. civ. art. 4228.0 5.  1.0); 

3.0 as do c-dto, paramentos, vasos sagrados, alfaias e guisa- 
mentos: - 

4.0 as do'vencimento do seu secretario e ontros empregados 
parochiaes, e do secretario do regedor; 

8.0 as do expediento da junta e da regedoria da parochia; 
6.O as dos impostos, pensões e encargos das propriedades e ren- 

dimentos parochiaes; 
7-o as dos litigios da parochia; 
S.* as do pagamento das dividas exigiveis; 
9.0 a* da coustr~cção e conservação dos cemiterios parochiaes; 
10.0 as da conduc~ão para os cemiterios dos cadaveres cncon- 

arados em qualquer logar, bem como os da8 pessoas pobres, 
cujos parentes não possam satisfazitl-as, se não houver mise- 
rieordía, ou corporação de benoficencia com esse encargo ; 

li.0 as resultantes de contratos legaes; 
12.0 as dos livros necessarios papa o registo parochial; 
43.0 as da dotação dos ~crviços parochiaes; 
t4.0 as da instruc@o primaria que lhe incumbirem por lei (es- 

tas despezas são,'da casa para as cscolas e sua mobilia, ha- 
bita~ão aos professores, organisaçâo da bibliotheca escolar c 
auxilio as commissões ris benetieencia, para o que podem 
lançar o addicional at6 3 O/* as 1. -i.~iibuiçTjes geraes directas 
do estado. Lei de 2 de maio de IsTi. art. 5.0 e 61.0 5. 4.0; e 
Iei de b l  de junho de 1880, art. 15.0, 46.0 e 17.0) ; 

48.0 as da construcção, reparação, cons~.rvação e limpeza dos 
caminhos vicinaeç 

16.0 quaesquer outras que por lei Ihe forem impostas. art. 
902.0 S I .o - &ofae"ùlGiivas todas as demais que forem de utilidade para 

8 parochia e conwqnentes do exercicio das suas attribuições le- 
mes. art. 202.0 L. 2.0 
4 sobre a sua fixacão delibera nrovisnriamente r irintn de narn- 

- suppre o go~ernador civil as obrrgatorias não contempladas no 
orçamento ou sem receita para eilas votada, mas dentro dos limi- 
tes das attribuições da junta de parochis. art. 205.0 

Mario do Governo - a sua asignatnra b despeza obriga- 
toria das camaras municipaes, incluindo a da Lisboa. art. 1 l l . o  $. 
I.0 n.O 22.O; lei de i 8  de julho de 1885. art. 120.0 n.0 17.0 - n'eUe se annuncia o -concurso par'a o 1fn;:ir de so&-etario da 
camara pelo praso de 30 dias ao menos. art. l1;i.o - o mesmo para os faclil: ,livos de pa~tido das aamaras, hospi- 
taes e misericordias. art. 1 3 1  o e 476.0 i. unico. - pnr despacho do ministerio do reino, publicado n'elle, pódo ser 
convoeada a camara municipal de Lisboa para sessaes extraodi- 
narias. Decr. de 24 de juIho de 1886, art. 45.0 $. 4.0 
- n'elle d e ~ e  ser publicado qrialquer orçarnento da camara de 

Lisboa, depoisde approvado. Lei de i8 de julho de 1585, ara. 126.9 
Discussões -nos corpos administrativos dirige-as o presidente. 

art. 28.0 - regula-as e mantem a ordem nas dos tribunaes adminitrati- 
vos, o seu presidente, podendo advertir as parte3 ou seus advoga- 
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dos e procuradores, quando por escripto ou oralmente se afastem 
do respeito devido as leis e ao tribunal, retirando-lhes a palavra, 
ou mandando riscar quaesquer cxpreasães offensivas, tudo sem 
prejuizo do disposto na legislação penal. art. 289.0 n.0 1.0 

--- e para esse fim tem as meirnas altribuições dos presidentes 
dos tribunaes civis e criminaes. art. 289.0 S. 4.0 

Dissoluqão -da camara de Lisboa p6de ter logar por decreto 
do goterno, com voto favorave1 do procurador geral da oorba, nos 
seaointes casos : 

1.O se â io  organisar, approvar ou publicar os seus oraarnentos 
nos termos da lei : 

2.0 se não prestar, 60s termos da lei, as contas geraca dos exer- 
cicios; 

3.0 se, por inquerito ou syndicaucia, se provarem irregnlarida- 
des na adniinislra ão, ou ser a gerencia nociva aos inferes- 
ses dos administraios, ou ás conveniencias da administrapão 
publica. Lei de Id de julho de 1885, art. i89.o e 190.0 --- não prejudica o emprego de meios administrativos para corri- 

. gir os abusos, nem o procedimento judicial contra os actos que 
importem responsabfIidade civil ou criminal. Cir. lei, art. 191.0 

o decreto que a declarar deve mencionar os factos que ibe de- 
ram causa, e h r  o praso para a nova eIeição, o qual não exce- 
deri a 40 dias da data do decreto. Cit. lei, art. 199.0 

-- no caw d'd'ella, a carnara novamente eleita reune-se, sem canvo- 
caqão. no quinto dia seguinte ;i.iii+lle em pue terminarem as ope- 
rações eleitoraes. Cit. lei, art. I!ii.~ 8. unieo. 

.A no decreto d'elIa o governo nomeia uma commissão de sete 
membros para o expediente dos negooios munieipaes ab6 a posse 
da nova camara. Cít. lei, art. i9S.o 

no caso de disso?uçio os vereadores da camara dissolvida pe- 
los motivos dos n.0~ 1.0 e 2.a supra menciouaùos &o iiielcpiveis 
para a primeira eleição municipal que se verificar, ext'..,~lli se 
hou~erem protestado contra esses actos no tempo legal. iht. lei, 
art. 193.0 S. unico. 

-- dos corpos admtniatrativos ptide fazel-3 o governo, precedendo 
consulta do suuremu tribunal administrativo : 

1.O quando se náo habilikm com os seus orçamentos nos pra- 
sos 4 termos icgaes; 

9.0 qnando não prestem contas na conformidade da iei ; 
3.O quando, advertidos, não tomarem as deliùersções indispen- 

sareis ao desempenho dos deveres que Ihes incumbem Por 
lei, e que nào poasam mr suppridos pelos meios ordioarios 
facnItados nas mesmas leis; 

k.0 quando, por inquerito ou 31-ndicancia, em que sejam ouvi- 
dos, se mostrar que a sua gerencia B nociva aos ineesses 
dos administrados e as conveniencias da administraqao pu- 
blica. art. i7.0 n . ~ ~  4.0 a 4.0 - das juntas de parochia tambem tem l o g r  nos casos de Se- 

rem annexadas ou desrnnexadas a outras. art. 2.O $. 6.O e 47.' 
n.0 5.0 - não prejudica o emprego dos meios administrativos para cor- . 
rigir os abusos, nem o procedimento judicial, no caso de respon- 
sabilidade civil o11 crfniinal. art. 17.". i.0 -- no decreto que a declara menaionaa-se os factos que a occa- 
fiouaram, e manda-se poceder á eleigo dentro de &O dias o ma- 
xirno. art. 17.0 s. 2.0 
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- e se o governo a decretar contra o parecer do tribnnai, pulilíca 
este parecer com o decreto. art. 17.0 8. 3.0 

--- no caso de ser conforme o parecer do tribunal são inelegiveis 
para a primeira eleição os vogaes do corpo dissolvido, exeepto os 
substitiitos em não exercicio ou os que assignaram vencidos, on 
que em sessão publica e em tempo competente houverem protes- 
tado. art. 17.0 35. L0 e 5.0 - e emquanto us nuvos eleitos não entram em exercicio, são cha- 
mados a servir os substitutos pela auctoridade administrativa da 
eircumseripção ; e se não bastarem, os vogaes effectivos on subs- 
titutos dos annos anteriores pela ordem da prefercncia Icgal (art. 
8.0); mas os seus poderes são de simples administração conser- 
i-atoria. art. 17.0 3. 5:o 
- das mesas OU administra$ões das irmandades, confrarias e ins- 

titutos ios ou beneficos, precedendo auctorisapão do governo 
póde e&otual-a o governador civil pelas faltas por que podem ser 
dissolvidos os corpos administrativos. art. 220.0 n.0 3.0 

- - e n'eçte caso nomeia livremente commissões que as adminis- 
trem ate a cpochr da clei@o orcliuaria, se u%o julgar conveniente 
antecipal-a. arr. 2XO.ojn.o 3.0 - para as ek.:~;;.:~ administrativas a que houver de proeeder-se 
em virtude d'eiia designa dia o governador civii, eseoltiendo um 
domingo dentro dos quarcnta dias do praso legal, não vindo ellc 
declarado no decreto da dissaluç5n. art. 340.O S. 

Districtos - -  n'elleu se divide o reino e ilhas adjacentes para os 
etieitos administrativos ; e os districtos em concelhos, e estes em 
parochias. art. 1.0 

-- a sua circurnscripção actual só por lei póde ser alterada. 
art. %.O 

-- O corpo administrativo que lhe3 corresponde é a jimta geral. 
art. 3.0 
- os círculos eleitoraes em que eIles se dividem são determína- 

dos em lei especial. art. 35.0 - os seus interesses peculiares e os seus bens pertencem a ad- 
ministração da junta geral. art. 69.0 - o representante e irnmediato delegado do governo n'clles d o 
governador civil. art. 8i3.0 - ~isita-o o governador civil sempre que seja poss,iveI, para na 
medida das suas attrihuições prover ás necessidades publicas. 
art. ~ ~ 1 . 0  

-. - na sede de cada um funeciona um tribunal administrativo 
compoqto de tres juizes. art. 268.0 - são havidos como possuas rnoracs para todos os ercitos decla- 
rados nas leis. rrt. 385.0 
- 3s acfics necessarias para fazer valer os seus direitos nos ca- 

sos eni que todos ou a maior parte dos vogaes em exercicio de- 
vam ser demandados, compete propôl-as ao ministerio pnblico ps- 
rante Os tribanaes de justiça, art. 386.0 

Dividas dos emprestimos diatríctaes - quando 
algum mncelbo do mesmo districto se constitrijr rnm organisa* 
especial, separa-se n'ellas a par@ que deve ficar pertencendo a 
esse concelho na proporçZo da coutribuiç50 predial e industrial 
constante das matrizes, a qual parte fica exoIusivamente a cargo 
d'elle. Mas a junta geral fica obrigada a pagar a importancia d'es- 
sas dividas, para o que recebe annualmenie as respectivas quotas 
das camaras municipaes dos concelhos constitaidos com orgm- 
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saç5o espeoiai, salvo convenqão especial com os credores. a r f  
h9n.o 
A-- - para a mencionada separação, o $overnidor civil respectivo, 
dentro de 30 dias do decreto que ailetorisar a organisa$ão espe- 
cial do conceIho, oiividas a junta geral, ou sua commissão exe- 
cutiva, e as catiiara3 municipaes intere'sndas fará ao governo a 
~ouveniente proposta, que sera resolvida por elle dentro de 30 
dias. ait. h2O.D $- unico. 

DivPdas exígiveis &a oamara - a3 resultantes de sen- 
tenças do poder judicial não esfão srajeitas ao processo civil ordi- 
nario. ar:. 153.0 -- se a3 quantias forem liquidas, e estiverem no orcamento ro- 
adao, e ainda não disliendidas no todo ou em parte, as verbas pa- 
ra o seu pagamento, promovem os interessados o Reu cmholso ar6 
ao tohl das mesmas verbas, requerendo-o ao presidcntc, rccorren- 
do d'este oara a camara, e d'csta para o tribunal administrativo. 
art. iY3 .o  §. 1.0 e lSO.o - 

--- se a camara não tiver verba no orçamento, liquidadas as di- 
vidas, reqnarcrn os iuteresbados a camãra as inclua em orça.men- 
to; não o fazenda esta no pnso de dois mexes, recorrem a junta 
geral para que snppra a omissão da camara. art. 153.0 & 2.0 - se forem avultadas para as posscs do concelho, podera a junta 
geral, deliberando pela aniissãn da camarâ, ou a requerimento 
da camara, e ouvidos os credores, auctorisar o pagamenlo em 
dois .II:I .~S civis com O juro de 5 %desde a deliberaçao da junta. 
art. f.';.:.~ g. 3.0 . 

..- se o estado for o credor, póde o governo aucbrisar o paga- 
mento em prestapões em mais de dois anuo% sem jnro. art. 453.0 
g, 4q 

-- sao despeza obrigatoria das camaras. art. 1 4 1 . O  8. 1.0 n.0 27.. 
Dtvidss p a s m í v a s  do diatr-icto -não são ezieiveis 

nos termos do processo ciril, as resultantes de sentengas do po- 
der judicial. arE 8L.9 -- sendo liquidas as quantias, estando vntu6os os orgamenlos e 
não dispendidas no todo ou em parte as verbas pura pagamento 
de diridas exigiveis, reclamani ou interessados á eommissão dis- 
trietal o sei1 pagamento; e recusando esta o pagamento das regu- 
larmente auctorisadas e liquidadas, reclamam ao tribunal adminis- 
trativo o qual, ouvida a commissão, ordena o pagamento achando-o 
justo. Esta ordetn tem o mesmo effeito quc as da commias50 dis- 
trictal e e o thesoureiro obrigado a aurnpril-a. art. 8k.*,g. 1.O e 
9k.0 S. 3 0 

- se a divida não estiver aucturisada nos orpamento& os interr:s- 
sadns roqiierem u juuta que a iuclua em orGamenV; e rpcuqando 
esta, reclamam do gouerno que suypra essa omrssão, iiiivido O 

. siiprerrio tribunal administratiro. art. 84.0 5. S O c: 71." 
-- sendo avultadas para as posses do distriuto, pode o.governo a 

pedida da junta ou deliberando por ella e aum audienota doa cre- 
dores, auctorisar o pqamento em dois annos d n s .  venoendo n'es- 
te caso as dividas Juro de 5 o/, da data da deliberação do gover- 
no. aTt. R&." 5. 3 .O - 

- sendo credor o estado, p0de o governo prmitt ir  o pagamento 
em presta~õcs em mais de 2 annos e sem juro. art. 86.0 3. 6.0 - siSo despeza obrigatoria do districto. art. 62.0 5. I.0 n.0 9.0 

Divisão addnlstrativa - O reino divide-se em distri- 
ctoo, estes em concelhos, e estes em parochias. art. 4.0 
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.- os concelhos de Lisboa e Por10 dividem-se em bairros, e esbs 
em parochias. art. 1.0 S. unico. 
- as circumscripções administrativas sb podem ser alteradas por 

lei. art. 2.O 
mas o governo óde annexar para os ehitos administrativos 

i t  ou mair concehos, se s somma da popuIa@o dlestes for de 
40:W almas ou mais, quando as suas camaras, e dois terços dos 
clcgiveis assim o requererem para terem a organisação especial. 
art. 2.0 3. 1.0 n.O 4.0 

-- e tambeiem as freguezias que não tiverem elegiveis em dobro 
dos precisos para cargos municipaes, ou não tiverem recursos 
safflcientes para as despezas obrigatorias. ará. 2.0 5. 1.0 n.0 2.0 

-- e n'este caso a annexação é com as mais contiguas, e com 
que tiverem mais affinidade. Os edificios e bens proprios de trcada 
uma pcrbilcerao B nova airrurnscripção, excepto os de logradouro 
clos moradores das freguezias iliic os usafruiam antes. art. 2.0 $S. 

3.9 
- cessando os motivos da annexação, póde o govcrno tiesanne- 

xar as annexas, voltaildo a posse anterior os edi6cios e bens de 
cada uma, se não estiverem alienados. art. 2.0 8%. 4.e e 5.0 

-- no caso de annexa~ão on desannexação de parochiaa, dissoi- 
sem-se as  juntas de parochia, e procede-se a novas eleições. arr. 
2.0 S. 6 . O  
- ouvjdas as corporafles interessadas, o governad'or civil e o su- 

premo tribunal administrativo. compete ao governo mudar e desi- 
gnar as stdes dos concelhos ou parocbias, alterar-lhes os nomes, 
e resolver as duvidas árerca dos limites das circumscripções ad- 
ministrativas, art. 2.O 3. 7.0 

-- e tambem alterar a eircnmscripção parochial, d'accordo com a 
auctoridade ecclesiasbiea. art. 2.0 5 1.0 n." h.0 

--- do rnunicjpio de Lisboa em bairros foi o governo anctorisado 
a faxcl-a., com autliencia dos interessados, por fórma qiir: fiqiicm 
quanto possiveis igiiaes entre si. Lei de 18 de julho de 4885, art. 
997.0 n . O  1 . O  - e do mesmo modo a formar parochias civis pela annesação de 
freguezias completas, não devendo por4m cada uma d'aquellas ex- 
ceder t0:000 habitantes. Cit. lei, art. 227.0 n.0 2.0 
-- do mnnicipio de Lisboa 6 em quatro bairros, e cada bairro em 

cinco parochias civis. Cit. lei, art. 2.0 
- mas o governo 6 auotorisado a fazer n'esta divisão as altera- 

ções resultantes da modi i..-~:ão d3 circnmseripqão do munitipio. 
Uecr. de 21 de jplho de 1. -i;. art. 5.0 

--- todo o rnunreipio de Lisboa é liniitado desde Algés a Bemfioa 
pela estrada de circumvallação fiscal, e de Bemfiaa a Sacavem pc- 
ia estrada militar ou qudquer variante que n'esta se faca para 
facilitar o serviço fiscal. Decr. de 22 de julho de 4886, art. 1.0 

Docns - faz a mrnara posturas e regulamentos para a sua policia. 
art. f 20.0 n.0 1.0 

EdMcios - os corpos administrativos remem-se e funccionam 
nos especialmente destinados para as suas sessões, salvo havendo 
justo impedimento, e annunciando-se préviamente por editaes o 
novo local com antecipação de tres dias pelo menos. art. 20.0 

no do governo civil reme-se e funcciona a junta geral. art. 
á2.o 

. as despezas da reparação e conserva -o ou arrendamento dos 
.governos civis c mais estabelccimentns xqtrietacs. e ns da inobi- -- - 
lia nccessaria para elles, são obrigatorias para as junhs gcraes. 
art. 62.0 $. 1.0 n.0 5.0 

-- no do governo civil reme-se e Inncciona a commissão distri- 
cal .  ari. 87.0 S. %ice. 

sobre a demolipão ou repara 50 dos arruinados, delibera defi- 
n i t i v a m e n t e  a camara mnnieipj, nos termos da legislaqzo rdupe- 

c,?ivs. art. 117.0 n.0 29.0 
- 

- e sobre as licenças para edificações e ree.dificaçÕes d'elles junto 
das ruas, e logares publicas, fixando os altuhamentos e cotas de 
nrvel, e podendo ceder para isso ou adquirir os terrenos necessa- 
rios, com previa IonvaçZo de peritos. art. 117.0 n.0 23.0 - e sobre demolipão ou repara@o das que forem habitações in- 
salubres nos mesmos termos. art. 117.0 n.O 25.0 

-- e sobre o prospecto e alinhamento d'.d #.- dentro das povoaç5es 
ou junto das estradas municipaes. art. lzV.0 n . O  7.0 

-- sobre a a ~ ~ i . : ; ~ ~ : ~ . ã o  dos oarochiaes a usos diversos do seu aa- 
terjõr destino' deilbira a juGa de paroehia propisoriament&, carc- 
cendo a deliberayão da approvação da camara. art. 193.O n.O 9.0 e 
10'1 O 
L.,". 

as  desliezas da construc@o, reparaç3o e conservação dos paro- 
chiaes são obrigatorias para as juntas de parochia. art. 2 O Z . O  5. 
1.0 n.9 2.0 
- no do governo civil funcciona o tribunal administrativo. art. 

285. 
- - aquellcs ondc dewm rcnnir-sc as asscmlilks primarias eleito- 

raes designa-os a camara niunicipaI por editaes, iffixados nos 10- 
garei do eutylo, e d'estas deliberapões ha recurso para o. tribunal 
administrativo, interposto dentro de oito dias pelos eleitores da 
circulo. art. 314.- 8. 2.0 

Edita1 ooxivocatorio das assembléas eleito- 
raes - B expedido pelo governador civil, a x a d o  nos logares 
do estylo em todas as freçuezias do riTculo, publicado em-um pe- 
riodieo dos concelhos oito dias antes, pelo menos da elei$ao,,e li- 
do pelos parochos em todas as missas conventnaes ai% a elei$ão. 
art. 342.0 - deve declarar : 

1.0 o dia e hora ãa elei*; 
2.0 as assembléas convocadas, IregÚezias que as compoem e lu- 

gares onae se reunem; a 
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3.0 oi cargos a eleger, numero de vogaes e periodo por que 
hão de servir. art. 3i2.0 S. unico. 

-- prihlieado elle convoca logo o administrador a commissão do 
recenseamento eleitoral, para ella fazer extrair em duplicado copia 
authentica do recenseamento dos eleitores das rcspcctivas assem- 
bléas e organi~ar tres cadernos por cada assembléa, authenticados 
pela commissão, para n'elles se lavrarcrn as actas das eleições, o 
que tu40 é remettido por clla 30s presidentes das asseiubléas. 48 
horas, pelo menos, antes da desigaada para a eleição. Mas para as 
actas das eleições parof:kiaes e para as  dos circulos d'uma so as-. 
sembléa são so necessarios dois cadernos. art. 313.0 

E l e g - i v e i s - p a r a  os cargos administrativos, são os eleitores das 
respectivas oircumscripções que saibam ler, escrever e contar, ba- 
vendo Dara isso uma casa que os designe no recenseamento elei- 
toral. art. 308.0 5s. i . ~  e 5õ 
. a qualidade de elegibilidade absoluta verifica-se s6mente peb 
meenseairiento, e nao póde o tribunal administrativo cnnhecer 
d'esua questão. act. 14.0 S .  unieo. 

Eleição da oamara nxunicipd dc Lisboa - rea- 
lisa-se indenendentemente de convocacão no terceiro domingo de - - - - 

outubro dereida biennio, para os vemadores que tenham péeen- 
ehido o seu temoo de exercicio. Lei de 18 de julho de 1885, art. 
175.0 
- no dia d'ella nenhuma outra eleição tcm logar em Lisboa. Cit. 

lei, art. 175.0 i. uaico. 
as assembl as eleitoracs parx ella são as designaaas pelas res- 

pectivas commissões de recenseamento que funccionararn em ja- 
neiro de 1885, e esta divisão 1130 póde ser alterada senso em vir- 
tude de alteralões feitas na d i~~isão territorial, ou de augrnento ou 
dimhuição do numero de eleitores, que não póde ser inferior a 
5 0  nem superior al:000 em cada uma. Cit. lei, art. 176.0; lei de 
XI de maio de 1886, art. @ . o ;  codigo administrativo, art. 3ii.O 
$. t.0 - presidcm Is mesas das assembléas primarias os membros effe- 
ctivuu, e na sua falta os supplentes das commissões eleihs pela 
asuetnbléa dos quarenta maiores contribuintes, a que se refere o 
art. 3 7 . ~  5. 1.0 da lei de ti de maio de 188k: sorteando-se [iarã 
cada uma no domingo anterior ao da eleiqra. Lei de i8 de julho 
de 1885, art. 177.0 e S. 1.0 
- as niesau das assemblé~s primarias tem dois escrutinadores, 

dois secretarios e dois supplentes, cada um dos quaes supprc 0 
que faltar do lado por onde fôr eleito. Cit. lei, art. 178.0 
- as actas d'ellas podem ser lithographadau ou impressas nos di- 

zeres geraes. Cit. lei, art. 179.0 
-- n'ellas não é perrnittido que vote um cidadzo em mais de uma 

assembléa, excepto o que fizcr parle de algum dos colleg~,os espe- 
ciaes de que fallarn os art. lS.0 e 186.0 da lei de 18 d e  j ~ l h o  $ 
1885. aue aode votar n'estes e na sua assembléa primaria. Cit. 
lei, art-  18ó.o 
- as listas para ella dei-em conter 21 nomes, quando hourer a 

eleger 17 vereadores; 11 quando houver a e1cger 46; e 10 quan- 
do houver a eleger 13. Se contiverein mais, nao se contam os ex- 
cedentes. Cit. I$, art. 181.0 c 5. 1.0 

-- n'ella ficam apurados os mais votados em numero igual ao que 
houver a eleger. Cit. lei, art. 181.0 i. 2.O 

as listas, manuscriptas ou Iithographadas com tinta preta, de- 
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vem ser feitas em papel branco 1130 transparente ou riscado, e 
sem designação, marca, signal ou numeração externa. Cit. lei, 
art. 182.0 

-. no niais observa-se o disposto que lhe for applicavel quanfo ás 
eleigões adniinistrativas em wraI. 

Eleiqso das commlssaõea: espe~- -iacs da cama- 
ra de Lisboa -para ella as commissões de recenseamen- 
to eleitoral de Lisboa organisam, roojunctamente cnm o rewn- 
seamei~to, duas listas; uma de todos os niedieos e eirurgifies re- 
sidentes iio irruriicipio, quer exergani quer não a ctinica; outra de 
todos os professores de qualquer grau com diploma, quer em acti- 
vo serrico, quer jubilados ou aposentados, e quaesquar munici- 
pes, que o iequeirarn, mostrando-se habilitadiis corn carta de um 
curso scperiar; estas listas são aaxxdaa e teeni os prasou e recur- 
sos do rer:eoseamento geral. Lei de i8 de julho de 48%, art. 
489.b e 5. kiuico. 
- para ella os escriv3as de lazenda do3 bairros enviam até 15 

de fevereiro ás commissóes de recenseamentn a relação dos qua- 
renta maiores contribuintes do seu bairro, e para o apnrarnento 
d'eatw somrnam-se as coliectns prediaee e industriaes, quando o 
índividuo pagar as duas e aquella for superior a esta. Esta inscri- 
pção tem os rriesuius prasos de affisação e reclamação do recen- 
seamento ord~iiario. Cit.  lei, art. 185.0 $5. 4 . 0  e 2.0 
- para ella se reunein rio donljiigo seguirile :ro da clcipão muni- 

cipal. pelas nove horas da manhã- os eleituns das relapõcs antece- 
de~itcs, na casa da camara em salas diffirentes para cada classe 
de eleitores, para elegerem as corninissões espeeiaea (vid. Commis- 
sões rsp:ciocs; ctc.). A asseiiihléa eoiislitue-se logo que sejam pre- 
sentes 21 eleitores, escolhendo presidente e vogaea da inesa, sendo 
para isao 'presidida pelo priineiro eleitor qile se apresentar; mas 
a assembléa dos cento e vinte maiores i:iintribainks preside o pri- 
nieiro do recenseamento respectivo do bairro ceotral. Cit. lei, art. 
187.0 - na e l ~ i ~ 5 i j  das eornmissões devem as liatas conter cinco nomes, 
mas apuram-se os seti: rnlris votados; seguem-se na eleiqo os 
preceitos da legislaçàci eleitoral respectiva; e terminado o apura- 
mento o presidznbe envia a camara rnunieipnl as actas e docu- 
mentos eleitoraes. CLI. lei, art. 187.0 $8. 6.0 a 6.0 

--- a assembléa dos cento e sessenta maiores contribuintes elege 
ao mesirio tempo as zo:nrni:sÕ~s de beneficencia publica, e de fa- 
zenda muriicipsi. Cit. lei, art. 187.0 5. 7.0 

- .- dos actos d'esta eieigao prii~lari:b u;~i~ein re6:1rsos, nos prasos 6 

peio modo indicado para ss eleiiões d'esla runiara. [tara os da 
asseinblSa de escrutinio e apurainento. Cit. lei. art. 188.0 

Eleiç6es - dos corpos adininisti'ativos fazem-se no mez de no- 
vcmbro do ultimo anno do triennio do exerc,icio; sendo as de 
prom'lradiirw a jiinta gerri e as de vere:idores nct primeiro domin- 
go e as da janta de paroehia no ultimo. art. 309.0 -- fazem-se nos dias designados pelo governador civil : 

I .0  as dos juizes de paz ; 
2.0 aquellns a que houver de proceder-se por dissoIuçiio ou por 

julgamento do tribunal. N'este caso as dos juizes de  paz serão 
n'urn domingo dc dczernhrn; na de mvcrnbro, wndo em cireu- 
10s ou asscmbléas eleilorus que coincidaui com os districtos 
dos juizes de paz. Procedendo-se á eleicão Por ~riotivo de ais- 
solu$io o domingo será designado dentro de 4.0 dias da dis- 
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solução; e se for por decisão do tribunal o praso B de 30 dias 
da data do accordão. ari. 3iO.O - fazem-se por assembléas dos eleitores do circulo, havendo uma 

só nas parochiaes ainda mesmo sendo frepezias annexas; e uma 
ou mais assembleae nas eleipões municipaes ou diobrictaes, ob- 
servando-se as seouintes regras : 

rncsias para todis essas eleições; 
nos que não comprehenderem assembl6as completas para as 

cleiçiíeq de deputados será0 constituidau por urna ou mais 
freguezias eontiwas, com a sede na mais central, comtanto 
que os eleitores i ã o  scjam aieuos dc $00 neru mais de f:500. 
ãrt. 311.0 - uma vez cowtitiiidar as assemblfias ebitoraes, si i  podom i.er 

alteradas, quer por .modificações feitas na divisão territorial, quer 
por augmento ou diminuiçãn do numero maximo e minimo dos 
eleitores acima fixado. art. 411.0 S.  l .o - pertence á camara municipal publicar por cditaee afixados nos 
luasres do estylo a COn~tiluiçZo das assembleas eleituraes, a desi- 
.:.I.I@o das sédes e edificios onde devem reunir-se e as modifica- 
ques perrnittidas pelo codig.  Nas podem contra isso rcclaniar os 

, eleitores do circulo, dentro de oito dias, perante o tribunal adminis- 
trativo. E as alteraqoes feita' sb poaem ter effeito para as eleipcea 
que se fizerem passados quinze dias depois de findo o praso dao re- 
clama$fit?s, ar? nenhuma se tiver apresentado ; ou depois do jiilga- 
mento do tribunal se as tiver havido. art. 3if .o $8. 2 . O  e 3 . O  -- nas parocbiaes a mcaa, aIi16rn da presidente; compoem-sc de 
um escrutinador, um secretario e dois revesadores; a auctoridade 
administrativa e representada pclo mgedor. art. 345.0 - não comparecendo n'urna assenibl6a,para eleição psrocliial, elei- 
mres em numero suficiente para comporem a mesa: o presidenáe 
lavra, ou manda lavrar logo d'essa falta, auto que elle assigna, 
com o parocho e regedor, enviando-o logo ao presidente da assem- 
blka do apuramento, ou ao goverriador civil, se a assemblka for 
a unica do circulo. art. 316.0 e S. unico. - sendo - para cargos diversos-devem estar, sobre a mcsa, na as- 
semblea tantas urnas, quantas as especies de cargos, cada oca 
com um distieo bem visivcl 4uc indiqae a todos para que clci~ao - - 

t! destinada. art. 317.0 - - sendo para diversos cargos, cada eleitor tem de apresentar lis- 
tas para iodos os cargos Sem o que não póde votar; e as listas, 
sob pena de nullidade, hão de conter na parte interna e no alm 
d'ellas o cargo a que se refere. art. 3i7.0 $$,. i.0 e 2.0 - n'ellas a votação 6 por escrutinio secreto e as listas hão de 
conter separadamente os designados para effecbivos e para substi- 
tutos, sob pena de nullidade. arf. 318.0 e 5. 1.O - n'ellas as listas em relaçb aos cffeetivoç e aos substitutos de- 
vem conter só dois nomes quando a elei@o for de tres; tres quan- 
do for de quatro ou cinco; quatro quando for deseis; cinco qnari- 
do for de sete ou oito; seis quando for de nove; sete quando for 
de dez ou onze; dez quando for de quinze; e quatone quando for 
de vinte a um. Havendo nomes de mais não se contam os nomesa' 
mais. e se houver de menos. não B nulla a lista. art. 318.0 S$. 2.' 
0 3.ó - n'ellas a leitura das listas e apnramento de votos começa P ~ I Q J  

rargoç superiores e pelos adruiniotrativos, de preferencia aos judí- 
ciaes u:is cleicfies símultaneas para cargos diversos. art. 319.0 - - n'ellas se apuram todos Os votos sem curar da elegibilidade 
ou inclcgihilidade dos votados, nem dou motivos da sua excluGo. 
art. 380 0 

--do&n resultado lavra-se acta n'um dos cadcmos e cópias au- 
lhenticas d'elles nos outros dois. As originaes são entregues aos 
escrutinadores, que as apresentarri n:i auaeuiblda do apuramento; 
urna das cílpiiis com um dos cadernos dos eleitores e mais papeis 
da eleição é remettida dentro erii 2L horas por um proprio ou por 
o correiu, conforme as dislancias, ao presidente da commissão do 
recenseamento do concelho, se a eleição for-para cargos municipaes 
sómcotc oii para estes e districtaes eonjunctamente; e ao presi- 
dente da commissãu do recenseamento do concelho, sede do cir- 
culo, sc a elciqão for só districtal; a outra copia da acta e o ou- 
tro caderno dos elcitores $ergo na mesma fórma e gr-i-: remetti- 
dos ao administrador do concelho respectivo. art. .::I O 85. I.*, 
2.0 n 3.0 
- i&~parochiaes e nas dos circulou ù'urna só assembléa as actas 

originaes e 111ais papeis da  eleição serão remettidos em 24 horas 
a0 administrador do concelho e por cste om igual praso ao gover- 
nador civil. A cdpia da acta e um dos cadernos doe eleitor& 520 
enviados a camara rnuliicipal para o archivo, ficando alli a dis- 
posi~zo do trihunal administralivo, se este os requluitar para d p r e  

- ciacao da validade da elei@u. art. 321.0 5. S." - do resultado dl? todas as do concelho d a  o admiriistrador conta 
ao governador civil, dedarando o nome dos eleitosl.o numero de 
votos que cada um obteve, se os eleitos está0 recenseados como 
elegiveis, ou conigrehcndidos em alguma das causas de exclusão 
previstas no codlgo. art. 329.0 - eu] tudo o ~riais, qiie respeite aos actos eleitoraes das assem- 
blkas primarias, observa-se o que esti determinado para as elei- 
fies de deputados. art. 314.0 
- são n'ellas eleitores dos corpos .administrativos e das auetori- 

dades eicctivas, os inscriptos como eleitores no recenseamento po- 
Iitico. art. 30S,o - são n'ellas elegiveis para os mesmos corpos e auctoridades os 
eleitores das respectivas circurnscrip$ões que soizherem ler, escre- 
ver e contgr, para o que deve haver unia casa no recenseamento 
eleitoral. art. 308.0 $8. 1.0 c 9.0 - não se considera feita, nem se prxlamam os apurados, verifi- 
cando-se no apuramento, que o numero de votantes de todo ocír- 
eulo foi inferior ao duplo do numero dc vogaes effecti~os de y ue 
devcm ser compostas rodas as mesas das assembléas primarias res- 
pectivas. art. 330.0 

-- e d'esta verificação lavra-se acta, que se envia em 26 Boras ao 
governador civil. art. 330.0 5. l . O  - procede-se a novas, quando não forem votados e apnrados 
tantos vogaes ellectivne quantos bastem para a maioria do corpo 
administrativo. art. :i:;ll." S. 3.O - o conheaimento d'ellas 15 deferido, dentro do cinco dias depois 
de ter recebido os processos eletoraes, ?o conhecimento do tri- 
h n a l  administrativo, qriando tiver havido reclamações, quan- 
ao se não realisar .a eleição, e .quando constar of8cialmenle te- 
rem sido eleitos individuos não elegiveis ou mmprehendidos nas- 
cansas I c p s  de exclusão. E se as reclama@es forem posterio- 

C 
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rcs ao apiiranienlo ~iroccde-er: rio rnesruo rnijilo. art. 336P e S. {.o 
--- de todos os pr81celiios d'ellas dá o governador civil vista ao 

ministerio piiblico, para este reclamar peranlc o tribunai admi- 
nistrativo, se houver offen5a de lei que influa no resultado gerd 
da eleição. art. 336.0 E. 2.0 

.- .- são nullae aqtiellas em que se pketeriram formalidades jegaes, 
cuja inuhscrvaneia possa iiifluir no rcsiiltadri geral da deição. 
art. 338.0 - e annulladas, repete-se u acto eleitoral eni todas as asseinblbs 
do ciroulo. arr. 339.0 
- procede-se a nova, se o tribunal, no caso de falta de eleifio, 

reconhecer qiie esta falta pror7êio de inobservancia de preceito Ie- 
gal; mas pA4o o tribunal dec:lsrar qiie, em vcz da i:lei~ãci, ?e pro- 
ceda 6 rioirieagão para os cargos eu1 supprirriauro d'ella, compe- 
tirido ao governador civil a aomeaç2o para os cargos da juiita 
geral, a esta para os municipaes, e á camara p:tra OS parochiaes e 
juizes de paz. Ma3 não ha iiomenç%o antes de  se liroceder a segun- 
da convocação dos eleitores: se:n resultndo. art. :380.0 e seus $5. 

-- as reclairiai$es sobre cllas são resolvidas sem mais t8rmos do 
ue r 7 ~  prestriptos no codigo (no titulo das eleições) dentro de 25 

lias da recepqão das processos no governo civil. Não havendo re- 
solução n'este praso,-consideram-se approvadas. art. 3 L l . o  e Ij. 1.0 

-. L depois da publicação 20 codigo maufiou-se proceder e n  obser- 
van~ia  da lei iart. 406.0) 5 eieieão geral de todos os corpos admi- 
nisli.ativos P.UI riovei~ibro di: 1886. axct;ptn na municipio dc Lis- 
boa. eleito ein virtude da lei de 18 de jultici de 1885 em nowm- 
bro do  inestno anuo. 

.- não as houvv pela di;poçiçZo da lei (art. 148.0 $. !nico) para 
a junta geral lios c.onceihos c3nstituidos com orgnnisapro especial 
(Porto, Guimarães e Bsrcellosi. - su claspezas do seu expediente sRo otirigatorias para caam- 
ras municipaes. art. 141.0 $. l . 0  n.O 24.0 

.- iuand:~ o governador civil proceder a ellas rios dias e prasos 
marcados no codigo. art. 217.0 n.O 25.0 

das mesa3 e administra ões das irinandades. confrarias e esta- 
b c l c r i r n 3 n t o s  pios ou beoe€!cos: quando dissolvidas, pbde o gover- 

nador civil autecipal-as. marcando dia para eflas antes da epocha 
da eleiçiio ordioaria. a& 990.0 n.0 3.0 

Eleitores - dos corpos administrativos e das auctoridades e lo  
~t ivas  são os mesmos dos deputados, conforme o recenseamento 
alciroral. arf. 30<Y.0 

Emolumcntos -tem o secretario d a  camara os que lhe com- 
petjrerri pria rdspestiva Iahclla. arl. 168.0 

-- os apyiicados A susBnta~Z,áo dos pnrochos n5o são sujeitos a 
adiiiinistraçào da junta de parochia. :rrt. 198.0 11.0 5.0 

- -  tem o administrador do concelho, e o secreburio da adiiiiuis- 
tra@n, eada um as que lhe  compettrem. conforme as respeclivas 
tabellas. art. 256.0 e 289.0 - f p n  O regedor dc pamchia os que pelas leis lhe compelireoi. 
art. ::,:.o 

--. . os dus tribunaes adriiiuis~rlativos firadou na mspcctiva tabslla 
são dividldijs igualmente eutre os yogae-, do ruesmo triliirnal e o 
agente do miniaterio publico? depois de pagas ae dsspezat: do S- 
pediente. art. 289.0 S. unico. - pertencem ao que serve efleCti~ams?te o emprego, ainda que 
seja serviço interino e qualquer que sqa  o impedimento do pr* 

I 

prietario. Mas os substifutos oir interinos, que ja tinham emolu- 
mentos dos seus empregos, só vencem os dos logares que vZo 
substitair tanto quanto seja neceasariqpara perfazer o que com- 
pete ao I»gar srilistitiiido. art. 353.~ 

+- - -  são os seguintes os dos tribunacs administrativos : 
1 . O  certidões a requerimento de parte, n k  excedendo uma lau- 

da, 800 réis; 
2.0 de cada lauda que exceder a primeira, tendo 415 Linhas e 

. cada linha 30 letras, 200 reis; 
3.0 de cada anno de busca, exceptuando o eorrente,fOO reis; 
4.0 no julgamento de coutas dos corpos adniinistrati\-os e outras 

corporaç6es, sujeitas a prestai-as, até ifKll&M rkis, 5M) reis; 
de 100m reis até 1:0M&000 r&, iB&O rkis ; e mais 500 reis 
por cada conto ou fracção de conto de rbis ri mais. 

-- os das diligencias para instrucção dos processos administrati- 
vos por ordem dos tribunaes ou auctoridades, que forem devidos 
aos ranociona~ios, peritos e te!temunhas qnep'eilas intervenham, 
são o$ fixados nas tahellas judiciaes para identicas.dilijencias dos 
juizes de direito. art:355,.~ 

-- os das secretarias das juntas geraes, camapas municipaes, jun- 
tas de parorbia, governos civis, adrnioistrafies doe concelhos ori 
bairros e regedorias, constam das respectivas tabellas. art. 354.0 
Ij. unico. 

eroquaiito se uão estabelccercrn novas tabellas d'estes emoln- 
mentos. applicam-se as que esQo at:lualnie~itr: cru visor. extepto 
as dos tribunaes administralivos, ja aciuia declaradak art. 418.0 - na sua applicação não se admitte interpretaçào extensiva nem 

.por identidade de r azã~ .  art. 354.0 
Empate na eleiqãtr por escrutinio secreto dos presidentes e vice- 

presidentes.dos corpos adrninistrati~os, na primeira sessão de ea- 
da anno, ~ o b  a presideucia do rnais velfio, resolvc-se preferindo 
o mais velho dos votados igualmefite. ari. 15.0 

-- havendo-o na eleiçào du secretario e vice-secretario da junta 
geral, a que esta procede anuualnieiite na primeira sessão do an- 
no, por cserutinio secreto, resolve-se preferindo o mais novo dos 
votados igulilu1r:nte. art. 44.0 5. 1 .O 

"-,. no caso de o hsver nas deliberaçbes dos eorpo~ adrnini9trati- 
vos, tem o presidente voto de qualidade, exoepto se a votação for 
por escrutinio secreto. art. 35.O 8. 4.O - c n'este ultimo caso, não se tratando da eleiqào da residencia 
ou dos seorebrios, e &o assirtindo 2 sess5o em que b m e r  em- 

. pate- todos os vogaes em cxeraieio, adia-se a resolngn para a ' 
sessao seguinte, sendo logo chsrnadna para clla tres substilirtos, e 
na falta d'algurn d'estes o respectivo supplcntc. n'cssb sessão es- 
tando presente a maioria dos vomes em exerciaio, repetindo-se O 
empate, procede-se a nova votaç%o ern que tomam parte os substi- 
turos e supolentes respectivos. art. %.o 8. 3.0 

Emprega&o da regedoria B O secretario do regedor 
por elle proposto, e nomeado pelo administrador do concelho; e 
tem a gratificação que lhe for votada no or amento parochia1 e 
que 15 despem obrigatoria da parocbia. ar*. 283.9 S 6 k b  e 902.0 & 
1 .O n.0 4.0 

--- pdde ser suspenso pelo regedor at4 trinla dias em eada anno; 
por mais tempo ou demittido, so o ptde ser pelo administrador do 
concelho. art. - 6 ã . O  - presta juramento nas mãos do regedor. art, $67.0 
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Empregados -não podem ser vogaes dos corpos administra- 
tivos os das secretarias d'estado, inclusive os ministros e secreta- 
rios d'estado em effectiw serviço, os militares do exercito ou ar- 
mada, excepto exer'ccndo empregos civis que não inhibam das 
funcções administrativas, 03 magistrados e agentes do rninisterb 
publico, os conservadnres prediaes, os membros dos tribunaes ad. 
minislratiros e fiscaes, os magistrados administrativos e os fnnc- 
cionarios seus subordinados, os empregados dependentes dos cor- 
pos admiuistrativoç e os que recebam vencimentos pelos seus co- 
fres, os commissarios e agcntcs de policia, 03 do langamcnto, ar- 
recada@~ e fisealisa~5o dos impostos do estado, os directores 
d'obras publicas e empregados de sua depeudencia. art. 7.0 3. i.* 
11.03 1.0 a i%.@ - os do corpo diplomatieo ou consular portugiiez, os dos correios 
e telcgrapbos, os de sanidade maritima, os delegados e sub-dele- 
gados dc saude, e os professores de instruc~án primaria são in- 
compativeis com as funoçòes dos corpos adiuiuiuiraiivris, salvo 
optando, dentro de oito dias da p3rricipaçàu da eleição, pelo car- 
go administrativo, e em tal caso entende-se haverem renunciado 
o outro cargo. art. 8.0 e 8. unjco. - aos dos corpos administrativos sO podem conceder licenças es- 
tes; mas só o governo as póde conceder para sahirem do reino. 
art. 357.0 $5. 2.0 e 3.0 

--- o tempo em comrníssõe~ extraordinarias de serviço publico pa- 
ra que foreni nomeados, ou que Ibe eouber dasempenhar e conta- 
do como de serviço effectivo. art. 352.0 

-- os emolumentos pertencem bqudle que serve effectivamenbe o 
einprcgn, ainda que seja inlerinamente, e qualquer que for o im- 
pedimento do proprietario. Mas se o interino já tiver direito a d- 
les, só recebe o que Ihe f r'1.1r para conipletar os do emprego que 
serve interinamente. art. .i:; : .o  e 5. unico. - os impossibilitados phvslca ou moralmente (devid~meate veri- 
ficado o facto) do exerciéio das suas funcções, não podem conti- 
nuar ris seiis logares nos quadros. art. 356,o 

-- e verificada esta impossibilidade podem ser aposentados: 
a) os das secretarias dos governos civis, das juntas geraes, das 

admimstrações dos concelhos ou bairros, das camaras muni- 
cipaeç : 

b)  e os das bibliothecas municipaes e facultativos de partidos 
oiunicipaes; uma wz que tenham nomeações vitalicias ou sem 
limite de tempo, e vencimeutos anuuaes fixados nos nrçairien- 
tos respectivos. art- 357.0 e g. unico. 

-- os dos corpos administrativos só podem ser apoaentarlos com 
as vantagens dos logares que exercerem- tendo n'elles pelo menos 
cinco annos de servi o effectivo; alias só com as vantagens do 
anterior logar. art, - os vencimentos das aposentapães são encargo dos cofres dos 
vencimentos de actividade. art. 359.0 
- além d'isso s3o appIicaveis i aposeuta~%o d'estes empregados 

as disposições relativas a dos empregados civis. art. 361.0 
-- os administrativos que so ausentarem do exercicio das suas 

funcções sem licenga, incorrem na pena de suspensão ou demissão 
eonf?rme a gravidade do caso. E a suspensão importa a perda do 
vencimento por todo o tempo d'ella, excepto se for julgada i l lqd.  
art. 370.0 e 371.0 

-- os norne4dos pelos magistrados ou corpos administrativos na 
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poderri exlreer as siias Eunc~ãcs sem prestarem juramento nas 
mãos da pessoa que lhe Iioiiver passado o titulo de nomoagão, on 
de quem fizer as vezes d'esta. art. 401.0 - este titulo e o alvara fundado na respectiva deliberaçiio do cor- 
po adniinistrativo e ex edido pelo presidente da caniara, ou da 
]unta de parachia, ou p e i  commissão executiva da junta geral, ou 
pela do concelho com organisa@oespeeial,qual no caso couber; ou 
pelo iriagistrado administrativo respectivo (vid. Aluard). art. 402.0 

E ; m p r - e g w d o s  da adminiatma.agão do concelho - Iia os amanuenaes e officiaes de diligencias necessarios para o 
prompto expediente dos servi~os, sendo fixado o seu numero elo 
pi7ernador civil sobre proposta do aùministrador do ccincefbo, 
aucliencia da camara mrinicipal e parecer do tribunal adminis- 
trativo. art. 250.0 r: 251.0 

- - uns e outros 8% uomeados [)elo adminislrador do.concelho, e 
prestam juramento nas suas mãos. art. 252.0 -- uns e outros são obrigados a cumprir as ordens do adminis- 
trador no desempenho das suas attribujçííes. art. 253.0 

--- 33 iiltimos são competentes para accusar as transgressões aas 
posturas e regularnr?ntos  policiar:^, mas não pode111 ser condemna- 
dos ein custas, ainda qu -~  decáiain. trrt. 253.0 

---- OS empregados actuaes que não reunirem todas as coadjçfies 
exigidas pdo codigo para os mesmos empregos, podem continuar 
a servir os que actuatmente exercem. art. b17.Q 

Empregados da junta geral - tem a janta OR que 
forem necessarios para o seu expediente, sendo o qriadm d'elles 
proposto pela junta e fixado pelo governo. art. 15.0 e S. unico. --- em qiianto não for fixado esse quadro, não pbde ser aiigmen- 
tado o actual numero, nem os seus vencimentos actuaes. art. Ili4.o - sobre a noineaçAo e suspensão ate sessenta dias, no mesmo an- 
no, dos districtaes e dos-que forem pagos na t d o  ou ua maior 
parte pelo cofre distrietal, quando não haja por lei fiii'ma especial 
dtt nomeação ou sus~iensão, delibera definitivamente a junta geral. 
art. 56.0 n.O 9 . O  

- - - sobre a sua demissão ou suspensão por mais de sesseata dias 
no mesmo anno, 'sua aposenta~ão e deducções para ella nos ven- 
cimentos, delibera provisoriamente a junn  geral. art. 55.0 n.- . 
6.0 e 7.0 

-. - as dsspezas dos senu vencirnenlos e aposentações $30 obriga- 
torias da junta geral. ari. 68.0 $. 1.0 n.Qa 2.0 e 3.O 

Enipregados dos governos civis - r b m  um qua- 
dro fixado por lei. art. 226.0 

--- nomeia o governador civil sem eoncursù o porteiro, continiios 
e correios, e precedendo concurso documenbl os amanuenses; 0s 
outros emprepados são nomeados pelo gowrno eni aoucurso do- 
cumental; e são uiotivos de prehrencia para estes logares os ser- 
viços prestados em cargos administrativos e a superioridade de 
habilitações sclentifieas ou litterayias. art. %T.O R 

- -  prestam juramento nas mãos do governador civil, e pollem ser 
transferidos peio governo a'un3. para ontros diutriotus, para loga- 
res identicos, sendo iguaes us quadrou, ou para analogos em ven- 
cimentos, sendo os qu~dros  diversos. art. 289.0 e 230.0 -- nas faltas e impedimentos dos offi~iaes ou chefes de ~ e p a r t i m  
hzem as suas vezes os empregados imrnediatarnente inferiores, 
designados pelo governador civil. Nas dos emprega&os que n-%o 
dirigirem repartições não ha nomea@es interinas. art. 948.0 
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- os porteiros s20 substituidos nas suas Bltss e impedimentos 
pelos empregados mcnores e estes peIos empregaâoç dar adminis- 
traq6es dos noncelhos, ou de policia, dcsigoados pela governador 
civil. art. $33.0 

os empregados actuaes, que não reunirem todas as condições 
exigidas pelo codigo para os mesmos empregos, podem continuar 
a servir os que actlialmeate exercem. art. 4i7.b - emquanto por lei e~peciaI não forem fixados os quadros d'estes 
empregados, e os seus vencimentos, subsiste a legisla@o que 
actualmente regula este açsumpto. art. 613.0 
- os actiiaes das secretarias dos governos civis com dois ou mais 

annos de bom e effecbivo servi~o nas mesmas sccretariar,poderão 
ser promovidns seni conciirso. art. 413.0 g. unico. - os aatuaes addidol goram das vantagens da aposentaqão do 
art 357.0 do codigo. art. 446.0 

Empregados do tribunal administrativo - 
albm do secretario do trihunat, que é designado pelo governador 
civil #entre os empregados na respectiva secretaria, com a grati- 
ficação rinnual de 604800 rejs, OS ademais empregados da secreta- 
ria do governo civjl 9.50 obrigados a desempenhar o serviqo que 
for necessario para o expedieute do tribunal. art. '276.0 

Empregados e prof'ssures quer do esbdo, quer das 
cai!iaras municipaes de Lisboa, Belem e Olivaeu (antiga circum- 
scril:~.. . , tendo sido nomeados paralogares creadss até 10 d'abril 
de 4 ;- '1 ou para os dos estabelecimentos creados até esta data, 
são-lne garantidos todos os seus diri.. ' . ordenados a emolumen- 
tos. Lei de 18 de j ~ l h o  de i885, art. -::-.I --- e os que peta extintiçáo do ronceioo de Beletn e d e  parte do 
dos Olivaes fiearem pertencendo ao muniaipio de Lisboa, segundo 
o acima dito, serão collocados nos res[ieetii.os quadros eni l o g a ~ s  
correspondentes, ou addidos até poderem ser collocados, e an- 
res d'iaso não pode a camara nomear novos. Cit. lei, ar!. 2 S . O  
f. i." -- o rncsmo é applicavel aos medicos, que firaa com roto delibe- 
rativo no conselho gera1 de saitde e hygiene e esp~cialmente in- 
cumbidos do laboratorio municipai. Cif. lei, art. 228.0 3. 2.0 - mas o tbesoureiro actual da camara de Belem 8 reformado com 
metade da mddia dos venciirnentos dos ultimos Ire5 aimos civis 
(i882 a 1885). Cit. lei, art. 298.0 5 .  3.0 

Empregrrdon muaicipacb: - tein a eatnara o secretario, 
os facultativos do partido neçessarioa. zsladores e guardas carripes- 
tres e carcereiros das cadeias a seu cargo e quaesquer oiitros ne- 
cessarios aos serviços municipaes. art. 4õ0.9. 166.0, 167.0, 1 7 5 . O  
e 479.O - são providos em concurso, determinado em regufamento go- 
vernamental, os que exigirem aptidão techniea. art. 179.0 

-- os empregados actuaes, que não reunirem todas as condigões 
exigidas pelo codigo para os mesmos empregos, podem continuar 
a servir os que actualmente exercem. art. 4 t 7 . O  --- a nomea$o e aiisprnsáo at8 sessenta dias no mesmo anno, 
de todos os pagos no todn on na maior parte peIo*cofre rnuniei- 
pal, é objecto de deliberação detinitiva das camaras. Se não boa- 
ver para isso liirriia especial determin3da em lei, a sua demissão 
on euspens5o por mais tempo no mcsmo anno 4 objecto de d*.!:i.mq- 
ração provisoria que p6de ser suspensa pela junta gerai. arL iii.* 
n.. 8.0 e 1 1 8 . O  n.0 8.0 

- 4 obrigatoria a despeza com os seus vencimentos c aposenta- 
gões. art. 44i .0  $. 4.0 n . ~ ~  4.0 e 3.0 

Eniprogados parochiaes - phde tel-os a junta quando 
precisos para ou serviços da Sua competencia com os veneimenfos 
arbitrados no orçamento. art. tl2.0 - os empregados actuaee, que não reunirem todas as coudiçGeç 
exigidas pelo codigo para os mesmos emprego*, podem continuar ' 
a servir os que actiialnienb exercem. a r t .  647.0 - a sua nomhm.i.; e suspensão atb sssseuta dias em cada anno 
é objecio de dr.liinm.ração definitiva da junta de parocbia. A demie- 
são ou snspensao por maior praso é objecto d e  deliberaçáo provi- 
soria que carece da apptovação da camara'municipal. art. i9t.o 
n.O 18.0, 192.0 n.0 6.0 e 193.0 

-- 3 desyeza com os seus vencirncntos B obrigatoria. arL 904.0, 
g. 4.0 11.0 4.0 

Empregos-a sua creação, dota@o e suppress5o é objecto de 
deliberações provisorias das juntas geraes, camaras rnunicipaes e 
juntas do parochia, respectivamente aos seus scrvi~ou ; estas dcli- 
beraqões das primeiras podem ser suspensas pelo governo, e as 
das segundas pela junta geral ; as das juntas de parochia carecem 
de approvapão do gover i.:~n:mar civil. art. ELi? n.0 5.0, 118.0 n.0 
6.0, 194.0 n.0 13.0, 56.0, 421.0 e 193.0 

Empreitadas (coutratos de) para execução de obras, servips 
e fornecimentos ao districto por tentpo não excedente a uni anno, 
são objecto de deliberacão definitiva das juntas geraes. art. 55.0 

- n.0 l l .0  
se forem por tempo excedente a nm anno, são objecto de deli- 

berapào provisoria, que pbde ser suspensa pelo governo. art. 65.0 
n.0 R.0 -- .. - os mesmos das eamaras miinicipaes. não excedendo o tempo da 
um anno, s4o objecto do deliberação definitiva das camaras. art. 
147.0 n.O 10.0 

mas ac exceaerem este praso de tempo. são provisorias e po- 
dam ser suspensas pcla junta geral. art. 118.0 n.0 9.0 e 121.0 

-- e ?e estas ultimas deliberacões forem de camaras de concelhos 
de primeira ordem com orgaiisaç~o especial, podem ser snspen- 
sas pelo governador civil. art. 427.0 e 5 .  8.0 
- o mesmo se apylica ás juntas de parochia, com a diRereuga que 

as deliberaqões provisorias carecem de approvafio da camara aiu- 
niciyai. a1.1. 494.0 n.O 9.0, 194.0 n.0 7.0 e 1 9 . 0  - são feitos em hasta publica, precedendo annuncios com iuter- 
vallo de vinte dias. $odos aquelles em que forem interessados OS 
corpos administrativos e as corporações de piedade e beneficencia; 
excepto os de valor aii  5 0 W  réis, os de objectos de expediente 
de secretaria, os de objectos cujos fornecedores torem unicos ou 
privilegiados, os d'obras que exijam productores experimentados 
e de confiànqa, e os que não tiverem lançador em prapa. - vrd. 
-ta pubk'ca. - os da camara $e Lisboa são em basta prihl~ra. Lei de 48 do jo- 
lho de 48&5, art. 467.O- virl. Hasta pubhca c Obrtcs nzunict'piaes 
de Lisboa. -- ficam a ear o dos districtos as pagamentos d'ellas ou d'outros 
contraios j i  rejisados, afim de serem satisfeitos na rpoeba e pe- 
ia forma estipulada. Mas as liquida òes e vistorias respectivas são 
f e i m  pelas direc@cs Gobras pubtoar. Deer. de P I  de julho da 
i886, art. 4lC.o i. nnico. Portaria de 10 de setembro de 1886. 
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Emprestimow dist.rictaes - constituem receita extraor- 
dinaria dos disfrictos. art. 58.0 8. 3.0 na0 2.0 
- são definitivas as deliberações das juntas geraes sobre empres- 

liirios, sua ilola~ão c encargo;, r~uandn eslcs sn do per si nu jun. 
tos aos de emprestimos antecedentes não chegarem a absorver a 
dccima partc da receita ordinaria, auetr)risda nos orçamentos do 
anno corrente. arl. 56.0 n.O 17.0 

-- são provisorias e careeern da approvação do governo as deli- 
berações das juntas geraes sobre elles. sua dotacão e encargos, 
quando estes só de per si ou sommados com os de emprestimos 
antecedentes absorverem mais da decima parte d'aquena receita. 
art. 55.0 n.0 i2.0 e 56.0 
- nos ja rcalisados separa-se a parte qile deve pertencer aos con- 

celhos constituidos com organisqão especial, na proporção da 
contrihui@o predial e industrial constante das rcspectir-as matri- 
zes, a qual parte fica exclusivamente a cargo d'esses concelttoi. 
Para isto, os governadores civis, no praw de trinta dias do deam- 
to da organisx-; :.i especial dos concelhos, ouvidas as juntas geraes, 
e camaras muutçipaes respectivas, ou siias commisi.ões delegadas, 
fazem ao governo a proposk d'esta separaçiio, resolí-endo-a o go- 
verno dentro de iguat praso. As juntas peraes fica competindo a 
obrigrç5o do pagamento d'essas dividas, recebendo annuafmente 
das carnafas municipaescom orpanisação especial as respectivasqno- 
tas, salvo convenção especial com os credores. art. 420.0 e 3. nnico. 

Emprestf mos municipaes - constituem receita ex traor- 
dinaria dos mudcipíos. art. 131.O $. 5.0 n.0 9.0 

--- são definitivas as deliberações eamararias sobre elles, sua do- 
tapão e encargos, qiiando estes, s6 por si, ori sommados com os 
do3 emprestimos anteriores 1130 absorverem a decima parte da re- 
ceita ordinaria auctorisada nos orçamentos do anuo corrente. art. 
ii7.0 n.O 18.0 - Go provisorias as que recahirem sobre elles, quando os enaar- 
gos nos termos expostos excederem aquella cifra ; mas convertem- 
se em definitivas, se dentro de trinta dias, contados da sila com- 
niunicação ao administrador do concelho ou bairro, não forem sus- 
pernas pelo governador civil, ouvido o tribunal administrativo. arf. 
4 1 8 . O  n.0 12.0 e 491.0 

Emprestimos garoohiaes - constitnem receita ertra- 
ordinaria da jnnta de parochia. art. (99.0 Fj. 2.0 n.O 2.0 
- são deliberações definitivas da junta de parochia as sobre em- 

prestimos, sua do:.-..r # e encargos, quando estes por si só ou 
sommados com os d ~iiiprestimos antecedentes não absorverem a 
decima parte da receita ordinaria auctorisada nos orçamentos do 
anno corrente. Se excederem, são objecto de deliberação proviw- 
ria, que carece de approvacão do governador civil do districto. 
arl. 19í.0 n.O 44.0, 198.0 n.0-8.0 e iG.0 

Engenharia distric+,al- as quotas para essa despeza são 
reslituidas pelas juntas geraes ás camaras miinicipaes na parte 
eorrespondente'ao tempo decorrido, desde Que aquelle serviço pas- 
sou para as direcç5es d'obras publicas do estado, ate ao fim do 
anno dc 1@6. art. b23.0 

foi extincta pelo decreto de 24 de julho de 1886. As liquida- 
ções pendentes por obras das juntas geraes são liquidadas pelo 
modo prescripto na portaria de IOde setembro de 1886-vid. * 
predtadas, e Estr-&s districtaes. 

Ermidas - vid. Capellas. 
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Escola central de artos e officios - e meada pela 
camara de Lisboa uma para o ensino profissional, sendo amefade 
da despeza paga por ella, e a outra ametade pelo estado, yue ap- 
prova os programmas, o quadro do pessoal e seus veneimenboS, e 
nomeia em c.onckirso os professores. Lei de 18 de julho de 1885, 
art. 50.0 e 51.0 

Escrutiriio secreto - tem logar na eleição dos preadentes 
e viw-presidentes dos corpos administrativos. art. 15.0 

. - .  e pelo mesmo modo se fazem as votações nos corpos admiuis- 
trativns sobre nomeações ou demissões, ou sobre negocios que en- 

.volverem apreciação do merilo ou demerito d'aiguern. ar$. 25.0 $. 
9.0 - vid. Eka'@ees. 

Escusas - as dos cidadãos eleitos para os cargos administrati- 
vos são pedidas cm reqilerimento datado, com assignatura reco- 
nhecida, instruido com a participacão da eleição e entregue no go- 
verno civil, mediante recibo, no praso de oito dias da data da 
participação. para ser presente ao tribunal administrativo. art. 
342.0 a 344.0 

--- são motivos de escusa para os cargos administratisos : 
!.O o fer servido cargos administrativos no ultimo trieiinio co- 

mo effectivo, ou como substituto ou supplente por dois an- 
nos' ou a data da publicação do eodigo ter mais de-dois an- 
nos de mrviço nas mesmas coudi$ões; 

2.0 ter mais de 65 amos de idade; 
3.0 padecer molestia que torne digcil o exercicio das funcções; 
6.0 ser professor of8c'ial d'instrucçiio superior, secundaria ou 

especial ; 
5.0 quaesquer outros delerminados por leis especiaes. ar6: 11.0 

Estabelecimentos - sobre a adniinistração. dos distrietaes 
e sua applicação aos usos a que Mo destinados delibera defiuiti- 
vamente a junta geral. ars. 84.0 n.O 1.0 - e do mesmo modo ?obre subsidias aos alheios, de beneficcncia, 
instrucção e educação, sendo uteis ao distrieto ou a parte impor- 
tante d'elle. art. 54.0 n.O 6.0 
- e sobre regulamentos para os districtaes. art. 56.0 n.0 i3.0 
- sobre creaqzo, dotação e extinçqão dos de utilidade districtal 

delibera a junta provisoriamente. art. 55.0 n.O &.O 

-- e do mesmo modo sobre doa~5es e legados a elles, sendo eon- 
dicionaes, ou eotu encargos ou reclamações. art. 55.'' n." i 7 . O  - o rendimento dos distrjctaes B receita ordinada da junta, e a 
fespezr coni elles 6 obrigatoria. art. 58.0 8. 1.0 n.O 4.0 e 6 2 . O  5. 

.o ..O l .0 - o mesmo, mulatis mulandis, a respeito dos municipaes e paro- 
,#:I, .es. arL 417.0 n.os 4.0, 3.0, 6.0 e 16.0, 418.0 n.*S 5.O e 23.0, 
1:;l.o 5. 1.0 n.0 4.0, 16l.o S. i .0  u.0 7.0, -191.0 n.O 1.0, 199.O 5. 1.O 
n.0 1.O, 2O2.0 g. 1.0 n.08 4.0 e 9.0 - nos de instriic 'o publica superinrende o governador civil na 
conformidade das!& especiaes. art. 217.0 u . O  4.O 

os estatutos e regalamentos organieus dos de recreio, ou &e 
promção ás pessoas ou animaes, de instrucção, piedade ou bene- 
ficenoia approva-os o governador civil, precedendo con.lta do 
tribunal administrativo. art. 447.0 n.' 13." 
- e nos termos dos respectivos regulamentos, concede O gover- 

nador civil licenga aos insalubres, incommodos ou perigosos; c 
b m b m  o administrador do concelho. arf. 218.0 n.0 Il.0 e 242.0 
n.0 i8.O 
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-. de caridade do conoelbo, póde o governador civil applicar em 
seu beneficio, ou em beneficio da junta de parochia respectiva, 
precedendo approvrção do governo, os bens e valores das irman- 
dades ou ~ o n t r a r i a ~  que extinguir, por uão terem o dobro-do nu- 
mero de irrnãòs necessarios para constituir a mesa, ou por esta- 
rem por elles abandonados, depois de previamente os intimar a 
se constituirem na fórma dos seus estalulos, e tcndo-o clles recu- 
sado fazer. art. 220.0 n . ~  5.0 

E s % a t i i t o w  das associações c institi~tos de recreio, p r o t e ~ â o  as 
pessoas ou animaes, do instrucção publica, piedade e beneficeneia, 
e os seus regtilarnenios organjcos e dos estabelecimentos adminis- 
trados por estas eorporações, carecem da approvafio do governa- 
dor civil, sob consulta do tribunal administrativo. art. 947.0 n,s 
19 0 .". 
- das irmandades, confrarias r, inslitutos pios ou beneficos póde 

o governadnr civil ordenar que organisern novos, em harmonia 
com as  regulaumfitos ou instrucções geraes do governo: podendo 
ohrigar tanto os que já existirem' canio os que de novo se funda- 
rem, a applicar pelo menos a decima parte da sua receita ordina- 
ria a açtos de beneficencia no concelho, e a auxilios ao ensino pri- 
mario da respectiva freguezia: art. 920.0 n.0 4.0 
- qiiando os não tiverem devidamente approvados as irmanda- 

des ou confiadas, ou forem ellas illegatmente erectas, podem ser 
extiuctas pelo governador civil, e ericorporados os seus bens e va- 
Iores na respectiva junta de parochia, se depois de intimados os 
gerentes se não constiauirem regularmente. art. 220.0 n.0 6.- . 

Estradas disti-iatnce ou que interesserri ao districto, pdde 
a junta deliberar definitivamente sobre representar ao governo 
para mandar proceder ao estudo e constmção d'ellas. art. %.a 
n.0 19.0 

-- pasou a ser encargo do governo o seu estudo e construeç50. 
Decr. de 26 de julho de 4886, arr. 84.0 
- o pagalilento das ctnprcitadas ou d'oiitros c o u ~ t o s  realisados 

accrca de e~tradas antes de 2B de julho de s886, fica a cargo dos 
districtos respectivos, para ser effectuado na epocha e pela forma 
estipulada, mediante a liquidapão feita na respectiva direc* 
d'obras publicas. Decr. de 24 de julho de 1886, art. li4.0 S. uni- 
co. Portaria de !O de setembro de 1886. 

Estradas municipaes - os seus pianos e projectos são ob- 
jecto da inspecção da junta geral, ouvida a direcção d'ohras publi- 
cas,' designando a junta as obras a Ixxer annualmente nas de 1.* 
dasse? e fixando as quotas com que devem concorrer os concelhos 
para as de interesse commum. na conformidade das leis e regula- 
mentos especiaes. Esta delibe'ração t5 definitiva. i r t ,  5b.o n? 7.b -- sobre a sua construcção, reparação c conservaqão, quc é des- 
peza obrigatoria, delihcra a camara municipal, sob a inspecção da 
junta geral na fórma acima dita. art. 117.0 7.5 e 491.0 0. 1.- 
n.0-8.0 . 
- os servitos d'elIas estão a cargo das camaras, mas sujeitos a 

inspecção geral e approvação do governo. Decr. de 24 de julho de 
1886. art. 83.0 - 

E s t r a m g e i r o s  - são sujei tos a fiscalisaqiio do governador civil 
do districto em que residcm. art. 318.0 n.0 2.0 

Exames - manda faze[-os o governadnr civil, quando o julgar 
nezessario, d o  estado dos cofres, quer ~~ubiicos qucr das ~fiipom- 
qões e estnbelecimentos pnblicos, providenciando no que for de 
suas attribuíçôes. art. 217.0 n.0 3.0 
- póde ordenal-os o tribunal administrativo ex rt&W ou :i re- 

querimento das partes, hcm como rissoria~, inquirielues de teste- 
iiiunhas e cIl:aesqirer oiitrss diligencia~? iiieuinhindo:a~. aos admi- 
riistradores dos concelhos que designar, conforme as cireumst;in- 
cias. noz processos instaurados perante elle. art. 30ã.'> e 8. unico. 

ExercEoio de l'uncctões - nenhurn empregado nomeado 
pelos magistrados ou corpos administrativos o púde ter sem haver 
prest~do j~iraments nas mãos de qiiem lhe houver passada o titulo 
de norrieaçiii, oa tfe qiii:iri fizer a< vezes d'esta. arb. 401.0 

Expediente - da junta geral e da sua coinuiissão executiva 8 
feito  elos empregados que forem necesaarius, e cujo quadro pro- 
posto pela junta, e approvado peio governo. art. b5.O e 5. unico 
e 88.0 
- as despezas com e!le sZo nhrigatorias da junta gera!, camara 

munic.i~ial c junta de paroehia r~spectivsmen:c. art. 62.0 8. 4.0 

n.0 11.0, 144.0 .g. I . 0 n . O  41.0 e 902.0 S.  !.o n.0 5 . 0  
- - -- o nrdinario da juula geral 6 dirjçido pt.1:~ con~niiasãu districtal. 

arl. 94.0 n.0 4.0 
o ordinario d a ~  cantaras rniioícipaes com orpanira@o especial 

flifige-o a coii11ni3são mnnicilial. art. i88.0 n.O h.0 
-- - e ai1 todas prepra-u o secretario da camara. art. 160.0 n.03.0 
---A- as despezau do da adiiiirii+tt,ap$o do concelho, q u a u d ~  os eoo- 

i~inientos d'esta forem insuiücientss, esBo a cargo da camara mu- 
nicipal e são obrigatorias. art. i4I.0 S. l.0 11.0 11.0 

-- - as despezas do das eleiefies para os eargos publieos. ailminis- 
Erativas e de juizes de ~iar'c dn registro civil incurnbsm ás rnes- 
rnas e são obrigatorias. art. l 4 i . O  n.os 24." 24.0 

-- do tribunal administrativo estão a cargo do rerpectiro secreta- 
rio, e as despezas gão paaas pelos eniol~rnentos do tribunal. art. 
288.0 S. unico e 8 9 D . O  n.0'4.0 

Expostos e menores desvalidos ou abandonados de sete 
a dezoito annns, a despem mm CIIBR é obriptoria para as j!mtas 
geraes (ar&. 6 2 . O  ri." 6.O) ; ate aos setc aanos é obrigatoria para as 
esriiaras rnucticipaes. art. 141.0 n.O 30.0 

-- sào curados gratuitamente pelos faru1tsti1-cs do partido. art. 
i7:3.0 n: 1: 

-- fiscaiisa a junta de parochia o servivo d'e.lles. conforme as 
instruçqòes rssyectil-as: participando ti corporacão: qiie as tiver 
expedido. os +iisos que notar. art. 197.0 n.0 3." 

E x p ~ - ~ p ~ . i ~ ~ ~ e s - s ~ ~ t ) r e  a cunvenienci- de ser decretada a uti- 
lidade publíca, ou a urgensia de alguma, e sobre a reaiisapão das 
já declaradas por lei ou decrebdas peio goyerno deliberadefiniti- 
vamente a junta geral. art. 5L.o n.0 16.0 

-- - e do mesmo modo a ?amara mnnicipxl. art. 117.0 n.O 16.0 
e do mesmo mudo a junta de parociiia. art. 191.0 n.0 i * . ~  

- pódem as camaras requisitar ao ministerio das obras publicas 
o pessoal technico newssario para a sua construagu, pagando 
ellas em folhas sernanaes as gratifiraçiies, ajudas de custo e subi-  
dios de marcha que a esse pessoal pertencerem. Çit. decr., art. 
81.0 5. unico. 
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-- vid. Penas. 
Feiras e merotidos - sobre o sou estabelecimento, duração 

suppressáo e mudan a deliberam provisoriamente as cama& 
uiunicipaes; esta d e l i t ~ ç i o  póde ser suspeusa pela junta gcrd. 
a ~ t .  J16.0 n . O  i4.0 e 121.0 

regulam a sua policia as camaras inunicipaes por meio de ~ O S -  
tutas e regulamentos. art. 140.0 n O 9.D 

Feriado* - os do tnbunal a&ministratiro são somente os do.r,in- 
gos e dias santificados. os de entrudo. quarta-feira de cinza. quin- 
ta e scxta-fcira santa, us de grande gala, e os declarados por de- 
creto esoesial. art. 285.0 9. 9.0 

-- sendg-o o dia de sêssá8 ardinaria do tribunal, realisa-se a ses- 
são no primeiro dia que o não for. art. 285.0 5. I . 0  

Festas e divertimentos publicos -pertence a sua policia ao ad- 
ministrador do contelho. art. 2 4 3 . ~  n." I P . 0  

Fiadores -- do: contrulus i*elehrados Erim  qualquer corporaç5o 
tiao podeui ser voçaes d'ella. art. 7 . O  1i.0 16.0 

F i a n v m  -devem tel-a os thesoureiros privativos das jurilas,gc- 
raes; e :i cat:çio do thesourciro pagador, que for ao :fiesmo tempo 
tiiesourei~-o da junta, B 3bitrada em quantia que comr~rehenda a 
responrabilidade que Ihe accresee. art. 75.0 S. unico e 75.0 
- dos tiiesulireiros pri\~alivos dos corpus administrati\-os e das 

eorporacõ?~ de piedade e benefieencia, são solidar.iarnsnte respon- 
saveis (;e!a sua falta ou insuficieneia os respectivos vogaes. arl. 
391.0 $. 9.0 

Fogrieiras e fogos d'artifioio - tania providencias eo- 
bre elles o governador civil. art. 2 l S . o  n o 7.0 

Fontes- a èi::r oons1rur:~ão e conservagao. se a despeza não ex- 
ceder 1:0LWsOr10 réia nos concelhos de ordem, SOO$UOO réisnos 
de e 30%5000 réis nos de 3.a, B objecto de deliberação defini- 
tiva das carnaras. art. 117.0 n.0 12.0 

- -  -- se excederem aquelle limite é objecto de deliberacão proviso- 
ria que pode ser suspensa pela junta geral. art. 118.'~ n.O 29.0 e 
434 .o 

Foi-nos e chaminés -a sua limpem é nhjijcctn da policia 
das camaras, por via de posturas ou regulamentos. art. iYO.0 
n.0 &.o .. - 

Funocãonar-ioa e inagistrados administratS-, 
vos - são obrigados a apresentar-sc pessoalmente a servir os 
enipregos, no pciso do trinta dias da rornmunicafão dos despa- 
chos, se mais cnrto praso Ihes 60 tiver sido rnarcado. Excepto 
sendo para as ilhas adjacentes. e relati~-as a individuos residentes 
no reino, ou vice-ipe.ersr, no qaal caso o rraso é de skssenta dias. 
art. 3G.O e 9. 1.0 

. estes prasos podem ser prorogados por quem fizer a nomea- 
@o; rnw por maia dz noventa dias só o governo o pode fazer. 
art. 345.O 53. 9.0 e 3.0 - aa saas nomeações, promoções e transferencias, fejtas pelo go- 
verno, consideram-se cnmmunicadas pela piiblicapiio do despacho 
na folha official. art. 345.0 S .  4.0 
- o Eea serviço e seniprg pessoall.e só começa desde a posse. 

art. ,766.O - nenhixm se póde ausentar do emprego sem licenca do seu sn- 
pcrior irniuediato, que lhe phde conceder ate 30 dias em cada 
anno. POP rilaior praso si) xs pode conccder o superior immediato 
ao que a concede por 3 0  dias. art. 347.0 e S. 1.0 
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- subordinados no3 corpos administrativos concedem-Ibes estes 
licença. art. 347.9 5. 3.& 

.,- so podem saír do reino com licença do governo. art. 367.0 S. 3.0 
-. teeiii direito aos ordenadas, qtiando exercerem as suas funeçseli, 

ou estiverem impossibilitados por molestia, ou em comniissões de 
serrico publico sem reinrincraçiio. Mas se o iiupedirrieuto por mo- 
lestia'exdedar trinta dias, e o 1ogar for exercido por substituto ou 
interino, o impedido SU veltce dois terços do ordenado. art. 3.M.0 
e 2;. unii:n. 

--- os substitutos ou interinos, que ja tiverem algum rencimento, 
r6am direito ao que faltar para perfazer quantia igual ao ordenado 
doa proprietarios. deduzido do que dei-tirem de receber os proprie- 
tarios. Mas se não tiirrern algum rencrinento, t h m  aireito ao to- 
OLI a liarte dos ordenadus que os proprietarios não tiverem direito 
dt: reneht:r. art. JBY.0 -- fbra dos casos de impedimento ou licenca, mencionados sairna, 
udo tes~u direito aos ordenado$. art. 350.0 

-- o direito ao vencimento cornega n:r dara d:r posse: mas nosca- 
se$ de aceesso, pron~oção ou transbreuçia, s havendo-se tomado 
posse nua prasos legaeu, comeqa na data do despacho; tomaudo- 
$6 posse fóra dos prasos legaes ha o direito ate ao fim d'elles, r? 
depois só desde a data da posse dos novos logares. art. 351.0 e 8. 
uriicíi., 

.- eiii commissões extraordinarias rle serviqo publico, para que 
sejam ni>:~eados, ou que Ihei, l~ertenpa ùeseiiipenbar, conta-se esse 
teulpo como de eflevlivo scrvii;~). ai-L. 334.0 --- sninente ao que serve elfectivamente o emprego, ainda que o 
sersiyo seja interino, e qnaiquer que for o impedimento do pro- 
piistiirio? perteucein os eniolumentos ,do logar; mas se ou interi- 
nos ja tiverem emolumentus de logares que exerçam' só recebeta 
d'eltea qrianto baste para igular os que pertenceriain ao proprie- 
tario do logar suhstituidu. ar6. 353.O e S. uuiw. 

..- o j  impossibililíidos physica ou moraI~iiente de exercerem 0s 
sdus ewp~.egos n2o podem continuar a occnpar logâr nos quadros 
a que pertencereco. art. 336.0 

.- verificada de~idarneute r irnp~l~sihilidarle ~ihysica ou moral de 
ciintinuarem a exercer os seus eirigregus, podein ser aposentados 
03 das secretarias dos govorilos civis, juutss geraes, administra- 
c533 de coilcaihos ou biiirros, oanlaras niunicipaes, bibliorhezas 
;iiiinicipaes e facultativos de' partidos n~uoiciiaes, uma vez que 
sejam viidiciuli, ou sem liniile de terrtpo: e que t~rihaiu vencimen- 
tos aliiiiiaes nerinaaeiites fixados nos rcsyici:tivos orcanlento3- 
art. 857.0 e $.'uriico 
mas os que fi,i.eiu paqog peliis corpos administrativos, para sa 

. aposzntarern com as vaiilage:~~ dos logares qud esercein, prwi- 
saiu de ter n'ellirs cirico aiiiios de serviqli egectivo, alias sú ii po- 
deui-ser com as tlo ultiino ioqar anterior. art. 358.O 
.. .- srao-lhos appíicaveis, ai&& d'isso, os preceitos relati~os as apo- 
sentações dos empregados civis. art. 361.0 - os que se arisentarem serri iicenpa c,ompetente t8em a pcna de 
suspensão ou kemisdii, wnforuie a gravidade do facto. art. '370.0 - não podem &r p-te no?; oontratos estipuiados pala aduiinislra- 
c". ou iuspec~ão a seu cargo. art. 388.0 . 
- cão ohiig;ados a cuniprir, soh pena de desobediencia, as deci- 

s0e9 e ordens legaes d o ~  seus superiores, ~itlvo O direito de res- 
peitosa representação- art. 393.O 
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- t b m  o primeiro Iogar segundo a ini.mI. ia hierarchica em todos 
os actos e solemnidades publicas. art. :i!l!i.o 

--- não podem ser perturbados no seu exercicio pela auctoridade 
judicial, ou por qualquer outra. a r t  397.O --- c sendo n'eHe ameay~dos ou insultados, fazem prender logo o 
ciilpado, e L-i.iii:im auto que remettem em 24 horas ao  mínisterio 
publico. art. :i:lx.* 
- dos cargos administrativos, os que tenham motivo legal para 

se escusarem d'elles, deverão reclamar a escusa perante o tribu- 
nal administrativo dentro de oito dias da data da parrieipaqão of- 
ficial da sua eleição, por meio de  requerimento datado, assignade 
e reconhecido, entregne, mediante recibo, no governo civil, jun- 
tando-se a participaç50 da eleição. art. 342.0, 363.0 e 388.0 
- vid. Empregados, Funcfieõ. 

Governador civil- convoca a junta geral para as sessões 
exi~aordinarias aucaorisadas por lei sem designação de dia. art. 
40.0 

--- abre e encerra as sessões da junta geral em nome do rei, qual- 
qiier que seja o numero de vogaes presentes. art. 41.0 

-- póde assistir as sessões da mesma, tomando assento a direila 
do presidente, sendo ouvido quando o pedir, e fazendo as propos- 
fas que entender convenientes. arr. 63.0 
- recebe da junta, para as e n ~ i a r  ao seu destino com as informa- 

ções convenientes, as representafles qne .ao governo a rcparti- 
çães su eriores dirigir a junta geral e a camara municipal. art. 
47.0 e 114.0 
- recebe da junta o resumo das deliberações d'esta, tomadas na 

vespera, e passa recibo. art. 48.0 e 8. 5.0 
- dá logo conhecimento d'esles documentos ao ministerio puhlico 

por tres dias, e envia-os depois ao govenih, se rppiltar illegacx ou 
contrarias aos interc~scs publiras assas dcliher~qiíes, acompanhan- 
do-as da sua informação. art. 8 8 ~  8. 2.0 c 817.0 n.0 17.0 

--- podem os eleitores do d is t r ic l~  reclaiuar perante elle contra o 
orqamento da junta geral, depois de approvado peIa junta. E? 
governador civil remette a recIama@o ao governo para os effei- 
tos legaes. art. 64.0 $5. 3 . O  e &.O 

- recebe para as  enviar ao seu destino as contas das juntas ge- 
raes, art. 83.0 -- passando um concelho do uma para outra ordem, designa no 
edita1 convocatorio para a prioieira eleigo posterior, o numero d e  
vereadores a eleger. art. iO0.0 3. 3.O 
- póde axigir a convocaç50 extraordinaria da catoara munici- 

pal. art. 102.0 5. 2.0 
- recebe da camara municipal por intermkdio do administrador 

do coneelho o resumo das deliberaqaes da camara; d a  eonheci- 
menlo d'efle e dos documentos e inrormações do administradordo 
concelho ao ministerio publico por tres dias, e remetfe tudo em 
seguida a janta geral, ficando com copia da par& em que pódc 
exercer o direito do suspensão. art. 95.0 :: 2.0 e 3.0 - auetorisa a prorogação da9 sessoes ~w~linarias, por mais de 
tres dias, das camaras uiunii:ipaes com organisação especial, e=- 
eepto da de Lisboa e m  que essa attribui -o pertence ao governo. 
art. 4iQ.0 5. 3.0; Lei de i 8  de julho 8 1885, art. 6.0-g. 2.0 e 
Decr. de 22 de julho de 1886, art. 15.0 e $. 4.0 

--- conyoca para as sessões extraordinarias das camaras com or- 
ganisação especial, exoepto da de Lisboa em que pertence ao go- 
verno por despachu do rniniskrio:do reino pubficado no Dza?.io. 
art. ii1.0; cit. lei, arb. 6.0 %. 3.0 e cit. dar., art. i5.e S. 2.0 
- designa o administrador do bairro que deve assist i  is seasões 

d'estas carnaras. art. i i 4 . o  $. mim.  
- pbde consultar a camara mnnicipat sobre qualquer assumpto. 

art. 1i5.0 - pbde suspender, ouvido o tribnnal'administrativo, as delibera- 
ções camararias, sobre emprestimos, sua dotação e encargos, 
quando estes de per si ou juntos a outros antecedentes absorve- 
rem mais do decimo da receita ordinaria auctorisada no orçauien- 
to corrente; ou sobre estabelecimento, ampliação ou suppressão 
de cemiterios municipaes na capital do concelho; ou sobre regu- 
Isnientos para a rohrança doa impostos municipaes. art. i2i.o - irias, dentro dos prssos legaes, póde, por solicitação da cama- 
ra, declarar r esta que não usa do direito de snspcnsão; ou re- 
commendar a mesma a reforma das deliberações na parte contra- 
ria a lei ou ao interesse publico: e se a camara o não fizer, ou 
tomar deliberações contrarias, pbde suspender umas e outras. 
art. 141.0 e 88. i.0 a 9.0 - o mesmo relativamente as deliberações das oarnaras com or- 
ganisação especial, que lhe pertence suspender. art. 126.0 c 127.0 
- tomando por base as ooutribu~ções predial e industrial cons- 

tantes das matrizes, e ouvido o tribunal administrativo, fixa a 
quota com que os concelhos com organisação especial devem con- 
correr para a dcspeza com a policia civil. art. 130.0 5. 4.0 - anctorisa o compromisso da confraria ou irmandade que qni- 
zer ser fabriqueira, retirando-lhe a auctorisa@o, quando lhe pa- 
recer. art. 195.0 e 8. unico. 

- -- auctorisa a junta de parochia a collectar para as despezas da 
fabrica as irmandades e confrarias, precedendo audiencia d'estas, 
sem prejuizo das suas despezas obrigatorias, e na proporção dos 
seus rendimentos. art. 201.0 

E UIU niagistrado immediato delegado e representante do go- 
verno no districto em todos os assumptos das suas attribuiçiies e 
n'aquefles que não estiverem especialmente confiados a outros 
fonecionarios ou aucloridades. art. 243.0 

- - tem de ordenado 1:600~000 &is nos districtos de Lisboa, Poi- 
to e Funchal ; I :BCK@000 reis nos de Coirnbra, Rraga e Vizcu ; e 
1 : 2 0 0 m  réis em todos os restantes. art. 213.0 8. nnico. - é de livre nomeação do governo e irnmediatamente subordina- 
do ao mi~iislerio do reino. art. 2iá.O - corresponde-se directamente com todos os ministerios e rece- 
be d'elIes ordens e instrucções, sobre os assumptos da oompelen- 
cia dos mesmos. art. 9ib.O 



368 REPERTORIO ALPHABETICO 

- tem snbstitutos de livre nomeação do governo. E nas faitas e 
impedimentos simultaneos do effectivo e subst.itutu, na falta de 
providencia do governo, serve interinamente o procurador á, 
junta geral residente na séde do dislrir,bo, uso estando ern exerci- . 
cio na ainiinissão districtal, preferindo o mais velho, e não o 
havendo, o mais velho dos que tivereiri residencia mais proxima 
da capital do dislricto. art. 2i5.0 - o effeciivo e substituto prestam juramento por si o11 por pro- 
curação nas mãos do ministro do reino. art. 216.0 - compete-lhe: 

i . 0  transmittir á s  auctoridades subalteroas as leis, regulamen- 
tos e ordens sirperiorea, com as isstriie~fies converliectes.; 

2.0 exercer inspecção geral e superior subre a execução da to- 
das as leis e regulairientos de administrapão publica : 

3.0 superintender sobre todos os rnagiitrsdos, funccionarins e 
corpos administrali vos do districto, e eui todos os objectos 
da competeiicia d'elles; prowdeudo ou mandando proceder a 
ingueritos e syndicancias sobre a sua administrsçàu, exami- 
liando ou mandando bxaminnr o e m d o  dos cofres puhlicos 
ou das corporai;5es ou estabelecimentos publicou e providen- 
ciando no que far das suas atrrihiiiçfiea; 

h.* superíntender nos estabelecimenros de instrucção publica, 
coiiforine as leis eapeciaea ; 

5.0 vigiar o exercicio da aucto~idade ecclesiasbics, dando conta 
dos abusos que notar; 

6.0 exercer a respeito dos bens e rendimentos da fazenda pii- 
blica .as t i inc~ões que lhe incumbem a3 leis e regulaaientos 
especiaes ; 

7.0 nornsar para todos os einpregos administrativos, para que 
a lei llie da coiiipewncia ou que nào ti?i~i, por lei, iuodo es- 
per ia1 de nomesçào; 

8.0 dar ou mandar dar posse a todos os funecionarios seue su- 
bordin;tdos : suspender ou dernittir os de sua norneaç8o ; e 
suapender do exercicio e wnzirnenios, dando l o p  parte ao p- 
verno, os de nonieação d'este; 

9.0 tümar, o11 mandar toinai pelos seus delegados, juramento aos 
funccionarios pubiicos, se a lei não desigiiar auctoridade com- 
petente para isso ; 

1 0 . O  conrader licengas aos empregados seus suborãinxdos : 
4i .0  mandar procedyar as folhas dos venciraeotus doa ewprega- 

dos da sua depsridentia cuuforrne os regiilamcntcij; 
$9.0 approvar, precedendo con3ulta do tribunal administrativo . 

os estatutos das assoria@es e institiitos de recreio, protecçSn 
as pessoas ou animaas, inatruepão publica. piedade e hznt.. 
cencia, e os seus r~giilamentos orzanicos ou dos estabe1ea1- 
mentos por estas cofporiigòes administrados : 

13.0 fixar, sobre proposta do administrador ù i  concelho, o nn- 
' mero de amanuenses e o@ciaes de diligncias das administra- 

ções dos comelhos, precedendo audiencia das minaras e pa- 
recer do tribunal adrninistrativo; 

l k s  mandar proceder as eleições de todos os corpos adrninis- 
trativos e ailctoridades elactivãs 110s prasas e dias marcado5 
ar lei ; 

15.0 abrir e encerrar em nome do rei as sessões da junta geral 
do districto; 

16.0 examinar as deliberaç5es dos corpos administrativos usan- 

do do direito de suspen5o nos termos da lei. ou rernettendo 
ao governo ou á junta geral o resumo ou copia das delibera- 
ções. que Ibes pertença suspender, e dando conhecimento ae 
todas ao rninisterio publiito, para reclamar contra 9 que fo- 
rem nullas; 

47.0 approvar as deliberações das juntrts de parachia nos termos 
da lei; 

18.0 enviar sn tribunal de contas ou ao tribnnal administrativo, 
conforme as Suas competencias. e no praso de 15 dias conta- 
dos desde que as receber, as contas de g e r e n c  dos corpos 
administrativos, e corporações de piedade e benefieencia, 
aconpanhando-as das inrormaciies pile julgar convenien- 
tes ; 

19.0 repartir, ouvido o trihilnal administrativo, as contribuições 
directas do estado, pelos concelhos do districto e os contin- 
gentes dos recrutas, quando a junta geral ou sua eommi~são 
districtal n90 satisfaçam esta obrimaqão ; 

. 20.0 levantar confiictos de jilrisdic&o e competencia entre as 
auctoridades administrativas e judiciaes na conformidade das 
leis e regnlxmentos especiars; 

21.0 exercer finalmente quaesyuer outras attrihuiçõ'oes que as 
leis lhe incumhrini. art. 217.0 

--- fem attribiiições poliaiaes; e a este respeito compete-lhe: 
4.0 dar. executar e fazer cumprir todas as providencias neces- 

sarias para manter a ordem piiblica, proteger as pessoas e a 
propriedade, reprimir os actos contrarios a moral e 3  decen- 
cia publicas, auxiliando-se para estes fins, da forca a siia dis- 
posição, ou requisitando a necessria ; 

2.0 exercer a fiscaliea@o necessaria eobre os estrangeiros exis- 
tentes no districto; 

3.9 conceder passaportes, licengas para theatros e espectaculos 
publicos na capital do districto ; 

4.0 tomar providencias sobre as loterias e rifas auctorisadas e 
sobre as oasaa publicas de jogo, hospedarias, estalagens, bu- 
tequins e semelhantes ; 

5.0 tomar providencias para repressão da mendicidade e vad i -  
gem : 

6.0 tomar providencias sobre musicoç ambulantes, toques de 
sino. fogueiras e fogos d'artificio : 

7.0 sobre pregões. cartazes e annunCío3 em lagares publicos, ou 
e.rposip5u nn'dIes de figuras, quadros, eosampas, irnalns, ou 
quaesquer publicações obscenas ou offensivas da moral pu- 
blica ou do demro e honra dos funccioaarios e dos aarticnla- 
res ; 

8.0 sobre os e~tabelecimentos ou agencias de servips; 
9.0 sobre licenças para as casas de ernprestimos sobre penhores, 

excepto as estabelecidas por bancos, monse-pios, sociedades 
de soceorros mutuos e outros estabelecimentos com estatutos 
approvadns pelo governo: 

10.0 sobre licenças aos estabelecimentos jnsalubres, ou incom- 
modos, ou perigoms, confnrme os resperAvos regulamentos; 

4 4 . 0  sobre policia das meretrizes; 
i2 .o dirigir os differentes servifos de hygiene e salnhriaade pii- 

hlica, na foraia das leis e regdamentos espeeiaes, adoptando 
em caso de necessidade a8 conveoientes providenciaq para 
precaver o districto ou alguma das mas povoações de epide- 
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mias, enfermidades mtagiosas, focos de infecqão e outros 
males semelhantes, dmdo logo conta ao governo ; 

13.8 superiuãender a segurança das prisões e sustento dos pre- 
sos ; 

44.0 dirigir superiormente os corpos de policia civil, exercendo 
a este respeito as attribuições que lhe competem pelas leis e 
regulamentos especiaes; 

35.0 executar e fazer executar as leis e regulamentos de policia 
e as providencias ~ouveuien.ntes para o livre exercicio das 
fuuc@es das aucbridadcs c repartições publicas; 

16.0 superintender o servip de saude e sanidade maritima, con- 
forme as Ieis e reguiamentos; 

17.0 exercer finalmente quaesquer outras attribnipões policiaes 
que as leis Ihe incumbam, podendo, com approva@o do gover- 
no, tomar sobre todasellas providencias d e  execuçaopermanen- 
te na faih de leis ou regulamentos geraes. art. 218.0 e 2í9.o 

pertence-lhe a iitspw 20 superior das irmandades, confrarias 
T i n e t i t u l o .  de piedade c tendcencia, que por lei não estejam su- 

bordinados directamente ao governo. art+ 220.0 
- e para este Em compete-lhe: 

3.O regular por meio de instruq5es a sua escriptnraqiio e con- 
tabilidade; 

2.0 approvar os seus orçamentos e auetorisar as deíiberações 
que possam influir nos mesmos, excepto o levantamento de 
emprestimos, acquisigão de bens immobiliarios, a alienaçXo 
d'estes bens e de quaesquer capitaes, a applieação a despezas 
correntes de capitaes distractados, ou do seu fundo, ou de be- 
ranças, doa oes ou legados não deixados com esta clausuia, 
oque  mdo &ende d'aociorisaojo goreruauieoirl; 

3+0 dissolver as mesas ou administrapões d ' e ~ k s  associa -es ou 
instituto& nomeando Iivreuionte commissões que as ag in i s -  
trem atá á epocha da cleic;ão ordinaria, exeepto se julgar con- 
venientc antecipal-a. Mas esta dismlução sómente póde ter 
Iogar quando esta6 associações se não habilitem com os seus 
orçamenlos nos praso?, e termos legaes; ou não prestem con- 
tas das snas gerencias; ou, depois de advertidas, não tomem 
as deliberações indispensaveis ao descmpcnho dos seus deve- 
res legaes, as quaes não posuani ser suppridas promptamente 
pelos meios ordinariou facultados nas leis : ou, finalmente, 
quando ouvidtis em inquerito ou syndicancia se mostre que;a 
sua gerenaia I: prejudicial aos interesses dos seus administra- 
do3 e as eonveniencias da administração publica; 

4.O ordenar-lhe que organisem novos eslatutos eui harmonia oom 
. os regulamentos ou instrucções geraes do governo, podendo 

obrigar as já existentes ou as futuras a applicar pelo menos 
a decima parte da sua receita ordinaria a beneficencia no con- 
celho o ao auxilio do ensino primario da respectiva freguezia; 

5.O extinguir as irmandades e confrarias que, ainda que legal- 
menfe e-mtas, não tiverem pelo nienos o dobro do numero 
dos irmaos necessarios para constituireru a mesa, ou estive- 
rem por elles abandon:~ I I. ; intimando-as previamente a cons- 
tituirem.= na conformidade dos seus estatutos; e recusando, 
póde applimr os seus bens e valores em beneficio d'algnm 6s- 
tabelecimento de caridade do concelho ou da respectiva 11unta 
de parachia, preoedendo approvaçiio do governo ; 

6.0 extinguir as irmandades e confrarias iiiegalmenb erecW 

REPRRTORIO ALPEABEPICO 371 

on Jem estatutos devidaniente approvados, eneorporando seus 
bens a valores na respectiva junta de parocbia, se não 'ie cons- 
tituirem Iegaiinente depois dc intimadas; 

7.0 enviar ao ministerio publico junto do tribunal administrati- 
TO cópias authentieas das deliberações das irmandades, con- 
frarias e insJitutos de beneficencia ou piedade, se forem offn- 
sivas da lei ou regulamento da adminijtração publica ou de 
seus compromissos e estatutos, para este reclamar a sua an- 
nullqão. art. 220.0 n.rn 4.O a 7.0 

- inspecciona os monte-pios ou associaç5es fuudadas exclusiva- 
mente no principio da mutualidade, dando parte ao go-cerno dos 
abusos que n'elles houver. arL 220.0 S. 18.O 
- risita o districto, sempre que seja possivel, provando ág neces- 

sidades publicas quanto couber em suas attribuições. e dando 
conta ao governo do seu estado e melhoramentos de aue carecer. - ~ 

art. 9%1.01 
- as suaa reuolupõea declaratnrias de direitos, ou tendo servido 

de base a alguma sentntenga jufiiaial ou decisão dos. tribunaes ad- 
ministrativos, não podem ser por dle modificadas ou revogadas. 
art. 222.0 - - todos os seus actos podem ser emendados ou revogados pelo 
governo em todo o benipo, salvo havendo prejuizo de direitos ad- 
quiridos. art. 222.0 a. I.* 
- dos seus actos cabe recurso para o supremo tribunal adntinis- 

trativo, iuterposto pelos interessados, nos casos de incornpetencia, 
excesso de poder, riolapão da lei e oflensa de direilos ; e cabe re- 
curso para O tribunal administrativo nos casos expressarrieute de- 
terminado$ nas leis e regulamentos de administração piiblira. art. 

A a 4 n 
&Aí." y. r . -  
- nomeia, mediante concurso documental, os amaniienses da se- 

crctaria, e sem concurso o porteiro, contínuos e correios. art. 
2528.0 
- defere o juramento ao searetàrio geral e demais empregados 

da sua secretaria. art. 229.O 
- designa d'entre os ofiiciaes mais graduados, havendo mais de 

um, o que'ha de substituir o secretario geral nas snas faltas e im- 
pcdimeulos, não prorridenciando o governo d'oatra Wrma. E os 
empregados immediatainente inferiores para as faltas e impedi- 
mentos Ilos i~Riciae3 ou chefe3 de repartiçao. art. 234.O e 232.O - nomeia os empregados das administrações dos coucelhos que 
bào de substituir nas suas faltas e iutpdimentos os ~nnliuuos e 
correios. art. 233.O 

prupoem ao governo os administradores de concelho effectivos 
P ~~lhstitnbos B nomeia-os interinamente. art. %&.o, 3 3 7 . O  e 23k0 - -- 
- defere juramento aos administradores de concelhos, e póde 
suspendel-os. art. 239.0 e 2W.o 
- designa os dias para as eleições de juizes de paz. que devem 
ser n'um domingo de dezeiriliro, ou de novembro sendo em eircu- 
10s ou assembI&eas eleitoraes que cuiricidaui com os districtos dos 
respectivos juizes a eleger. art. 310.0 o g. 3,0 
- designa um domingo. dentro de 60 dias depois da dixmlu@io do 

corpo administrativo, pata a eleição do mesmo, se esse dia não 
vier designado no re~.pectivo decreto. art. 310.0 S. 1.0 
- designa um domingo, dentro de trinta dias da data do a w r -  
dão do tribunal adminisárativu que anndou  a eleição, para sa 
yerificar a outra. art. 310.0 $. %-O 
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' - convoca as asseiiitilbas primarias por edita1 afixado nos Ioga- 
res do estylo em todas as fregue.zias do circulo, publicado em 
algum dos jomaes dos coucelbos n'elle comprahendidos, oito dias 
pelo menos antes do fixallo para a eleigão, e rrtanda seja lido pe- 
los parochon á missa conventual ate ao dia da eleição (via. Edital 
concocatorin, ?c.). art. 312.0 - 1080 que:rei:ebs ua proreseos eleitoraes, mauila-os examinar; e 
no praso de cinco dias detem ao oonhecimeoto do tribunal admi- 
nistrativo aqueil~s erii que tiver havido rec,lamai;ões ou em que 
as efeiqões se nân realisaram, ou em que tiverem sido eleitos in- 
dividuos não eleeiveis pelo recenssainento ou coniprehendiùoç nas 
causas d'cxdusã6. art. 338.0 
- havondo reclamações posteriores an aptiramento; defere-as com 

o respectivo proee~sc~ rio niesmo prasn, contado desde que as re- 
cebeu do aduiinistrsdor, ao conhecimento do tribunal administra- 
tivo. art. 336.0 $. i .0  - sobre proposta do ndministrador do eoncalho nomeia o ri-;...l~ir 
de parochia e secretario, que tambeni póde demjttir. art. 51i.0, 
19.0 e 2m.o - design:i o empregado da secretaria do governo civil que tia de 
servir de secretario du tribunal administrafivo, e o seu subsfitu- 
to. art. '278.0 e S.  1.0 - carerem do seu visto a? ordsus expedidas pelo tribunal admi- 
nistrati1.o ás auctoridades e repartifies subvrdinadas a elle ; e pó- 
de recnral-o por motivos de conveai~neia publica. expondo ao tri- 
bunal os motivos. Se este insisk, sobe Jogo o processe ao supre- 
mo tribunal administrativo que resolve a questão. art. 289.0 $j. 
%.Q e 3.0 

por seu intermédio, o agente do ministerio publico no tribunal 
administrativo requisita quaesquer doriimentos de que careça pa- 
ra o exercicio das suas iuiicges. art. 291.0 n.0 7.0 - de todos os outros Nocesans eleitoraes da vieta so agente d s  
uiinisterio publico, para este reclainar perante o irjbuoal aduiinis. 
trativo. se achar offensa de lei que podesse influir no resultadil 
geral da votação. ara. 336.0 S. ?.o - participa aos corpos administrativos em exercicio os nomes dos 
vogaes defiuitivaniente eleitos. art. 336.0 $. 3.0 - na falta de eieigo, dspois do segunda convoca~áo dos eleitores, 
compete;lbe. ouvido o tribunal administrativo, a nomeacão paraox 
eargos dlstriotaes em supprimento daeleição. art. 340.0 4s. I.oe 2.e - da  parte ao goveriiu das faltas de julsamento das reclamações 
eleitoraes dentro doa prasus legaes, informando se elbs resulta- 
ram de obstaciilos. que 1150 podiam ser removidos. arb. 341.0§.2.0 - participa ao ministerio publico. jurito do tribunal administrati- 
vo ou junto dos de justiça. a3 faltas uu irregularidades que derem 
motivo, segondo O codigo, a penas da competencia dos mesmos 
tribnnaes. ara. 383.0 - poda ser demandado, civil ou criminalmente, sem ructorisa- 
ção .do governo, por factos relativos ao exercicio das suas iune- 
ç6es. Mas p rlespaoho de pronuncia não produz efieito sem ter pas- 
sado em julgado a seni ser iutiruado. Passando em julgado fica 
3pm facto suspenso das funcções. art. 395.0 e 396.0 

-- do &tmklo de as s i se  querendo, o11 a pedido do dele- 
gado de cauda rnun!ciasl, as sessões do consefho geral de mude e 
bygiene do mnnicipio de Lisboa, com voto co~tuultivo. bi de 1% 
de julho de 1683, ert. 74.0 8. 2.0 
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- pode reqriisftar do delegado e sub-delegados de saude dos bair- 
ros qiiaesquer servi~oa extraordinarios e urgentes da competencia 
d'estes. Cit. lei, art. 80.0 J. 3.0 

G.overno - 6 da sua mmpetencia annexar para os efleitos admi- 
nlstrativos : 

a) dois nu mais mncelhna do mesmo districlh, cuja pnpnlapão 
total seja pelo menos fie &@:O00 habitanRs, se as respectivas 
camatas municipaes, e ao menos dois terços dos ridadaos re- 
censeados em cada nm rnmo elegiveis roquererem constituir 
rim sh concelho com orsanisação especial. art. 2.- 3. 1.0 
n . O  1.0 

b) as fremetias que não tenham elegiveis e sem inconipatihiii- 
dade, cem numero duplo dos precisos para os cargos paro- 
ehiaes, ou que não tenham recursos sufficierktes [)ara a sua 
despcza obrigatoria ficando senipre annekac: a outras do rnas- 
ino concelho, contigiias e corn mais níhidade. art. 2.0 
e 5. 2.0 

'- e desannexar essas f ~ e p e z j a ~  oessandu o motivo da annesação. 
art. 2.0 3. b.0 - compete-lhe, oiividas as corporaçòes interessadas, o governa- 
dor rivil e o suprenio tribunal adii~iniztrativo : 

i.0 alterar os nomes dos concelhos ou parochias e mudar-lhes as 
sedes : 

5: resolver as duvidas árerra dos liniites das ciranmseripq5C& 
administrativas. e fixat-os no c:~so de incerteza; 

3.0 designar a sede do novo couee7ho coastituido por annexa- 
ção de dois ou mais; 

4.0 alterar, d'accordo com a auctoridade ccclesiastiea, a cir- 
curnscrip@o das parorhias. arl. 2.0 5. 7.0 - dissolve os corpos adminiati.ali!roP,, precedendo consulta do su- 

prerro tribonai adminiirtrativo, mas somente : 
4.0 quando se não habilitem com os seus orçamentos nos ter- 
mos e prasos legaes : 

4.0 qiiando riso preslcm contas da sus gerencia cnnrvrrne a lei; 
3.0 quando! depois da advertiam, deixarem de tornar as provi- 

dencias indispensaveis ao de~empenhù dos dcveres que as leis 
Ihes incumberii, e que não possam ser promptarnente suppri- 
das pelos meios ordinarioi das leis ; 

4 . O  quando. ouvidos eiri inquerito. se mostre que a sua gerencia 
8 nociva aos interesses dos seus adminislmdos, ou a s  oonve- 
nienoias da aàrriinirtraçãu publica. E em reiaqão Qs juntas de 
parochia, nos CPSOY de annexações ou desannexações. ar$. 
47.0 

---e declara no decreto da dissoIuçãn os motivos, e sendo contra 0 
parecer do supremo tribunal administrativo. piihlica juntamente 
com o decreto este pawrmr, mandandii proceder a nova eleição 
dentro de 40 dias. art 17.0 $5. 2.0 e 3.O 

, * - ravB as cimumscripç~es eleitoraes, no caso de a lk rago  dos 
limites dos districtoa ou concelhos, ouvindo ps rhrpos intersssa- 
dos e o supremo tcibnnal administrativo, observando as regra$ se- 
guintes : 

a) que cada circulo eleitotal pertença no toda a um só dis- 
tricto ; 

b) qiie caiia concelho não faqa parte de mais 'de um cimulo; 
C) que sejam confioantes oa concelhos que formarem circulo; 
a) que o numero de procuradores de cada circulo seja quanto 
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possivel proporcional á sua populagào, não sendo em numero 
. menor de tres, e o tatal d'elleu não seja inferior a $i nem su- 

perior a 25. art. 36.0 r 34.0 - convoca os procuradores para as reuniões extraordinarias da 
junta geral, por decreto. art. 40.0 
- sobcproposta da junta geral fixa o quadro dos empregados 

Cesta. art. 45.0 3. unico. - suspende as delibera@$ provisorias das juntas geraes que fo- 
rem illegaes ou contrarias ao interesse publico, dentro do praso 
de 40 dias para o eonrinente e de 60 para as ilhas, contado desde 
a entrega do resumo das deliberações ao governador civil. art. 
56.' e 8. í.0 
- ma; pn,Ls dentro d ' e s ~  praso declarar que não usa d'esse di- 

reito. art. 6 6 . O  5. 9.0 - a suspensão 8 motivada por decreto publicado no Diario. art. 
56.0 5. 3.9 
- das suspensões tem de dar conta ás côrtes. art. 56.0 8. 4.0 
- pbde anws da suspensão recommendar, directamente ou pelo 

goveroador civil, a junta a refnrma das dcliboraqões, e ainda p6- 
de suspender as novas deiibera~3.e~ no mesmo praso- art. 5 6 . ~  g& 
8.0 e 6.0 
- remette-lhe o governador civil as  reclama~ões que lhe forem 

apresentadas contra os nrearnentos districtaes. art. 6ko 5. 4.Q - os orqamentos distric.':im--, logo que sSo executorios, reme;- 
tem-se-lhe por copia. art. i7ia 
- pode supprir as o'missbs dos mearnos, ouvido o supremo tri- 

biinai administrativo+ e dentro dos limites das attribuições das 
juntas geraes, se estas deixarem de os votar, ou niio conlempla- 
rem despezas obrigatorias, ou não votarem a receita para estas. 
art. 71.0 
- para clle pódc recorrer a camara municipal das suspens5es de 

delibera -es feitas pela junta geral ou li#.lmn governador civil, e ss 
elie congmar a suspensão, dari conta dlsw i s  eórtes. art. i2Lo 
$8. 4.0 e 5.0 - ronfirma ou suspende as ddiberaçijes provisorias da camara 
de Lisboa, nos mesmos termos em que confirma ou suspende as 
das juntas geraes. 31%. i f B . 0  3- i . 0  

- 8 para eiie reservada a faculdade de suspender as delibera@s 
provisorias das ouiras camaras municipaes com organisação espe- 
cial, nos casos : 

a) de langameuto de percentagens superiores a 50 O/*; 
b )  de aeqaisição ou alienação de bens immobiliarios ; 
c) de emprestimos eujos encargos annuaea de per si ou janw 

a outros antecedentes excedam 50 % da reeeita ordinariria 
art. 127.0 5. 4.0 

- nomeia o goveroador civil e o seu snbstituto. art. 913.4 
B i 5 . O  e 315.0 
- auotorisa as irmandades, confrarias e institutos pios e benefi- 

tos a levantar emprestimos. 
Gratificagões -as verbas descriptas nos orçamentos das jun- 

tas geraes para gratificaç6es das commissões execativaq e conse- 
lhos de diitricto, e as votadas nos orçamentos da junta geral e da 
camva ,miiaicipal de Lisboa para o tribunal administrativo alli 
cod~tituido antes da publicaçao do codigo, não ath ao fim do armo 
de 1886 appliixdas ao pagamento dos ordenados dos voges dos 
tribunaes administiuitivos, agentes do ministerio publico perante 
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os ,mesmos, e respectivos secretarios, de-de que estes tribunaes se 
constituírem. art. 422.0 - deixando as comruiuuões executivas das juntas geraes ou a da 
carnara municipal de Lisb~a de ordenar esses pagamentos, sup- 
prem-o para todos os effeibos as ordens dos governadores civis so- 
bre os respectivos thesoureiros. art. 422.0 3. I . 0  - o augmento de despeza proveniente da arganisago dos tribn- 
naes administrativos nos districtos do Porto e ilhas adjamutes fica 
a cargo do estado. arT. 422.0 $. Z.0 - desde o 4.0 de janeiro de 1887 a despeza com os frihunaes ad- 
ministrativos 6 paga por quotas distribuidas por todas as cama- 
ras municipaes du respectivo diutricto, pelo governador civil, ou- 
vido o tribunal administralivo, na proporção da contribuiçXo pre- 
dial e industrial de cada concelho, eiiiqii:.nto a despeza não for 
incluida no orçamento do estado. art. i i i . 0  0. 3.0 

HabflSta@%s sientifieas e litberari&8. especialmente as de for- 
matura em direito, e as do curso adminjstrativo uu do couiuiereio, 
são razões de preierencia para o provimento do çargo de secrek- 
no da camara municipal. art. 162.0 
- de todas as escólas que permittcm O exemiaio da cliniea no rei- 

n o  indistincbamente, os que as possuem podem entrar nos concur- 
sos de partidos de facultativos rnunicipaes. art. 170.0 5. unico. - de bacharel formado em direito, ou com o curso administrati- 
vo &o titulo para o concurso para o jogar de %retario geral do 
distrioto, preferindo o de superiores habilitações scientificas ou 
litterarias, e o qiie houvar presbdo serviços em cargos adminis- 
trativos. art. 226.0 e 3. unieo. - a superioridade ù'ellas é motivo de prefereocia para o provi- 
menm dos eargos das secretarias dos governos civis. ar$. 1127.0 e 
8. unico. 
- para o cargo de administrador de concelho de f ordem é a 

de um curso de instruqão superior. especial ou secundaria, e o 
exercicio por mais de um anno do cargo &c adrniniatraãor de con- 
celho de qualquer ordem. art. 235.0 - para o de regedor de parochia são a de saber escrever e con- 
tar e a de resideneia na parochia por mais de uru zrnnu. art. 255.0 - para o &e cabo de policia B a de ser lirenceado para a reserva, 
e residente na freguezia, ou sorteado mas ainda não chamado para 
o ~~r,.,?uchimenbo do contingente; ou Iiu:tliii~.ate na falta Cestas 
hal.iltrações, ser varão valido não maior de ju amos, resldenle na 
parochia. arl, 966.0 n.Os 1.0, 2.0 e 3.0 - para vogal do tribunal administrativo, ser candidato I..$il a 
masistrabura iudicia1, ou juiz de direito de 3.a classe. art. ;.i?i.o e . - 
S. Gnico. 

--- para agente do ministerio publico perante o tribunal adminis- 
trativo, ser delegado do proeuraaor regío, ou habilitado em con- 
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cuno para essc lopar : ou bacharel formado em dircito com exer- 
ricio ducinle dois annos pelo menos das f u n c ~ k s  de adruinistra- 
dor de concelho: ou de,advocacia durante quatro annos pelo me- 
nos, com boas informações dos rcrpectivos juizes. art. 279.0 

as  de saber IEr, escrever e contar são as neceesarjas para se- 
rem inscriptos como elegiveis os eleitores da respectiva aircnms- 
cripcão. 2i.t. 308.0 $8. 1.0 e 2.0 

~ a s . t &  puislfca - s5o feitos ~i'ella, precedendo annancios da 
I0 dias de antecipaçso pelo menos, todos os contratos de aliena- 
pio, arrernat;qão de rendimentos. arrendamentos, empreitadas e 
fornei:irnentos em que forem interessados os corpos adininistrati- 
vos. R corporaç6es de piedade ou beneficencia. art. 389." 

-. .- são dispcnsados d'ella: 
1.0 os frime~inientos de valor não excedente a ãM000 ré$, e os 

objectos de expediente ordinario dos estabelecimentos e re- 
paitições; - 

9.0 os de objeetos cujos fornecedores forem unicos, ou munidos 
de privilegias; 

3.0 os contratos para obras d'3rt0, objectos OU instrumentos que 
sb possaui ser fornecidos por arlifices ou produetores exge- 
rimentados e de confianoa ; 

4.0 os contratos para ohas .  fornecimento, transportes, em- 
preitadas que não tiverem offerta em prqa,  n ã ~  devendo 
n'-?ste raso a iinpoitaneia dos contratos exceder a base da 11- 
citação. art. 389.0 5. 1.0 

não havendo licitantes, abre-se nova praça com augmento dei 
5 da base da licitação precedente: e se ainda os nio houver, 
podem os serviços reaiisar-se por cuntrato ou,ajuste particular, 
ou por adrninistracào directa da eorpora@o. art. 389.0 5.  2.0 

--- não havendo licitantes, ou sendo inferior ao da base da licita- 
@O o preço offerecido em praça, podem ser dispensados d'ella os 
contratos sobre arrendamentos e rendimentos, uma vez que sejam 
por prego su:isrior á referida base. art. 389.0 §, 3.0 

Herangas, legados ou doações feitas ao disaricto! ao concelho 
ou á parochia ou seus estabelecimentos~ podem açceital-as respe- 
ctivamente as juntas geraes. camaras municipaes e jantas de pa- 
rnchia; sendo objecto de deliberação definitiva d'estes corpos, 
quando não tenham encargos, condifles ou reclama~õec ; e de dü- 
liberação provisoria quando os tenham. art. 55.0 n.0 5 5 . O  n.O 
17.0, 447.0 n . O  3.0, 118.0 n.0 48.0, 191.0 n.0 5.0 e 19Lo n.*- 
4 8.0 

constituem receita extraordinaria das juntas geraes, eamaras 
municipaes e juntas de parocliias. art. 58.0 5. 3.0 n.@ 1.0, 13i.0j.  
2.0 n.0 1.0 e 199.0 §. 2.0 n.0 4.0 

as feitas a irmandades, confrarias e institutos pios ou benefieos 
podem ser ápplicadas as despezas correntes, não tendo sido dadas 
com essa applicação, obtida auctorisaqão do governo por Inter- 
médio do governador civil do districto. an. 912V.o n.0 $0 

Wospedarias, estalagens, botequins e semelhantes são sujeitas 
as p rov id~c ia s  policiaes do governador c.ivii, e faz a sua poli-. 
cia o administrador do concelho. art. 218.0 n.0 5.0 a 242.Q 
4.0 - mas a conoessáo licenças para ellas compete em Lisboa e 
Porto ao governador civil. art. 443.0 

Hospitaes e R E i s e r i o o r d i a s -  0% seus faedtativos 
equiparados aos dos partidos uiunicipaes. art. i74.0 8.  unira. 
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--- a administra@o dos Rue bens e rendimentos não perknco i s  
juntas de parochia. art. 494.0 n.0 3.0 --- ao administrador do cooeelbo compete examinar annilalmente 
o estado dos seus arcbivos, escriptui'aqão e cofres, e se os livros 
esGo sellados devidamente, euviarido ao governador civil utn re- 
latorio çircumstanciado em que proponha as providencias conve- 
nícntes. art. 381.0 n.O 3.0 - ao mesmo compete reruetkr ao governador civil coro a sua 
inforinação os orçamentos d'estas corporações. art. 241.0 n.0 6.0 -- vid. Ilastitzitos pios oa beraefios. 

Pdade de mais de sessenta 'e ciaeo annos é motivo escusa ao 
cargo de vogal do corpo administrativo. art. 41.0 n.O 2 . O  

- eleitos vogaes eKeotivos para o iiicsmo corpo administrativo 
dois ou iiiais parentes, que segunao o art. 9.0 não podeiri perten- 
cer-lhe simultauean~eok, prefere o de maior idade em iguakdaUe 
de lrotos. art. 9.0 L;. 4.0 

- 

- nas falias e inipedimenbos simuitaneon, mas tempararios, do 
uresiilerik e viçe.preside'nle do corpo administrativo, preside o 
bais velho dos voiaes presentes. art.15.0 5. 2 . O  
- p!"eside o vujjl mais wlbo constituiqãu do corpo adminis- 

trativo para a eleição do presidente e vice-presidente na primeira 
sessão de cada anno. art. 6 . 0  

- no caso de empate na eleiçãfi do presidente e vice-presidente 
prefere o inais veliio dos votados. art. l5.O 
- na primeira sessão de cada anuo, para a elei~5o do presidenk 

e vice-presidente serve de secretario o vügai mais novo dos pi.e- 
s~ntes.  ai-t. 45.0 e $. 2.0 
- no caso de empato na elciçáo de secretario e vice-searetario da 

junta geral prefe~e (i mais novo dos votados; e nos impedimentos 
teuiporarios e siiniiltaneos do secretario e vice-secretario scrva O 
rnãis novo dos vogaes prescutes. ar%. 44.0 e $5. 1.O e 3 . O  

X p r e j a  pa~ochiak - a aaniinistraçãii dos bens e rendimentos da 
sua fabrica e das ermidas oii aapellas d'ella dependentes pertence 
H íiinta de uarochia. aut! sobre isso delibera definitirameuk. art. , . ? & n : ~ - n . ~  q:o 

- riias pbde ceder essa aãministra~ão a qiialquer irmandade ou 
úir:fraria erecta n'etla, que para isso seja auetorisada pelo, gover- 
nador civil no respectivo compromisso, e quando a eedencra dimi- 
nua os ericargos dos parochialios para as tlespezas da fabrica. aft. - 
i 9 U . O  - cathedral, ou que servindo de yarochial seja tarnbcm destinada 
a outros usos religiosos, ou que esteja a cargo do estado como rno- 
niimento, a administração dos seus Lieiis não pertence á junta de 
parochia. art. 196.0 n.* 6.4 7." e 8 . O  

Ilhas acPjacentacl -nos districfos d'elias, o pn8o durante o 
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qual as deliberações provisorias das juntas geraes podem ser sus- 
pensas pelo governo, é de sessenta dias. art. 56.0 g. 1.0 
- n'eiias, os impostos indirectos votados nos orçamentos muni- 

cipaes, na conformidade do codig, são cobrados, os dos generos 
importados, no acto do despacho da importação pela alfandega. 
Para ist6 as camaras municipíies dos concelhos a cujo consumo 
forem destinados os generos importados, f m m  a m r d o  sobre a 
taxa do imposto de cada geFero, que deve ser a mesma.p-a to- 
das as eamaras, competindo a junta geral a ou sua eommlssao d15 
trrctal, fixar a quota se não houver accorclo. O producto do im- 
posto B entregue pelas alfandees mensalmente ás camaras na 
propor@o determinada. art. 459.O e seus 55. 

I l lumin~ão  das povoaçõeç do concelho - a despeza m m  ella 
é obrigatoria, quando tiver sido incluida nos orçamentos dos ulti- 
mos tres amos da respectiva camara. art. 141.0 n.O 17.0 

-- sobre ella delibera dehitivamente a camara municipal. arr. 
117." o." 28." 

X m m u n d i o i e s - c o m p e t e  A camara regular por meio de postu- 
ras e regulamentos as condiçaes, dentro das povoações, dos seus 
recipientes, e a sua remoção, quer por meio de canos, quer por 

. outro systema de limpeza, art. 120.0 n.0 10.0 
Imgosto de transkto -60 pbde a camara de Lisboa to- 

brar imposto algnm de tnnqito ou de portagem. Cod. art. 436.0 
Lei da 48 de julho de lhcc';. art. 417.0 Nem em geral as outras 
camaras. 

I m p o s t o s - a s  reclama~ões sobre os direitos do estado, conforme 
as Ids especiaes, são julgadas pelo tribunal administraeivo; e o 
respertivo agente ao ministerio publico exerce a tal respeito as 
funryões que eram desempenhadas perante os conselhos de dis- 
Iricto fielou delegados do thesouro. arf. 488.0 n.0 44.0 e 291.0 
n.0 2 0  
- as renlama$ões sobre o lançamento, repartigo e w b r a q a  dos 

ruucioipae~ e parochiaes são rcsoividas pelo tribunal administra- 
tivo. art. 288.0 n.+ i5.q 

emquanto não forem fixadas por lei as percentagens, e estabe- 
lecjda a pauta dos directos e indirectos que as corporaçaes podem 
lar.-ir não podem ser alteradas as actualmente em vigor, salvo a 
facm:' ;..de ~on~~ . . l i l l s  aos conoeIhos com organhção especial, de 
elevarem os a~l~lw~onaes para despezas de instrucção a$5 18 
ari. 409.0 e 13u: 5. 2.0 
- vrd. Recetfa municipal &* Lisboa. 
Xmposton d i s t z í c t a e w  - consistem na percentagem addi- 

eional ár contritruifles directas do estado (actualmente a predial, 
industiial, de renda de casas e sumpturria). X pereentagem é fi- 
xada annualmente pelas cortes no seu maximo; e se as côrtes a 
não f.xarern, subsiste a vot-a no anno anterior. É a mesma 
para todas as contribuições directas, e communicada logo ao go- 
verno. art. 69.0 - cobram-se cumnlativamente com os do estado que se arrem- 
darem na primeira época posterior AqueUa em que forem exeaa- 
torias as respectivas deliberações, que os votaram. art. 60.0 
- os iucobraveia pesam proporeionaimenk nas collectas do esta- 

do c do districto. art. 61.o - - emquanto não fôr fixada por lei a percentagem dos addicio- 
naes para os distrrctos, não pode exceder-se a fixada no ultimo 
orçamento approvado. art. 409.0 

- o seu lançamento 6 objecto de deliberação provisorb da junta 
geral. art. 5 5 . 0  u.0 3.0 

Impostosi munieipaes - sobre elles deliberam provisoria- 
mente as camaras. art. It8.o n.O k.0 - são divectbs os conflstenfes : 

4.0 n'nma percentagem addicional ás contrihniq~es directas do 
estado {predial, industrial, do renda de casas e sumptuafia); 

2.O n'uma percentagem sobre os rendimentos em que não incj- 
direm as coníribuigões directas mencionadas, excepto juros 
de titulos ãe õivida publica, vencimentos dos mililares em 
Ircrivo serviço no exercito ou armada, e dos vencimentos que 
por B gosern as mesmas vantagens; 

3.0 na pres tam do trabalho ou seu valor em dinheiro; 
4.0 nas taxas sobre vebiculos; 
5.0 nas taxas sobre licenças para caçar em terrenos monicipaes. 

on de logradonm publico, ou nos alheios onde 6 permiblido o 
direito de caça ; 

6.0 nas taxas pelas l imças  de pesa r  nas amas eommuns mn- 
nicipacs; 

7.0 nas taxas de aferiç50 de pesos e medidas; 
8.0 nas taxas pelos servipos dos remiWrios municipaes e con- 

cessão de sepulturas; 
9.0 ou sobre cães e animaes de carga não colIectados na coiitri- 

bui@o de trabalho, 
- O rnaximo das percentagens addicionaes é fixado annualmente 

por lei ; se as oórtes a não fixarem, a tempo de se poderem votar 
nos orçamentos municipaes, suhsisie a da anno anterior. art. 
134.0 8. 1.0 
- a pereentagem addicional devo ser i_md para as diversas con- 

tribuições directas, e communicada logo ao governo por via do 
administrador do concelho. art. 59.0 8. 3.0 
- a percentagem B cobrada JuntArnentc com os impostos do esta- 

do, o as falhas da cobrança pesam pr~lil.~:.cionaImente sobre o es- 
tado e a corpora-@o. arb. 60.*, 61.0 e !.:L0 3. 2.0 
- o de prestaçao de trabalho comprehetlde o serviço de pessoas 

e eousas até dois dias em cada amo, a que são obrigados todos 
os chefes de familia residentes ou proprietarios no concelho : 

1.0 por si e por cada membro de familia ou domesticos de 18 a 
60 annos completos de idade, varões validos residentes no 
concelho ; 

2.0 por todoa os carros, carretas, animaes de carga, de tiro ou 
de sella, empregados habitualmente no concelho, ou no ser- 
vigo da sua farnilia ou industria. Exceptuam-se o Endividuo 
que for trabalhar eom alguma d'estar cousas, os indigentes, 
e o serviço a mais de 6 kilornefros da residencia do contri- 
buinte. art. 135.0 $8, 1.0 a 4.0 -- o de prestaqão de trabalho admitte.sr,l~.lituigão pessoal, on a 

dinheiro pela tarifa annual da camara. \:v# satisfeito no praao 
marcado, é exigivel a dinheiro execnfivamente como os outros im- 
postos, mas dentro do anno para que for auctorisado. art. 135.0 
sg. 5.0 e 6.0 - os das taxas sobre vehicnlos limitam-se as licenças para seu 
uso, mas não recahem solire O transito. art. 136.0 - o rol da contribui 'o de,reparfi@o não cobrada cumnIativa- 
mente com as do estag, sera, depois de approvade pela camara, 
a x a d o  por editaes e; patente por i5 dias aos contribnintos. Nos 
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oito, dias seguintes julga a camara as reclamações contra elle, com 
recurso para o trihrinal administrativo. art. 137.0 e S. unico. 

os indii.ecfos consiste;~ em uns tantos reis lançados sobre os 
ganerns vaiididijs riu concelho para consuinii. Mas ii'aqtretles que 
são sujeitou ao -real d'agua, ou ao imposto que o substituir, o iui- 
posto ~iiuiiicipal reduz-se a uriia perceutageiri addicional a pauta 
do estado ate ao uiaximo fixado annualmente pelas cortes ou na 
sua falta fixado no rnno anterior. Dos não sujeitas ao real d'agua, 
só podem ser tributados aquelles que o governo designar por de- 
creto n'uma pauta, a qual não coinprehende  os^ generos isentos 
por lei de impostos para o estado. art. 438.0 $3. i . O ,  P.O, 3.O e 6.0 
- a qilola sobre os geueros não sujeitos ao real d'agna não po- 

derá exceder 2.5 o / ,  do p r e p  ciirrente do genero nu mercado do 
çoncelho. art. 438.0 S. &.a 

- não incide n imposto miinicipal nos generos em transito, ex- 
portados do conwlho, ou vendidas para rel'enda. art. 138.0 5. 5.0 

a-- o addicional ao reai ild'agua pó& cobrar-se cumulativamente 
com o do estado, conforme fm clekrminado em wgiilarnento do 
governo. art. 1:jB.o S. 7.0 - sobre a cobrança dos i inpost~s nos outros generos fazem as 
carnsrss os convenientes regulamentos, podendo apropriar-lhe o 
da cobranqa do real d'agua, e encarregar da cobrança o pessoal 
eriipregado pelo governo na do seu imposro, itiediante privio rc- 
aortlo corn o yciv~i-~o; ou eu1 vez d'esse cobral-os pur ?outa pru- 
pria. art, 138.0 5. I .o - a arrecadação dos rendimentos e contribuições municipaes, 
iiienos d'aquelles que tem por lei ou regulariieiito modo especial, 
faz-se do luesmo aludo e corii as meunias forn~alidades prescriptas 
para a çobranga dos do estado, sendo sujeitos a mesma compe- 
tencia conlenciosa. art. 439.0 . podeni ao, carnaras cobrar por arremataçno todos os seus im- 
[iostos indirectos, e os rendimentos de estabelecimentos rnuniei- 
paes, e os de taxas de terrenos. art. 440.0 - OS ererlitns por inipontns miinioipaes sozam d e  privilegio mo- 
biliai-io em todas as classes, e são privilegiados sobre os immoveis 
do (ievedor, ainda quando se achem onerados com hypwthec-, 
çointanto que os impostos respeitem aos ultimo3 tres annos e nao 
excedam o valor dos bens em que recahirem. art. 139.O $. unico. 
Cod. riv. art. W . 0  o 887.0 
- de barreiras sobri: as bebidas atooolicas, qne por leis espeniaes 

çohrani as. carnarus do Porto e Villa Nova de Gaya? continuam a 
ser cobrados por ellas. art. 155.0 
- de barreiras sobre o transito de carros actualmente estabete- 

ciilo, continiia a ser cobrado por estas duas cailiaras. que não w- 
deiii allmar as barreiras seiu auctorisação do governo, ar&. l85.* 
$S. 4.0 e 2.0 
- de barreiras indirectos, cobrados por leis especiaes pela camam 

do Porto, continuaui a ser regulados por essas leis. art. 136.O 
- a percentagem dos addieionaes, e a dos jmpostos indirectos, 

e:.iiyuauto não for fixada pelas cbries, não yóde exceder a b x a  
do uitiuio oryaioenlo erri vigor. art. 409.0 
- luas nos concelhos autonomos pijde ser elevada ate 18 "/o a 

pdi.ceritagem add~cional a que se refere o art. Li .o da lei da 14 de 
ji~nho de 4880 (incargos da rnstrueção publica do concelho). art- 
4 l O . o  8. 2.0 
- vi&. Receita municipal de fikboa. 
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1inpon.tos p a r o c h i a e s - s o b r e  o seu Iançamento deliberam 
provisoriameiite as juntas de parochia. art. 192.0 n . O  4.0 - consistem em uma percentagem addioionai as. contribuições 
directas do estado (predial, industrial, de renda de casas e sum- 
ptuaria) ou aqucllas que as substituirem. arr. 299.0 S .  1.0 n.O 7.0 - e em igual percentagem sobrc os rendimentos om que não re- 
cahirem as antecedentes oontribi.:~. . :s directas do estado, cxcepto 
os juros de titulos de diriiia publica, vencimeulos dos militares 
em serviço activo do exercito ou armada. e dos iadividuos que 
por lei çozern da mesma isenç8o. art. 199.0 S. 1.0 n.O 8.0 

-- mas euiquarlto as cbrtes não decretam e m  percentagem, não 
yóde ella exceder a taxa do orçameuto em vigor uu arinu iuime- 
diatamente anterior. art. 509.0 
- a na prestação de trabalho de um dia por cada parochiano, 

exmptuado o regedor, para melhoramento dos caminhos vicinaes, 
nos mesmos termos ein que esta contribuição púde ser lançada 
pelas eamaras. art- fM.0, 257.0 e 135.0 
- a finalniente nas collectas para as despesas da fabrica da igre- 

ja parochial, sobre as irmandades e confrarias n'ella erectas, na 
p r o ~ o r ~ ã o  dos seus rendimentos, e sem prejuizo das despezas 
obrigatorias d'ellas, ouvidas cllas, c com auctorisa$ão do govcr- . 
nador c i ~ i l .  art. 204.0 

Inocndíos - delibera definitivamente a camara sobre a orianisa- 
çáo de servicos para a sua extincção, fazendo os respectivo; regu- 
Iameutos ou posturas; e a despeza com esses serviços é obrigato- 
ria. art. 117.0 n." 19.0. 420.0 n.0 4.0. e I.Zf.0 n.0 10.0 - nos casos delles as' providencias 'para kg&ança das pessoas e 
causas competem ao administrador do concelho como auctoridade 
policial. art. 252.0 n.0 15.0 
- no inunicipio de Lisboa deve a camara procederá organisaqão 

do servipo para a sua extiueção, abrangendo a zona aniiexada ao 
antigo uiunicipio. A despem corn esse serviço é computada no 
iuasiiiio de 60 çoutos aauuaes, para o qual concorre o eutado corri 
8 contos, e todas as companhias e agencias de seguros no niunici- 
bio de Lisboa são obrigadas a concorrer com 10 contos, excepto 
as de menos de cineo annos de existencia, se durante este tempo 
não derem dividendos siiperiores a 7 % do desemliolso das ae~ões :  
e o goveino ficou auctorisado a regular a cobrança d'este impos- 
to. LZI de 18 de julho de 1W5, art. 172.0 a 175.0 e $S. 1.0 e 2.0 

Xnconipatihilida&e - além da> expressamente designadas 
na iei, não ha outfas para o sernço dos corpos administrativos. 
rirt R49 0 .. - 
- ha incnrn~iatihrl~dade entre as fiinc.$ies dos rorpos administra- 

tivos e os seguintes : 
cmprcpados do corpo diplomat~eo ou consular portuguez ; 

2.u de correios e tetegraphos ; 
3.0 de saude maritima; 
4.0 delegados c subdelegados de saude : 

profcssores de instrucçio primaria. Mas todos podem m e -  
ter funccões administrativas se dentro de oito dias da parir- 
cipaçiio da eleigão declararem ao corpo administrativo res- 
pectivo, que optam por elle, entendendo-se renunciarem o ou- 
tro cargo; 

6.0 os paes e filhos, irmãos e affins no mesmo grau, se simul- 
taneamente pertencerem ao inesrno corpo administrativo co- 
rno effeclivos; e por isso sb fica eleito o mais votado, e d'en- 

25 
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tre estes o mais velho. Mas se forem uns substitutos e outros 
effectivos não podem aqueIles servir de effectivos com estes, 
devendo rhamar-se os substitutos immediatos em votos, e 
na sua falta os supplentes; 

7.0 os eleitos simultaneamente para mais de um corpo adminis- 
trativo, preferindo o cargo superior, se n5o participarem as 
respectivas corporaqões, no praeo de oito dias, qiial aquetfe 
por que optam; os eleitos simultaneamente para effectivos e 
suhstitiitos do mesmo cargo não tem opçáo; prerere n'este 
caso o aargo effeetiro. art. 8.0 a 10.0, e 13.O 5. unico. 

- existe entre o eargo.de secretario da camara e qualquer úutro 
emprcgo publico. art. 163.0 3. unico. 
- existe entre o cargo de regedof de parochia e quaesquer outras 

fnnccões publicas, excepto as de juiz de paz. art. 258.0 
- ciiste entre as funcções de vogal do tribunal administrativo c 

as de adwgado no mesmo districto, ou fora do districto em 
causas em que seja interessado o estado, os corpos administrati- 
vos o11 qnaesquer estabelerimentos sujeitos a jurisdirçãn rio trihu- 
nal. art. 973.0 3. unico, 
- existe entre as funcçães do ministerio pubIico administratiro- 

e qualquer outro emprego publico. art. 282.0 - .as reclamações áeerca das causas de incompatibilidade desi-- 
p a d a s  no codigo são resolvidas pelo tribunal administrativo. art. 
288.0 n.0 &.o 

Inclegiveis para os cargos administrativos. O codigo hão diz 
que nao podem ser eleitos; mas sim g ~ e  ?tão podem se?- vogaes os 
que, ao tempo da eleição, estiverem comprehendidos em alouma 
das segiiintes categorias : ministros e secretarios d'estado efleczvos, 
e em regados das secretarias #estado; militares do exercito ou 
armafla, em cerriqo activo, $alvo sendo professores ou exercendo 
enipregos civis que não inhibam das fancçõee administrativas, 
juizes o ofüciaes de justiça, magistrados e agentes do ministerio 
publico, conservadores do registro predial, e membros dos tribu- 
naes administrativos ou fiscaes; magistrados administrativos e 
f~~nccionarios seiis snhordinados; empregados dos corpos admi- 
nistrativos ou que tenham vencimento pelos seus cofres; commis- 
sarios e agentes de policia ; einpregados iio lançamento, arrecada- 
ção ou fisealisacão das contribuições do estado: directores Cobras 
publicas e eupregados seus subordinados; clerigos d'ordens sa- 
cras, ercepto para as juntas de paruchia; facullativos e u  conce- 
lhos onde haja só um; pharmaceuricos em concelhos onde haja só 
u m  e sem a,judante IegaImente habilitado; interessados directa- 
mente em contratos da corporação de que se tratar e os seus fia- 
dores; cidadãos privados ou  juspensos dos seus direitos civis e 
politicos, por sentença ou despacho de pronuncia passado em jal- 
gado ; durante o triennio irnmediato os que houverem servido eo- 
mo effectivos ou como substitutos ou supplerrtes em exercicio, du- 
rante dois triennios successivoe, ou na maior parte do tempo d'el- 
les, o que começa a contar-se desde a execução do codigo; os im- 
possibilitados por molestia; os que exercerem funcções publicas 
que obriguem a residir fora da circumscripção durante todo o u a  
riiaior parte do anno; uutros quaesquer excluidos por leis espe- 
ciaes. ara. 7.0 5. 1,o n.Os 1.0 a 24.0 -- não sáo comprehendidos n'estas categorias os accionistas de 
qualquer ~uiiedade: que tenha contratos com a corporaçao, nem 
os  portadores ae  obrigagões da mesma. art. 7.0 S. 3.0 

- mas abrangem essas categorias os substitutos efn exercicio ao 
tempo da eleição. ars. 7.O S. 2.O 

--- s 09 vogaes da cnrpora~ão diswlvida, quando o parecer do su- 
premo tribunal administrativo for favoravel ti dissolução, uma vez 
que não assignassem vencidos, Ou não tivessem protestado em 

. tempo competente e em scssão publica contra as deliberações qrze 
motivaram a dissoluçáo+ art. 17.0 $. 4.- 

-- mas não os vagaes da jrinta de parochia dissolvida por anne- 
xação ou deeannexapão. are. 17.0 S. 4 .O 

- resolve o tribunal administrativo as reclamações ácerca da ia- 
elegibilidade dos cleitos, por não estarem inscriptos no respectivo 
recenseammto, ou sobre excluGo das funcções dos corpos admi- 
nistrativos. art. 288.0 n.O 4.0 
- a ineleqibilidade ou elegibilidade dos votados, ou as causas da 

sua esclu&o n5o Dertence i assemhléa eleitoral rerifical-as, mau 
contam-se os votos de todas as listas. art. 320.0 

Inspectox- da fa~enda nrunioipal do Lisboa - 
ha um escolhido pelo tribunal de contas, que fuucci .I.:. por quatro 
annns, $odendo ser reeleito. Lei de 18 de julho de Iwi';, art. 159.0 
- vence uma gratificação mensal de 50dOr30 reis paga pelo co- 

fre mmicipal- Cit. lei, art. 159.0 5. 2.0 - póde ser demitiido em todo o tempo por decreto motivado. Cit. 
lei, art. 159.0 $5. 1.0 e 3.0 

-- sao suas a:!! ilrnuições: 
1 . O  Bscalisar directamente a escripturaç.50 das receitas e despe- 

zas, e a sua regolaridade nos termos dos regulamentos; evi- 
tmdn qiialqner dissimnlagão de receita on falsa declaração 
de despeza; 

4.0 verificar a obscrvancia da lei e dos reguIamentos na elabo- 
Tacão dos orçamentos, contas, e operações financeiras quaes- 
qucr da camara; 

3.0 communicar ao presidenge da camara as obeervaçBes conve- 
nientes ao aperfeiçoamento dos serviaos financeiros, ou a evi- 
tar.irregularida4es ou abusas; 

4.0 reclamar a camara ou sua commissão delcgada contra os 
actos manifestamente prejudiciaes a administração e inberes- 
ses aunicipaes ;- 

5.0 comi~iunicar ao governo os actos camararios dignos de at- 
tenção, bem como as diffiouldades ou deficiencias das leis e 
regulamentos sobre O assumpto. Cid. lei, art. iW.0 - tem a faculdade de, no exercicio das suas funcções, lhe serem 

facultados todos os livros de escripturação, documentos e elemcn- 
Lds que interessarem directa ou indirectamente as finangas do mu- 
nicipio, mas sõm prejnizo do serviço. Çit. lei. art. 1 t i i . O  - d i r i p  annualrnente ao governo um relatoiio sobre a adminis- 
tração financeira do mnicipio, apresentado at6 ao fim de no- 
vembro de cada anno e abrangendo o exercicio Eudo em 31 de 
março anterior. li: se 1150 cumprir esta obrigapãlo, o governo dara 
parte ao tribrinal de contas, que elegera novo inspector, sendo 
ineiegirel o anterior. Cit. lei, art. 162.0 

.- é ouvido em aoneulta para que o governo possa decretar 3s 
vei.bas de receita e despeza indispensaveis, por não terem sido in- 
cluidas no orçamento municipal. Cit. lei, art. 130.0 
- 6 ouvido ácorca dos contrato8 de obrw, fornecimentos, tranç- 

portes c empreitadas, exce~iuados da hasta publica por força 
maior. Cit. lei, art. 167.0 n.* 6.0 
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Iiletitutoe e estabelecimentos de utilidade para o dislricto, o mu- 
nicipio ou parochia - a sua creação, dota ão e estincção é obje- 
cto de deliberação provisoria da junta camara rnunicipaI, e 
jr; 1 1  r de parochia respectivamente. art. 55.0 n.O L u ,  ii8.0n.o L u ,  
B I!';'." II.O 9.0 
- u a sua despeza 6 obrigatoria para estas ~orporaçÕ~3. art. 62.0 

8. 1.0 n . O  1.0, ibi.0 $. 4.0 n.O 7.0, e 202.0 i. I . 0  n.0 13.0 
- de recreio, protecç30 ás pessoas e aaimaes, instrucção publica: 

piedade ou beneficencia, os seus estatutos e regulainentos organi- 
cos, e os dos es~abelecirnentos por estas corporapões administra- 
dos, carecem da approvação do governador civil, sob consulta do 
tribunal adrninistratiro:art. 247.0 n . O  13.0 
- e as coutas dos de piedade ou beneiieeuais, reuiebteas o go- 

vernador civil. dentro de quinze dias depois de as ter recebido, ao 
tribunal adn~iii .trativo ou ao de contas, segundo as suas cornpe- 
tencias. art. zP.7.O n . O  19.0 
- ao governador civil compete a inspecpão superior dos de pie- 

daile e hcncficcncia, regulando a sua escripturação e contabilida- 
de por ueio de instcucGões ; approvando os seus orçamentos c os 
actos que n'elies influam; excepto emprestimos e acquisição ou 
alienação de immoveis, e de capitaes, ou applicação a despezas 
correntes de capitaes do seu fundo, ou de heranças, doaçzes e le- 
gados não deixados com esta applicação ; dissolvendo as mesas ou 
administrapões d'elles, nos casos em que podem scr dissolsidos os 
corpos administrativos, e nomeando eommissõcs que os ailrriinis- 
trem até a epocha da elei~ão ordinaria: que pbde anlecipar ; orde- 
nando-lhes que orpnisem n o o s  esrafutos em harmonia com as 
instrucções geraes do governo; enrrando ao minieterio publico 
junto do tribunal administrativo as cópias authenticas das suas 
deliberaçijes, quando forem offensira~ da lei ou dos compromissos. 
art. 220.0 n.Os 4 .o e seguintes. - Viti. .irma?ad~des e conf~u-  
r im - 

Instruo~ão e educaçSo-delibera definitivamente a junta ge- 
ral ou a camara municipal sobre subsidiar esses estabelecimentos 
de qnc nãn sejam administradoras, mas que sejam de utilidade 
para o districto ou municipio ou para parte importante d'elles, 
cada corporaç20 reapeativanteute. art. 3 . 9  n.0 6.0, e 117.0 n.0 6.0 
- publica, as despezas d'ella. postas por Iei a cargo dos distri- 

etos, .:I,- obri~atorias. art. 62.0 3. 1.0 n.0 4.0 
- puriitça prfmaria, as despeza d'ella, na conformidade das leis, 

pcrteni:r,m 4 runiara, e são obrigatorias. art. 141.0 g. 1.0 n." 6.0 
- publica priruaria, que as leia poem a cargo das juntas de pa- 

roclh, as âespezas com eiia Gu obrigatorias. art. 202.0 3. 1.0 n.0 
14.0' - vid. as leis de 2 de maio de 1878 e 11 de junho dc 1580. 
- publica, e objecto da superintendencia do governador civil e 

da fiscalisação do administrador do concelho conforme as leis es- 
peciaes. art. 217.0 n.O &.o, e 2b i .o  n .O 9.0 
- vid. Comrizssão promotora ds i m t ~ w e ~ ã o  popular, ComríWsões 

especiues da ca~ffhoru de Lkbqa, Commtss3ss ppl'OnWtGrm de benefi- 
cencia e ensilw, etc. 

Iuventario - e obrigaçùo da junta de ~iarochia fazcl-o de todos 
os bens e valores pertencentes a parochia e fábrica da igreja pa- 
roehial e suas dependentes. art, 198.0 - e n'elle descreve em separado 03 paramentos, vasos sagrados, 
alfaias e quaesquer utensilios do culto; e faz menção dos tim- 

10s on quaesqlrer documentos retalivos aos objectos inventariados. 
art, 198.0 55. 1 .o e 2.0 - e 6 revisto e conferido logo depois de constituida a nova jun- 
ti, notando-se as alte~ações occorridas desde 3 ultima revisão, e 
lavrando-se auto de tudo no livro respectivo, com assistencia do 
regedor, thesoureiro, e do parocho pelo que respeito aos objectos 
do culto. art. 198.0 6. 3.0 - --- e envia-se cópiavd'elle e do auto de revisão ao governador ci- 
vil por via do administrador do concelho, dando-se ao parocho 
copia da parte relativa aos objectos do culto. art. 198.0 5. 6.0 

Irmandades, confi-arias e institutos de pie- 
dade ou beneficencia- o seu orçamento ordinario 6 
destinado 3 auctorisar a cobrança e applicação dos seus rendi- 
mentos durante um anno economico, contado de 1 de julho a 30 
dc junho seguinte. art. 230.0 8. 9.0 
- os sapplementares são destinados : 

1.0 a prover ao pagamento de despezus urgentes não contem- 
pladas no ordinario; 

2.0 a dar applicação a saldos de contas e á receita excedente a 
calculada no ordinario; 

3.0 a alterar a applicação da receita votada no ordinario. art. 
220: S.  2.0 

- os orçamentos estso patentes aos Irm8os .por oito dias, annun- 
ciando-se pelo menos tres dias antes por aviso afixado á porta do 
edificio das corporaees. Os irmãos ou associados podem fazer ob- 
servações por escripto aos orfamentos, as quaes vão juntas a es- 
tes, ou são apresentadas ao governador civil. art. 290.0 3. 3.0 
- são depois os orçamentos enviados ao administrador do con- 

celho para os submetter a approvação do governador civil ; e ne- 
nhuma despeza póde fazer-se sem estar aucforisada em orçamen- 
mento assim approvado. art. 220.0 5% 4 .O e 3.0 
- a receita dos orçamentos ordinarios começa pelos saldos pro- 

vaveis, e avaliam-se os rendimentos pela receita effecriva do 
ultimo anno civil, e pelo calculo da média do prodnobn lirluido 
dos tres annns anteriores, c~iiando forem variriaveis, e náo pude- 
rem ser aproximadamente avaliados pelo ulkinio anno. art. 
8. h..O o -  -- - nos orçamentos n%o pode haver despeza excedente a receita 
regularmente caIculada. art. 220.0 S. 5.0 

n'elles e s receita dividida em tms classcs. a saber: 
1 .O crdinaria, ( i i ~  a provenirnte de ren8iinéntos permanentes e 

pcriodioou; 
4.O extraordinaria e eventuaf, ou a que depende de factos in- 

certos: 
4.0 dividas activas que poderão cobrar-se durante o anno. art. 

s20.p 5. 6.. 
A receita decompoem-se em tantos artigos quantas as suas di- 

versas origens, explicando-se em notas a sua procedencia. 
art. 220.0 3s. 6.0 e 7.0 

- os rendimentos em generos calcalam-se no or~amento pela sua 
irnportancia em dinheiro pela tarifa camararia. arf. Zm.0 S. 8.0 - a despeza é dlvidida em tres classes: 

2.0 obrigatoria, ou a determinada pelos encargos do estatuto; 
9.0 iacultativa, ou qiie sendu ufil não é indispensavel; 
3.0 dividas passivas a pagar no amo. art. 220.0 S. 9.0 

-- as verbas de despeza, desenvolmdas por artigos, separados 



quanto possivcl rdaiivamcnte ao ~iessoal e ao material, devem ex- 
plicar-se em notas especiaes com a individuaç%e necessaria. art. 
220.0 8. 10.0 
- as verbas dos orçamentos suppIementares descrevem-se com 

os nunieroç dos titulos, capirulos e artigos da mesma naturcza do 
orpmeubn ordinario. art. $20.0 5. li.0 
- as aespczas para obras s%u jostitiordas com orçarrientos pw- 

ciaes, feitos por peritos, se arando eru artigos especiaes os mate- 
riaes e r mão sobra. arL $20.0 ). 11.0 

--- caducam com o anno ecodomico as aucrorisacões orcamentaes : 
mas pode reproduzir-se em novo orGamento paga ser ~uctorisadá 
toda a despeza orçada, e não effectnada, que ainda seja preciso 
effectriar. art. 120.0 8. 43.0 -- remettem p, orl;ameulos ordiuarios ao administrador do con- 
celho abé ao fim d'abril,.para aquelle os enviar coni a sua infor- 
mação ao governador c i n ~  ate 15 de maio. art. 22Ü.o S. 29.0 

- -- são remettidos em duplicado os orçamentos acompanhados dos 
seguintes documentos : 

4.0 acta da sesção em que foram discutidos e approvados; 
2.O reIaç%o das dividas activas e passivas, sua natureza e ori- 

gem e m o s  ecoriornicos a que respeitam; 
3 . O  mappa du producto liquido de cada um dos rendimentos 

nos tres amos anteriores ; 
h.o orçamentos especiaes das obras propostas; 
5.0 quaesquer outros docurncntos elucidativns. art. 920.0 5. 45.0 
- náu estando approvado o orçamento antes do comego do anno 

economico, vigora o ulliino orçamenlo rpprovado, excepto quanto 
ás derpezas extraordinarias ou facultativas. uue so wodem ser 
aoctorisadas em orçamento do pr~pr io  a m o  debois de âgprovado. 
art. 220.0 $. 16.0 
- os orçamentos supplementares são organisados e approvados 

por modo analogo ao dos ordlnarios. art. 220.0 5. 17.0 
Irmandades e confrarias legal ou illegal- 

s a e m t e  erectas - podam acceitar da junta de parochia a 
cedencia da administ~açâ0 da fabrica da jgreja parachial ou das 
suas depenbentes se para isso forem auctorisadas pelo governador 
civil no respec&o compromisso, e se a cedenoia dirninrzir os en- 
cargos dos parochianos com as despezas da fibrlca. A auctorisa- 
ção póde ser sempre re~ogada. art. 491.0 e S. unico. 
- a que fioar fabriqueira pertencera os encargos inherentes e a ad- 

ministração de todos os seus bens e rendimentos, conl as mesmas 
ar@ibuil;ões e restricçzes d'essa admtnistragão para as juntas de 
parochia; competindo ao parocho tomar parte nas deliberações 
das mesas sobre os assumpbos em que intervem nas deliheraqões 
das juntas. art. 496.0 
- aas ilfegalmente erectas os bens são adruiriistrados liela junfa 

de parochia. art. 49i .O n.0 4.0 - examina o sau estado, os seus archivos, cofres e escriptura@o 
o adminrstrador do concelho enviando conta de tudo ao governa- 
dor civil em relatorio amua[. aft. 261.0 n . O  3.0 - das reclamaçSes sobre os seus actos conhece o tribunal admi- 
nistrativo, bareniin vioIação de lei ouregulamento ae aduiiliistq- 
qão puhlica, dos seus estatutos ou compromissos, nu offensa de dl- 
reitos. ait. 288.0 n . O  8.0 

-- e contra esses actos reclama o ministerio pubIico junto do r i -  
bunal administrativo. arf. 291.0 n.0 4.0 
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JanelIas, telhados e varandas -faz a camara municipal posturas 
OU regulamentos para impedir que n'ellas se coffoquem objectos 
que ponham em risco a segiiranpa dos cidadãos. art. I 2 O . O  n.0 6.0 

Jera~ohia - segilnùo a sua. e na conformidade das leis e r e p -  
Iameritos, os magistraaos administrativos tem o primciro logar 
em todo* os actos e solemnidades publicas. art. 399.0 

Juizes de direito de 3.a classe -podem, soh proposta do 
ministro da jwtiça, ser transferidos para vogaeu dos corpos ad- 
ministrativoq se assim o requererem. art. 269.0 S. uuieo. 
- ficam considerados como taes para todos os effeeitos os candi- 

datos á magistratura judicial, que forem nomeados mgaes do tri- 
bunal administrativo. art. 270.O 

-Jaiies de paz - são nomeados pelas camaras municipaes, 
quando depois de segunda convoca -0 dos eleitores, a eleição não 
der resultado. art. 117.0 n.0 I 4 . O  ey i5 .0  $5. 1.0 e 2.0 - o exercicio das mas frincções 8 compative1 com as de regedor 
de paroebia. art. 258.0 - 6 competente o tribunal administratiro para conhcccr &s re- 
ciamaçõcs relativas as eleiçaes d'elles. art. 2.44.0 n.0 3.0 - reclama o ministerio piiblico junto do tribunal administrativo 
Contra as nullidades ou inoliservancias da lei n'essas eleipões. art. 
291.0 n.O 5.0 

-.... designa o governador civil para a sua eleigão um domingo do , nu assem- mez de dezembro, ou de novembro sendo em circulo: 
filéas eleitoraes que coincidam com os districtos dos jriizes de paz. 
art. 410.0 n.e 2.0 e g. 3.0-vid. Ebei~òes. 

.- ds direito e ofiiciaes de justiga não podem ser vog8es dos cor- 
pos .aaministrativos, se ao tempo da ebição o forem. art. 7.0 8. 
4 .O n.0 4.0 

JuiIgamentu Clas elei~ões - remette o governador ci- 
vil ao tribunal adminiatratitro para conbcccr d'elles os processos 
eleitoraes em que tiver havido reclamagGes, ou n5o tiver havido 
eleiqões, au finalmente, onde tiverem sido eleitos iiidividuos MO 
elegiveis ou comprehendidos em algum3 das causas da excluao. 
art. 4Ci6.o - havendo reclamaç5es posteriores ao apuramento envia-as ao 
tribunal o goveraador civil com o respectivo processo, no praso 
de cinco dias desde que as recebeu do respectivo administrador do 
concelho. art. 336.0 5. 1.0 

-- dá o governador civil vista de todos os outros processos eleito- 
raes ao agente do ministerio publico para reclamar peonte o tri- 
bunal administrativo contra as o@i.lr.:.i de lei que possain influir 
no resultado geral cia vota$ão. art. :: :I;.". 2.9 - Aas questões i.eIativas aos actos eleitoraes c coii-tituigso dos 
Gorpos aduiinistrativos, julga O tribunal rduiinisirâtivo. art. 337.0 
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-- são nullas as eleições em que se preterirem preceitos legaes 
cuja inobsemancia possa ter influido no resultado geral da vcta- 
ção. art. 338.0 
- annullada a eIeição repete-se ella em todas as asseinblfas do 

circnlo. art. 339.0 -- no raso de falta de eleiGo, manda o tribunal ãdministrativo 
proceder a nova, se a falta foi motivada por inobservancia de pre- 
ceito legal; ?ri manda se proceda á nomeação dos respectivos 
Cargos supprrndo a pleiqão. Esta nomeação, compete, para os car- 
gos disbrictaes, ao governador civil; para os munieipaes a junta 
geral do distrieto; e para os parochiaes e de Juizes de paz á ra- 
mara municipal. Mas não lem Iogar a nomeayão sem se ter feito 
sewnda convocação dos eleitores sem resultado. art. 340.0 5s. I .O 

e 3.0 - as reclamações contra os actos eleitoraes são resolvidas n@ 
praso de 25 .! .i. contados da rerepção dos respectivos processos 
no governo civil. art. 3k1.0 - a falta de resoluç5o sobre estas reclamações no praao legal 
considera-se como indeferimeato d'ellas. art. 344.O e S. 4.0 
- de todas as faltas de  julgamento d'esras reclamacões no praso 

legal dá  O governador civil parte ao governo, informando se fo- 
ram devidas a obsta~iilns que não podessem Fer removidos. art. 
361.0 S. 9.0 

3arita& geraes - rompoem-se de procuradores em numero 
não inferior a 21 neni superior a 25. art. 35.0 
- a sua eomuiissão delegada, encarregada principslmentc de exe- 

cutar as suas deliberagões, compoem-se de tres procuradores. art. 
311.0 8. unico. 
- uma lei especial designari a divisão do districto em circulos 

eicitoraes e quantos procuradores cada circulo elege, dos quaes 
não fazem parte os roncelhos de prinieira ordem organisados es- 
pecialmente; feita a circumsçi~ipga dos circulos e o numero rios 
procuradores de cada nm, só a lei o pode alterar. art. 3 5 . O  
c 36.0 - vindo a ser alterados os limites d'um districto ou concelho, 
pertence ao governo rever a circumscripfão ~leitoral em que ti- 
ver hav~do alteração. ouvindo os corpos administrativos interessa- 
dos, precedendo consulta do sipremo trihunal administrativo, ob- 
servando as regras seguintes: 

4.0 cada circulo eleitoral perrpnre no todo a u m  só districto; 
2." um conceIho s6 faz parte d'um circulo eleitoral 3 
3.0 só concelhos conflnanles podem formar circulo : 
4.0 o numero dos procuradores do circulo e proporrional quan- 

to possivd á popu!ação dentro dos iimites maximo e minimo 
do numero de procuradores ; 

5.0 nenhum circulo póde ter menos de .tres procuradores. art. 
36.0 

- o procurador eleito por mais de um circulo representa aqaelle 
em que residia quando eleito; não residindo permanentenienw 
em nenhum é aquetle onde fui mais \atado, e em irnaidade de 
votos procede a junta na primeira sessão a designil-o 5 sorte- 
art. 37.0 .. . - tem duas sess5es ordinarias em cada auno. comecando em 
d'abril e 1 de novembro, podendo dnrar ate ao'fim do-mez res - Y ctivo e podendo ainda ser prorogadaspelo governo a pedido d'e Ia- 
art. 38.0 

-- tem mais urna sessão ordinaria a 9. de janeiro no primeiro an- 
no de cada triennio e no caso da elei$ão extraordinaria; a qual 
sessão pode ãnrar 8 dias uteis. art. 38.0 5. 2 . O  - n'esta sessão verifica-se 3 legalidade das procuraçiics c idonti- 
dade aos eleitos, e procede-se á constituição da junta e á eleição 
da commissão dclcg-ada, não se podendo, sem auctorisa$ão do gn- 
Temo. tratar d'outro assumpto. art. 38.0 5 ,  3.0 - tem sessões extraordinarias todas as vezes que o exigirem as 
necessidades do serviço publico ou qnando ordenadas por dispo- 
sipão de lei, as qnaes terminam com a resoln~ão doa negoeios que 
motivaram a reunião. art. 39.0 
- não e necesoario conr7ocsção quando tem dia'fixado por lei ou 

regulamento nLo tendo designação de dia, mas estando auctori- 
sada por lei, faz o governador civil a convocatão que para as ou- 
tras sessões cxtraordinarias e feita por decreto do gorerno. art. 40.O - a reunião no primeiro dia de cada sessão é ás 4 1  horas da 
manhã e nos outros dias á hora oue a junta marcar. art. 40.O 0. - 7 

nnico. 
--- as suas sessões &o abertas e ence~adax pelo governador civil 

em nome do rei, esteja ou não presente a maioria dos seus mem- 
bros. art. 41.0 - reme-se e fnncciona no edificio do governo civil. art. 42.0 - assiste, querendo, as sessões o governador civil, que toma as- 
sento a direita do presidente, podendo fazer propostas e sendo ou- 
vido quando o pedir. art. 43.0 -- tem secreta~io e vice-secretario eleitos por escrutinio secreto 
na primeira sessão de cada anno, preferindo em caso &e igualda- 
de de votos o mais sovo dos eleitoe,e servindo de secretario para 
esta eleição o mais novo dos preseotes, que tambem desempenha 
estas funrpões nos impedimentos temporarios dos eleitos; mas na 
falta e impedimento permanente d'elles procede-se sempre a nova 
eleição. art. , a . O  e seiis s$. - tem os empregados neceosarios para o seu expediente, cujo 
quadro ella propaem e o governo fixa. art. 45.0 
- faz o seu regimento interno. art. 46.0 
- corresponde-se directamente por %ja do preadente com tndas~ 

as auctorjdades e repartições dos distrietas; ma' com o governo 
e reparticões superiores corresponde-se por meio de repi'esenra- 
qões assipnadas pelo presidente por intermédio do governador ci- 
vil, que as remette e informa. art. 47.0 - o resumo das deliheraç6cs da cada sess50 6 entregue no dia 
seguinte ao governador eivil e publicado em um jornal da capital 
do dis1ríct.o ou, não o havendo, afÍrado a porta do edificio; e da- 
se cópia authentica ao governador civil das deliberaç'jes e autos e 
contratos a que ellas se referirem, qnando este Ih'a exigir. art. 88.0 - da entrega d'estes documentos passa o governador eivil reci- 
bo; e dá inimediaramente conhec,imento d'elles por tres dias aomi- 
nistario publico, remettendo-os em seguida e informados ao go- 
remo. ciuando os julgar iilegaes ou contrarios ao interesse pnhli- 
co. art.-48.0 Sg. 110 e 2.0 

- 

- administra os bens e intereoses proprios do districto, e promo- 
ve e realjsa os sens melboramentoe moraes e iriateriaes, quando 
não estejam pela lei commettidos espeoialmenle a outros eorpos on 
auctoridàdes: art. 49.O - tem attrihuições coasultivas ou deliberauvas nos sersiços de  
interesse geral em todos os casos declarados na lei. art. 50.0 
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tem-nas consuItivas nns assnmptos em que for ouvida pelo ~ o .  
verno ou governador civil. ar?. ãi.0 - tem voto3 consultivos de sua iniciativa nos assnrnpbos da sna 
c~uipetencia, que pbíle levar a prcucnga dos podercs superiores do 
estrado. art. 5 1 . O  3. unico. 
- tem-nas de superintendencia na administração municipal, nus- 

pendendo as delilieracões camararias nos casos designados no cn- 
digo, que são tudos*os do arg. 118.0, menos os n45 I%-O, k3.0-e 
1 9 . O  do mesmo a r t  : art. 54.0 
- tem-nas definitiias que podem logo executar-se, e provisorias 

que se tornam definitivas quando não tenham sido suspansas pelo 
cruverno. art. 53-0 e 56.0 - -- delibera definitivamente : 

1.O sobre a a3ministração dos bens e estabelecimentos distri- 
ctaes e sua applicação aos usos a que são destinados ; 

2.0 sohre acpítação de heranças, legados e doaçiies ao districto, 
ou sens estabelecimentos, não havendo encargos, condi~úej 
ou reclamações ; 

3.0 sobre acquisição ou alieaação de bens mobitisrios necessa- 
rios ou dispensaveis para o semiço do dirtricto ; 

6.0 sobrc administração do? expostos e menores desvalidos on 
abandonados, dos 7 aos i8 amos #idade; e sobre fundação 
d'asylos ou escolas, onde sc lhes ministre a edurzt$io conve- 
niente : 

5.0 sobre obras de construcção, reparação ou cùnservaçâo de 
propriedades districtaes, cuja despeza total não exceda um 
conto de reis; 

6.0 sobre subsidios a estabelecimentos estranhos de boneEcen- 
cia, instrucçZo e edacacão. uteis ao districto ou a uma riarte 
importante d'elle ; - 

7 . O  sobre inspecção da viação municipal, approvando, ouvida a 
direccão das obras uubliças, os vroiectos das estradas, desi- 
gnando as obras a -fazer ainualmeite nas de cIasse e 6- 
xando as quotas dos concelhos vara as de iukresse corumum, 
na fjrrna da3 leis e regrilanizritis eryeci:ies ; 

8.0 suhbidi.)s aos iuunieipioj, coubrmc a Icgislapão espe- 
cial ; 

9.0 sohre nomeação e suspensão atO 60 dias dos empregados 
distriotaes e dos qiie forem pagos no tcido ou na maior parte 
pcio cofre do districto, se por lei não estiver determinada a 
fórma especial da nomeaqão ou si~spensiio ; 

40.0 sobr8 instauragão ou defeza de plei tos ; 
11.0 sobre contratos de execiicko n'ohras ou serviços e forne- 

cimentos a c  interesse do distfieto, ou sohrearrendamentos, se 
tiverem effeito por tempo 11x0 excedente a iim anno; 

1 2 . O  Sobre regulamentos para os estabelecimentos e serviços 
distrietaes ; 

44.0 sobre regulamentos do Iogradouro commiim doe povos 
pertencentes a mais ae um concelho; 

14.0 sobre nomeagso e exoneração dos vogaes da sua commis- 
sso delegada ; 

45.. sobre a convcnicncia de ser decretada a utilidade publica 
ou urgencía das erpropriaçíjes, e sobre a realisapão das decre- 
tadas pelo guverno ou declaradas por lei; 

16.0 sobre emprestimos, sua dotapão e encargos: se estes de per 
si ou juntos aos de empresrimos anteriores não absorverem 
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a decima parte da receita ordiuaria, auciorisada iio orça- 
mento do anno respcotiro ; 

17.0 sobre nomeação de v8rèadores, se a eleição não dar resul- 
tado depois de segunda c o n ~ o c a ~ ã o  dos eleitores. art. 360.0 
6. 2.0: 

18% sobie representar ao governo para mandar proceder ao es- 
tudo e constrirc$ão de estradas que interessem ao districto; 

19.0 sobre todos os outros assumptos da administra~ão distri- 
ùtal de sua wrnpekncia, em que a delibera$% não for provi- 
snria. art. 55.O 

delibera provisoriamente : 
i . 0  para applicar as propriedades districtacs a usos diversos 

d'aqnelles a que são destinadas; 
9.0 para dotar OS servipos e fixar as despezaa da sua adminis- 

tração, lançar ioipost?~ e organijar .orqament?s ; 
3.0 para crcar cstabclccimentos e rnstitutos uteis para o distri- 

cto, dotai-os c supprirnil-os; 
4.0 para crear empregos, dotal-os ou supprimil-os ; 
5.0 para dernittir empregados ou suspende[-os por mais de 60 

dias em cada anuo ; 
6.0 para aposentações e deducqões a ellas desliuaùas, nus von- 

cimentos dou empregados; 
7.0 para contratos d'obras, serviços, fornecimentos e arrenda- 

mentos com efleito por mais de um anno ; 
8.0 para accordos com outros corpos adminirtrativos para me- 

lhoramentos de interesse commum ; 
9,0 para regulamentos de policia niusieipal, que entenda deve- 

rem ser uniformes no districto, ouvindo antes as mmaras 
municipaes ; 

I0.o para .emprestimos, sua dotação .e encargos, quando estes 
só de per si ou juntos aos dos empreslimos anteriorcs absor- 
verem mais da decima parte da receita auctorisada no orpa- 
mento do armo;- 

11.0 para acquisieao de bens imrnobilíarios ou sua alienação; 
l2.e para obras de construcção, reparação ou conservaçãa de 

propriedades districtaes, cuja despeza total exceda a um con- 
to de reis ; 

13," para concessão de servid9es em bens districtaes, as quaeu 
terao sempre a natufeza de preearias ; 

14.0 para desistencias, confissões e transacções em pleitos; 
45.O para acceitição de heranças, legados ou doações, havendo 

entargos, condições ou ~eclamações. art. 55.0 
- convertem-se em definitivas as deliberações provisorias, na10 

tendo sido çuspensas pelo governo dentro de 60 dias no reino e 
60 nas ilhas alljaceriles, contados da entrega do recibo da chllia 
a'essas delib;i?raqões ao governador civil. art. 56.0 
- o mesmo acontece se o governo, a pedido da junta e antes 

&estes arasos, declarar que nZo usa da faculdade da siispensão. 
ir t .  56.; 3. 2.0 
- -  as suspensões das deliberaçoss são motivadas em decrcto pu- 
blicado aa folha official do governo, que dará d'ellas conta as c&- 
tes. art. 56.0 5s. 3.O-e 4.O 

- antes da suspensao póde o governo recommendar a junta a re- 
fórma das suas deliberaçõcs na parte contraria á lei oi; ao inte- 
resse yublico ; e se a junta as reformar, transmittc-as ao gover- 
nador civil, 10 dias pelo menos antes dc tcminar o praso antcce- 
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dente; ou póde a junta declarar sem effeito as deliberações suspen. 
sao, substituindo-as por vutras, que se convertem e u  definitiva?, 
não sendo snspensas pelo governo. art. 5 6 . O  5s. 5.0 a 8.0 
- mas tanto as deliberapneu definitivas couiu as provisorias tor- 

nadas definitivas podem ser suspensas ou revogadas pelos meios 
contenciosos, nos casos dc nullidade das delibera$ies dos corpos 
administrativos, oa por offensa de direitos fundadas nas leis ou 
rfigulamentos de adminlstraçZo prihlica. Podem usar d'cstes 
meios, o ministerio pubIico e as pessoas cujos direitos foram of- 
fendidos pelas deliberações. art. $7.0 
- discute e vota os seus orçamentos propostos pela sua commis- 

são delegada; os ordinarios na sessão de novembro, 03 supple- 
mentares nas sesuhs odinarias ou extraordinariau para isso oon- 
vocadas. art. 68.0 

- - as deliberaçíles pro~sorias,  que inflnirem na receita ou despe- 
za do orcamenlo, são tomadas em consideração nos orçamentos 
votados depois dos prasos marcados para se tomarem definitivas. 
art. 69.0 

-- tem as attribuições não cantenr.iosac: ou ionsultivas, que eram 
commettidas por leis especiaes aos conselhos de districto, ou a 
suas commiesfies delegadas, qnando as juntas não estIo reunidas. 
art. 405.0 5. unico. 
- phde ouvir as aamaras municipaes sobre qualquer assumpto. 

art. 118.0 
-- suspende, quando o julgar conveniente, todas as deliberações 

pi'ovisoiias das c'amrâq ~l l i~nic i~)ae~.  e ~ w y l u  9s Y ~ K U ~ I I ~ U ~ .  Cuja 
sri.~p~n?ào pertence 30 governad~r civil: sohre ernprestimos, sua 
dotação e &cargos, qaaufio estes ae per si ou juntos a outros an- 
tecedentes absorvam mais da decima parle da receita ordinaria 
auclorisads no orçamento do anno coiente; sohrc estaheleairnen- 
to de cemiterios: municipaes na capital do concelho, sua amplia- 
@o ou suppressão; e sobre replamcntos para a cobranpa de irn- 
postos municipaes. art. 121.0 - a suspensão só phdo ter logar dentro do 30 dias no continente 
e de 60 nas ilhas adjacentes (com relação as.  camaras das ilhas 
não capitaes de districto) contados da entrega do resumo das de- 
liberações ao administrador do concelho. art; 121.0 e $. 1.0 - mas pódei a pedido da camara, declarar antes de decorrido o 
praso, que nao usa do direito de suspensão. art. 424.0 5, t o  
- a suspensão 6 sempre motivada, e d'ella póde recorrer a ca- 

mara para o çoIerno. art. i 4 1 . O  55. 3.0 c 4.0 
--- e pode, antes de usar da suspen*ão, reeommendar á carnara que 

reforme a deliberação; se a camara acceder, deve eommunicar a 
nova deliheraç.20 ao administrador do concelho aiiks de deaorri- 
dos dois berpos do praso da sn3pensão: não accedendo, suspende 
a junta a deliberação. art. Ifl.0 68. 6 0  a 8.0 - para eila podem reclamar os n .  .l:ores do concelho do orçamen- 
to approvado pela camara. art. l !::.v - se a camara não votar os oi-gauientos; ou se deixar de con- 
templar nlelIea as despszas obrigatorias, ou de votar as receiras 
necessarias para ellas, suppre a junta ou a conimi~go districtal 
cssa falta, dentro das attr3u:ções tonferídas as camaras pelo c@ 
digo. art. 146.0 - p0de assistir as suas sessões o agente do ministerio publico 
junto do tribunal administrativo. srt. 291.0 n.* 3.0 ' - a eleiqão dos seus membros e feita no primeiro domingo do 

ciez denovembrodoultimo anno do triennio do exercjcio. art. 309.0 --- na falta de eIeiqSo, depois de segunda convoca -%o dos eleito- 
res, Compete ao governador civil, ouvido ? t r i b i d  administrali- 
vo, a nomeação para V O ~ L R S  d.eIla. art. 360.0 3. 1.0 

-- os vogaes dkila, que sem !,I divo justificado faltarem ás ses- 
sões, incorrem na multa de 5 ; ' 11  rhis por cada sess9o; se as faI- 
tas forem iriais de dez em cada anno, ou menos de dez, mas en- 
cedentes ás de uma sessão ordinaria ou cxtraordinaria, -1Bm da 
multa incorrem na pena de suspensão dos direitos politicos por 
dois annos. art. 36h.O e 5. unico. 

.- os vogaes d'ella, que se recusarem a deliberar e a votar nos 
negocios tratados na sessão a que assistirem, ou a assignar as 
actas, consideram-se terem faltado á sessão, excepto, na primeira 
hvpothese, quando forem inhibidos pela lei de tomarem parte na 

. ùéliberaç5o. art. 3 6 8 . ~  
-- os encargos dos emprestimos districtaes realisados antes do 

cod$o 3ão repartidos proporeinnalmente p~ lus  curic~. iinn+ com or- 
gsnrsaçYo especial, na proporqiio da contribuiflo prsd~al e indus- 
trial das matrizes, e pelos outros concelhos; mas a parte d'aqael- 
ics Gca pesando só sobre elles, e a junta geral fica encarregada 
do seu pagamento, recebendo annualmente d'elles as r,, 1. -:tivas 
í;uotas; salvo eonvengZo especial com os credores. art. l:nl.O 
- e para isso são ouvidas as corporac0es interessadas pelo go- 

vernador civil que tem de propor ao governo a mencionada divi- 
$50. art. 620.0 S. iinieo. - as verbas dos seus orgameutos destinadas ao pagamento das 
gratificações dos mnseltios districto, e da commissao cxccuti- 
ra, e em Lisboa para o trihunal administrativo existente pela lei 
de 1883, sZo applioadas até ao fim do anno de 1886 ao pagamen- 
to dos ordenados dos membros do tribunal administrativo e res- 
pectivo agente do ministerio publico e secreiario do tribunal, 10- 
po que estes tribunaes -se eonstituircrn. art. 428.0 
- restituem i s  camaras a parte das quotas para a engenbe- 

ria districtal, correspondentes ao tempo dii anno de 1886 em que 
esse serviço passou para o estado. art. 423.O 

136. Cotnmisslio districlal, Orgamento da junta geral, Receita e 
despesa da junta geral, Theswra'ro, etc. 

Juntas de parochia - nas frepuezias dc mais dc 1 : N  ha- 
bitantes, é composta de cinco vogaes e de tres nas de menos. A 
pupula$o verifim-se pelo ultimo recenseamento geral. K passa&- 
do uma freguezia a ter populaq5o superior a *:O00 habitantes, e o 
sciverriador civil que designa, quando se eBeetuar a primeira elei- 
táo, o numem de vogaes que hão dc ser eleitos. art. 180.O - o paroohp, aiuda que 920 sejavogal, toma parte e vota nas de- 
liberações relativas aos interesses ccclc~ia~t i~os  d3 parochia e da 
fdbrica, tornando assento a direita do presidente. ara. 1 9 1 . O  
- assiste as sessões o regedor; é ouvido qiiando o pede e toma 

assento á esquerda40 presidente. art. 1 8 2 . O  - tem sessGes ordinarias de quinze em qizinze dias no dia e hora 
aesignada na primeira ; e as ex traordinarias que forem precisas. 
Todas podem ser aos domingos. Póde porém mudar-se 0 dia dss 
~essões ordinarias, annunciando prerianicnte por editaes afixados 
ires dias antes pelo menos. art. 183.0 e 5. unico. - as sessões ordinarias não carecem de convocação; a das ex- 
traordinarias B feita por iniciativa do presidente ou a requeri- 
mento do yarocho ou regedor ou adminiçtrada~. arf. l%.O 
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-- reunem-se na sacristia da igreja paroçhial, ou em qualquer 
casa de dcsparho que escolherem, mas nunca na igriji : as duvi- 
das a este respeito resolve-as o adruinistrador. ará. !\.;.o 

-- .- corr~,spondem-se directamente por via do presidente com as 
auetoridades e repartiflcs do concelho e do districto; com o g- 
vernador civil porém e auctoridades e repartições superiores cor- 
responde-se por meio de representaqões entregues ao administra- 
dor, que as envia- directamente ou por via do guvernaaor civil. 
art. 186.0 - dentro de tres dias depois da sessão remeitem ao ahinistrador, 
para enviar ao governador civil, um resumo das deliberaq8es to- 
madas; e quando o administrador o exigir lhe dão copia authen- 
tica do teor das mesmas deliberaqões e dos autos e contratos a 
que sa referir-em. ar!. 187.0 
- no dia em que remettem o resumo, affigam uma &pia Sdlc 

na porta do edificio ondc funccionam, a qual deve permanecer alli 
R dias. art. 187.0 
- rerueiteni direetamcnte a camara copia authentica das suas de- 

liberações que carecerem da approvação d'eulr corporação, e ao 
governador civil por via do administrador a das que precisem ser 
por aquelle approvadas, cobrando recibos da cntrega. art. 187.0 
$S. i.. e 2.o 

-- o administrador informa sobre as delibcrafles que julgar ille- 
gaes ou contrarias ao interesse publico; e do resumo e das cópias 
authentieas d a  o governador civil conhecimento ao minisberio pn- 
blico drntro ?e 8 dias. art. 187.0 85. 3.0 e 4.0 - têem a seu cargo a administragão dos bens e interesses pecu- 
liares da parochia, quando por Iei não estejam a cargo d'outras 
corporacões ou auctoridadcs. srt. 188.0 
- têcr6 em especial a administrag50 dos bens e rendimentos da 

fibrica da igreja parochia1 c? euas dependentes; mas podem ceder 
estas attribaições a qualquer irmandade ou confraria erecta nas 
mesmas igrejas e para isso auctorisada peIo governador civil no 
respectivo compromisso, comtanto que a cedcncia diminua os en- 
cargos dos parochianos com a fabrica. Esta auctorisaçZo do go- 
vernador eivil póde ser revopada a todo o tempo. ard. 188.0 6 
.I R.?. o - v - -  

- têem attribuicóes consultivas nos assiimptos em que forem ou- 
vidas pclos magstrados administrativos, junta geral ou cauiara 
municipal. art. i 89.0 
- podcm emiltir votos consnltivos de sua iniciativa, mas só em 

assumptos da sua compelencia, levando-os a presenpa das aucto- 
ridades e poderes superiores do estado. art. 189.0 S. unico. 

deliberam definitivamente : 
I . 0  sobre a administrapio dos bens, cclIciros communs e outros 

estahclecimentos da parochia, e sobre a sua appIicaçZo aos 
usos a que 950 desti-dos ; 

2." sobre a administrapao dos bens e rendimentos da Fibrica da 
igreja psi'vchial, sendo fabriqueira; dos bens e rendimentos 
legados ou doados a paruchia com applicaqão ao culto; e dos 
das ermidas ou capellas dependentes da igreja parochial, e 
dos das irmandades e confrarias illcgalmente erectas; mas 
inrorporação d'estes bens na junta é feita peIo governador ci- 
vil. art. 210.o 0 .0  6.43; 

3.0 sobre acceitacão de heraccas, legados e doapões i parochia, 
sem euc:irgcis,'condi~ões ou reclamações; 
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4.0 sobre acquisição ou alienação de bens mobiliarios necessa- 
rios ou diapeubaveis dos semieos da parochia; 

5 . O  sobre ohras de construeção, reparação e conservagão das 
propriedades parochiaes, cuja despeza total não exceda cem 
mil reis; 

6.0 sobre conslruc~ão, reparação c conscrr-aqão dos caminhos 
vicinaes do uso exclusivo da parochia, não estando classifica- 
duu como estradas mnnicipaes; 

7.0 sobre contratos para execução de obras, serviços ou forne- 
cimentos que devam ter effeito por tempo não excedente a 
um anno; 

8.0 sobre pleitos a intentar ou defender; 
9.0 sobre a conveniencia de ser decretada de utilidade publica 

ou a ufgencia de expropnaqões, e a realisação d'aquellas que 
estiverem declai'adas por lei ou decretadas pelo governo; 

iO.0 sobre nomeação ou suspensão, até 60 dias em cada anno, 
de eu~preyadue parochiaes; 

16.0 sobre a fruição dos bens, pastos e fructos do Iogradouro 
exclusivo e commum dos parochianos, podendo impôr taxas 
pelo seu uso; 

62.0 sobre cmprcstimos, sua dotação e encargos, se estes de per 
si ou juntos a outros anleriores não cbegueru á decima parte 
da receita ordinaria auctorisada nos orçamentos do anno cor- 
rente; 

13.0 sobre arrendamentos e suas condiçaes; por tempo não ex- 
cedente a um anno; 

14.0 sobre plantação e corte de matas e arvoredos parochiaes; 
15.0 sobre arroreamenio e senteriteira de terrenos incultos e es- 

goto de pantanos em terrenos parochiaes; 
$6.0 sobre lodos ou ~suu~nptos  de administra -o parochial da 

sua competeneia que n5o sejam Gbjecto de %liberaqóes pro- 
viuorias. art. 191.0 n.os 1.0 a 18.0 

- são deliberações provisorias, que carecem de approvação do 
governador ciril para se tornarem effectivas, as seguintes: 

4.0 sobre orçamentos, dotações de serviços, flsações de despe- 
zas e lançamento de impostos; 

2.0 sobre empres timos, suas dotaç5es e encargos, quando estes 
de per si, ou juntos a outros anteriores, absorverem mais da 

. decirna oarte da receita ordinaria auctorissda no orcamento 
do annõ corrente ; 

3.0 sobre estabele~imerito de ccmitcrios fora da capitaI do con- 
celho, sua ampliação e suppresdo, ficando resalvados os di- 
rcitos da junf_a a qualquer que ja haja :!'i construido; 

4.0 sobre creapo de empregos, sua dotaçao e extinqão; 
3.0 sohrc accordos com outras corp~rações adrninietrativaspara 

melhoramentos communs; 
6.0 sobre as taxas peIo uso dos bens do Iogadouro paroehial. 

art. 1991.0 n.os 3.0, 8.0, Õ.D, 8.4 10.0, 63.0, 45.0 e 17.0, e.193.0 
--- são delrberapões provisorias, que para se tornarem definitivas 

carecem da syprovação da camara municipal, as seguintes: 
1.0 sobre a acqnisiqão ou a1ienaçâo de bens immobiliarios, ne- 

ccssarios ou dispeusafeis para u serviço parochial; 
2.0 sobre applicaqão dos bens e edificios parochiaes a usos dí- 

versos d'aquelles a que são destinados; 
3.4 sobre demissão de empregados e sua suspensão por mais 

de 60 dias no mesmo amo; 
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bLo sobre fundacão, dotação e extinc$ão de institutos de utilidade 
para a paroctiia ; 

5.O sobre obras de con~trucção~ reparação e conserva ão de 
propriedades parochiaes. euja despem exceda cem miF réis; 

6 . O  sobre desistencias, aortfissGes e transacções eni pleitos; 
7." sobre arrendamentos e suas condições por mais de um a m o  ; 
8.0-sobre aoucessõcs dc servidões e u  bens paroçhiaes, as puaes 

$ao sempre precarias; 
9 . O  sulire acceita~ão de heranaas, Icgados ou doafles i parochia 

ou seus estabelecimentos, deixados eom encargos, condi@es 
ou reclamacfias* art. 192.0 u.0~ 1.0, 2.0, 8.q7.0; 9.0, 1 1 . O ,  42.0, 
14.0. 16.0 e 48.0, e 193.0 

- não pertencem a sua administrapão : . 

4.O os bens e rendirueuluu de irmandades e confrarias legalmen- 
te erectas ou de ermidas ou capeltas pcrtcnmntos a particu- 
lares ou ;L moradores d'algum logrr da parochia; 

2.0 os bens e rendimentos de bospitaes e alberganas; 
3.0 os passaes e casas de reuidencia dos parochos ou de quaes- 

quer outros empregados do culto; 
4.0 ou rendimentos, bcncsses c emolumontos auylicados a sus- 

tentação dos parochos; 
5.0 as fibricas fias eathedraes, as dos templos a cargo du esta- 

do como monumentos d'arte ou de gloria nacional, e as dos. 
templos qac, servindo do paroohiacs, forem destinados tsmbern 
a outros usos religiosos. art. 194.0 

- - --  juntamente com o parocho c regdor constituem a commiss50 
da beueficencia da freguezia, que tem a seu cargo: 

1.0 fazer o arrolamento de todas as pessoas necessitadas d03 
soccorros gublicos, promovendo, solicitando - e  distribuindo 
esses soccorros ; 

2.0 G S C B ~ ~ Y B ~  o servi90 dos expostos, desvalidos e abandonados, 
conforme as instrucç5eu respectivas, participando os abusos 
i corporag50 ou auctoridade que as tiver expedido ; 

3.0 praticar os demais actos de beneficencia, que lhe iorzm in- 
cumbidos por lei o11 pclas auctoridades superiores no desem- 
penho das suas attribuiç5es. art. 197.0 

- o presidente da eomrilissão dc bcncficericia da frcguezia 6 o 
parocho. art. 4 9 7 . O  E. unico. 
- 6 da  sua obrigação inventariar todos os bens e valores perten- 

centes á pamcliia e 5 iibrica cia igrsja parochiai e suas dephden- 
tes, re~eudo e conferindo a nova junta ess8 inventario logo qniic 
se constitua, lavrando no livro respdctivo, auto de I d a s  as altera- 
eòes ocoorridas desde a ultima revisão, assistindo o regedor, o 
ihesiiureiro e o parocho. art. 198.0 - n'esse inventario são descriptos em separado os paramentos, va- 
SOS, alfaias D ulensilins do culLa e Iaz-sz men@n dos, titulos ou du- 
cuuieutos que Ihss dizem respeito, art. I98.0 @. 1.0 e H." 
- d'esa inventario ou auto se envia. cópia ao governador civil, 

e da parte isesuectiva ao cullo se dù, c h i a  ao iiarocho da f r~gue-  
zia. akt. 198.0 §. 4.0 

-- cessa para as do uiunicipio d ~ !  Lisboa a obrig?$ão de iorise. 
casa para a esc91a, e habitação ao professor. mobilia escolar e h ~ -  
hliotheca rcspec~iva, que passa para o municipiu. L e i  de 18 de JU- 
lho de 1885, arr. 68.0 E. uuico. 

-- csistent6s á data das anuuelw)5e ou desannexaç7es rcsprcti- 
s;o dijsvlrii+s pus se ~ ~ r ~ ~ c e d e r  sriova eleigo. urt. %.O S. 

REPEKTORIO ALPHABETICO 397 

dos seus actos ou deliberações nullas ou contrarias ao interos- 
se publico d l  conta o administrador do concelho ao governador 
civil. a r t  n.O 4.0 

as suas contas são enviarla~ ao povernador civil pelo adminis- 
trador do concelho. art. 2bi.o n.* 7.0 - -  ~~ -~~ ..- .. -- $0 eleitas no ultimn domingo de novembro do ultimo anuo 
do triennio, excepto no caso de diszotuflo, no de ji11g;rmento do 
tribunal administrativo, sendo designado então o dia pelo çover- 
riador civil $entro de $0 dias do decreto fia âissol~ção, e dentro 
de 30 da data do accordão do tribunal. art. 309.0 e 310.0 

-- os vogaes que faltarem semmotivo jristificado a 3  sesdes d'el- 
Ias incorrem na niulta de ISUN reis por sessãu a que faltarem; 
se as faltas loreiri mais de dez incorrem ainda na pena de suspen- 
são dos direitos politicos por dois anno5. art. 367.0 e 3. unieo. 

rias nomea@es dos seris empregaaos, seus vencimentos e lota- 
cães dá o presidente il'eila parte ao governador civil por intermé- 
dio do administrador rlo coneefho. art. h0B.a 5. 2.0 

vid. Orgamcnfo parochial, Receita e despezrs parochial, etc. 
Juramento - prestam-o os sogaes dos corpos administrativòs 

antes de entrarem em exercirio' nas mxos de quem estiver servin- 
do de presidente; não comparecendo este. ou quem o deva eubs- 
tituir. ou recusarido. deferil-o, defere-o a auctoridade adminis- 
trativa da respectiva circumccripção. art. 16.0 e S. 1.0 

os si~bstitulos e suliplentes, quando chamados a servir, pres- 
tam-o nas mãos do presidente. art. 46.0 5. 2.0 
- 6 de fidelidade ao rei e obedieneia a carta eonstitucíonal, aos 

actos addicionaes e as leis do reino. art. 16.0 
- presta-o o governador civil, por si ou por procuração, nas 

inãos do ministro do reino. art. Bf6.0 
-- toma-o ori mandtt-o tomar pdos seus ddepados o governador 

civil aos funccionariou publicos, quando a lei não designe aucto- 
ridade competente para isso. art. 817.0 n.O 10.0 -- tonia-o o governadur civil ao secretario geral e demais empre- 
gados do goveriio ciril. art. 229.0 

-j prestam-o, por si O U  p3r pro~uração, O administrador do con- 
celho. e seu substituto nas mãos do governador civil. art. 239.0 

-L--L defere-o o administrador do concelho aos empregados ~iihlinos 
do concelho, quando a lei não designe auctoridade r. 1.1 ~etente 
para isso: e ao secretario, amauuenses e oficiaes de 1 ~ 1  .:encias 
da ndminjstraç$o do coriceiòo, e ao regedor e seu substituto e Se- 
cretario d'este e cabns de policia. art. 2 4 1 . O  n.* 18.0, 252.9, 26I.O 
P %i7 o . 

--- defere-o O presidente da relação aos vogacs effectivos o substi- 
tutos (10 tri1iun:d aduiiuistrativo e ao respectivo agente do miuisle- 
rin publico, pessoalmente ou por procuraqão d'estes. art. 256.<i e 
281.0 5 .  2.0 

-- sem o h a ~ * r  prestado, nas mãos da pessoa que lhe passou o ti- 
EII!O de nomeapão ou de qizern suas vezes fizer, nenhum emprega- . 
do, nomeado pelos magistrados ou corpos administrathO3, pbde 
exzraer aa suas frinaçGes. art. M 1 . o  

aiaros de oraditos c fundos coxasolidados -sã@ 
receita ordinaria do districto, ou da camara niunicipal, respectiva- 
mente. art. 58.0 §. 4.0 n.0 2.0: e 131.0$. 1.0 n.O 2 . O  - constituem receita de bens proprios da camars de Lisboa. Lei 
de 1Y de julho de 1885, art. I i 2 . o  8. 3.O n.O 1.O 

J n s t i ~ a - o s  juizes e officiaes d'ella não podem ser vogaes dos 
B 
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corpos administrativos, sendo-o ao tempo da eleição. art. 7.0 5.  
4.0 n . O  4.0 

aos seus empregados, quando o requisitem, presta auxilio o 
administrador do concelho. art. -&%.o n.0 2.5.0 
- os tritirinaes d'ella são compctrntcs para a impoei~50 das pe- 

nas çoin:niuadau no codigo administrativo, se eilas forem de sns- 
pensão de direitos politicos, de mulfas que não sejam as que o 
tribunal administrativo impoem (por competencia propria aos ge- 
rentes que n5o prestam contas. ou as prestam mal, ou dispendem 
sem auclorioaçâo), e as outras penas comminadas na lei geral. art, 
380.0 n.0 2.0 

Legados -sobre a sua acceitação deliberam d@niticaniento a jun- 
ta ceral, a camara municipal, e a junta de parochia, respectiva- 
mente, quando deixados sem encargos, condiqões ou reclarnaçùti~ ; 
e pmtisoriammzte no caso cuulrario. 31'1. 5 i . o  11.0 2.0, 55.0 n.O 
17.0, 1 1 7 . O  n.0 3.06 418.0 n.0 25.0, i9f.on.0 5.0, e 192.0 n.O i8.0 

-- a administracão dos bens e rendimentos legados á parochia 
cnm applicaeho geral ou especiai para o culto ou obras pias, per- 
tence á rerp6ctiva junta. art. 19i.0 n.0 3.0 
- e toma contas do cumprimento dos destinados a fundações ou 

obras pias, ou de utilidade publica, na conforniidade da legislaq50 
esperial, o administrador do respsctivi, crtnoellto, ainda glie u2o 
reja o da cabeça de.coriiarca. art. 2Bl.o n." 48.0' 
- são rei4eita extr:iordinaria dos districtos, conaethos ou paro- 

chias: os deixados aestes corpos. arE. 58.0 $. 9.0 n.O 4.0, i3.1.0 $. 
2.0 n.0 1.O, e 199.0 5.  2.0 n.0 1.0 

Leis, regulrrnenros e ordens superiores - tran9~1itIe-as o governa- 
dor ciyil as auctoridades subaiternas, dando-lhes as inslru~$iies 
convenientes para a sua execuç50. art. 847.0 n." 1.0 
- e exerce o mesmo inspeegãü geral e superior sobre a sua ese- 

cuçào. art. 317.0 n.0 2.0 
--- e regillauientoa dc policia fai; o governador civil executar, e 

estabelece e faz executar as providencias convenientes para o B- 
vre exercicio das fiinccões das auctoridades e wpartiqões pubii- 
tas. art. 218.0 n.0 16.0 - e regulamentos respectivos, pela siia exeçuqão no concclho vi- 
pia o administrador du riierrrio. art. 261.0 n.0 1.0 
- c faz executar as de policia geral, districtal e municipal. art. 

252.0 n.0 I . 0  - a sua falta, omissão ou obscuridade não é i.-i;~I ~mento para O 
tribunal administrativo se reonoar a julgar. art. ::l:.o 

Letreiros das ruas e praças-a despeza corri elies tS obrigato- 
i.ia para as carnaras rnuniripaes. art. 941.0 n.0 20.0 

iJcengas - 13 da cornpetencia dos corpos administrativos conw- 
del-as aos seus vogaes, bem como conhecer da legitimidade das 

suas faltas e imoedimentos. com recurso nara o tribonal adminis- 
trativo. art. 22.0 

para estabelecimento de caminhos de ferro americanos, ou de 
outro melhoramento de viação publica nas ruas. estradas ou ter- 
renos inunicipaes, concede-as a caniara nor deliberação definitiva, 
art. 117.0 n.o'&.o. 
- para ediíizações e reedificações junto das ruas e logsres publi- 

GOS, fixando o uliriliuuierito e as cutns de niveI, podendo para isso 
ceder ou adquirir os terrenos necessarios, com prévia louvação 
de peritos, concede-as a camara por deliberação definitiva. are. 
447.0 n." 83.0 
- para caçar nos terrenos municipaes, nos de Iogadouro publi- 

co, e nos alheios onde este direito é permittido; bem como para 
pescar nas a p a s  commiins mriuicipaes, podem ser taxadas pela 
çaniara, t: as taxas sBo iritposto i i i isulo.  art. 434.O n.o= -3.0 e 6.0 

--- d : ~  camara para sair para fbra do cnncelho por mais dc trss 
dias é precisa ao facultativo de partido; e se houver um só pre- 
cisa de ae substituir por outro, approvado pela camara, e por 
ella,retribuido, se a licença for concedida por doenca. art. 173.0 
.A. v. 

-. .. - nc i  r ~ n l ~ r r g a d ~ ~  seus sirltordinsdüs concede-a o governndcr ci- 
vil oii u ~ldi~~ir~i>t:adGr do conr:alho. rrii~e~.tiva[nrnt?. art. ?i:." , . 
n.0 4I.o e 254.0 n.0 45.0 

--- para espectaculos publicos e theatros na capital do districto, 
concede-a o governador civil' e fóra d'ella o administrador do 
concelho. art. PIS.0 n.O 4.0 e 244.0 n.O 12.0 
- para c2sas de emprzstimos sobre penhores, concede-as o co- 

~eruador civil, excepto as estabelecidas por bancos, companh&sI 
associa55es de sorcorros, monte-pios e outros semelhantes com 
estatutos approvados pelo governo. art. $18.0 n.O 10.0 
- concede-as o governadúr civil e o administrador do concelho 

para os estabelecimentos insalubres, incommodos ou periqosos, 
na conformidade doe respectivos regulamentos. art. $18.0 n:o 11.0 
e 2k2.0 n.O i8.o 
- para fabricar. importar. vender ou usar armas brancas ou de 

fogo, concede-as o administrador do concelho excepto em Lisboa 
e Porto. art. 282.0 n.0 5.0 
- para casas publicas de jogo, hoJpedarias: estalagen?? bote- 

nniris e semelhafites i:onmde-as (I adrriiuixt~ador do concelho, ex- 
cepto em Lishoa e Porto. art. , '3$9 -. * ..O 4.0 
- policiaes, que por disposição legal não competirem a outra 
atietoridade, concede-as o administrador do concelho. art. 242.0 
n.O 9k.0 
- em Lisboa e Porto, para espetaculos, fabrico, irnportagão, ven- 

da, nu riso d~ armas hrancas ou de fogo, hospedarias, estalagens, 
botequins, casas de jogo e semelhantes, concede-as exclusirsmen- 
te o governador civil. art. 243.0 

.- para uso de armas 6 v:. !,I.i em todo o reino duranic o terripo 
por que foi concedida. art. 5. unico. - - nenhum fuoccionario admioiatratívo ~ ó d e  ausentar-se do seu 
logar sem ella. art. 347.O 

-- póde roncsdel-a aL6 30 dias, o superior immediato; por mais 
de 30 dias pódc conecdel-a o superior immediato a este. Mas para 
sair do reino só o governo a pode conceder. art. 347.0 
- as dos empregados adroinistrativos por qualquer tempo são da 

competencia exclusiva dasrespectivas corpora~ões. art. 347.0 3.2.0 
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- para sair do reino qualquer empregado administrativo carece 
da do governo. ar(. 347.0 S. 3.0 - sem a da aoctoridade competente, o magistrado uu emprovado 
administrativo que se ausentar do exareicio das suas funciões, 
incorre na pirna de suspensão ou demissão, ucgundo a gravidade 
dos casos. art. 970.0 

L i c i t a n t e s - n ã o  os tendo havido em hasta publica nos contra- 
ti>s de aliena@o, arremataçãu de ren&imentos, arrendamentos, 
empreitadas e fornecimeatos. em que forem interessados os cor- 
pos administrativos, e as corporações pias ou beneficas, não dis- 
ken:'ados da prata, abre-se nova Licitacio com o aiigiiiento de 
a O / ,  stilire a base, da primeira liaitaçãu; e se silida os rião Iioil- 
ver, podem realisar-?e cstcs contratos por njiintc partieiilar ou 
administraqZo directa da corporaqão. art. 389.0 A. 9.0 

não os havendo, oii sendo o preço offerecido em praça interior 
ao da base da licitação, p0de dispensar-se a basta publica para 
os contratos de arretidamentos, e rendimentost comtanto que se 
facam por preço superior ao da referida base. art. 389.0 S.  3.0 

~ i s & s  m a s  assembléas primarias - derem os elei- 
tores :iyreseiitar talitas cluantas :is especiss cle tilgigíes a cliie se 
procedi: ccirijunulamente, sob pena dc não serem recebidas. nrt. 
317.0 S. 1.0 

- -  - derem conter na parte interna e no a!to a dzstgnaçlao do car- 
go OU car-os a que se destinam, e separadamente e com a neces- 
 ari ia designação os nomes dos escolhidos para effeeçtiuos, e os 
dos e?coIhidos para substitutos. Faltando algum d'estss requisitos 
é nrilla a Usta. art. 317.0 5. 13.0, 3 1 8 . ~  e 5 .  i .0-  

- cada uma deve ter dnis nolnes itara a elsípao de ~ 2 4 ;  tres para 
a de quatro ou vinco: qnatro par:l a dc s e i s  cinco para a di:scic: 
ou oito; sei; para a de novi:; sctc para a dc dez ou onze: dez pa- 
ra a de quinze; e quatorze para a de vinte e um. Não $50 nullas 
por tereni nomes a menos, nem a mais: mas n'este oltimo caso 
só se conta o numero legal a partir do primeiro escripto. art. 
J IS .0  $$. 2.0 e 3.0 

-- iias eleicões simultaneas para cargos diversos, M L U ~ ~  a leitu- 
ra e a contagem a'ellas lielns aargiis superiores, e pelos adininis- 
trabivos da preferencia acis de juizes de paz. art. 319.0 

Eitig-ios do distncto ou do munic.ipio - a!: despezas com elles são 
obrigatorias. art. 62.0 5. 1.0 n.O 10.0, e 161.0 5. i . 0  n.0 19.0 

Livros e expediente do registro civil-a de<peza com Bles é obri- 
gatoria para as camaras munieipaea. art. 141.g g. I . 0  a.0 25.0 
- para o registro parùchisl, as despezas com elles slo obrigato- 

ri;:-. l iara a junta de parochia. art. 202.0 5 .  1.0 n.0 12.0 
Loterias e rifas aoctori.aùas - lonia sobn: cllas providencins 

puiiciaes o governador civil. art. 1 1 1 8 . 9 . o  5.0 

BIagist,rados uclrninintrlrti*oa: nXo podem ser vo- 
gaes'dos corpos administrativos. art. 7.0 s. 1.0 n." 8.0 - compete ao governador civil superinrsuder sobre ellas, c em 
todos os objectos da competençia d'elles, proeedcndo a inqueritos 
e syndicancias. art. 1i7.0 n.0 3.0 

. . são obrigados a apresentar-se pessosImente a servir os empre- 
gos para que foram nomeados, promoí'idos ou tqnsferidos, den- 
t r4  de 30 dias no continente eiintados da communicação dos des- 
pachos, se mais curto praso Ihes nXo for marcado; aqueile praso é 
de 60 dias para os mriieados do nantinente para as ilhas aiijacen- 
tes, ou d'estas para o continente. art. 345.0 e 5. !.o -- pode este praso ser prorogado, por mais 30 dias GU pelo tempo 
necessario no caso de molestia, por quem h e r  o despacho; mas 

. por praso maior de 90 dias s6 o governo. art. 345.0 $5. 2.0 e 3 . O  
-- a communicação do despacho considera-se feila pela publica- 

ção no fiario. art. 313.0 5 .  4.0 
-- os criiol~imcntos pertencem a yueui serve effectivamente. ainda 

que o seniço seja interino, e qrialqiier tliie .seja o impedimento 
do proprietario. art. 353.0 -- e são elles os que constani das rcspcctivas labdlas, que se nio 
podem applicar a casos não faxados, por jnterprctação cstcnsiia 
nrrrt ideulidaae de razão. art. 354.0-vid. Emolt~menfos. 

- o que st: ausentar do sei,viço das suas funcções sem licença da 
,auctoridade competarite incorre na pena de suspensao ou demis- 
são, conlorme a gravidade do caso. E a suspensão importa a per- 
da dos vencimentos durante clla, salvo se for julgada illega1mente 
imposta. art. 371.0 e 5. unico. -- &o competentes pare impor as penas disciplinarey de suspen- 
são ou demissão, em que por aosencia illegal das funcpões ou ou- 
tros abusos incorrerem os funccionarios de sua nomeação. art. 
380.0 n.O 3.0 

--- sob pena de desobediencia 220 obrigados a cumprir as decides 
e ordens legas% dos seus siiperiore3, salvo o direito de respeitosa 
representapão. art. 393.0 

-- podem 'sei. demandadas civil ou criminalmente por factos rela- 
tivos b suas funcçijes, sem a~~tor isacão do governo. Sendo pro- 
niinciados, o despacho de pronuncia ió produz efleilu: depois de 
transitar ezri julgado e ser intimado ; e um d'estes cffcitou 8 a snu- 
pensão ipso facto das suas funeções. arr. 395.0 -- não podem ser perturbados, pela auctoridade judicial ou por 
qualquer outra, no exercicio das suas firncç8eu. art..396.0 - sendo eIles ou os seus delegados ameaçados Ou insultados no 
exereicia das 2uas funcgões, dcvem Bztir io#o prender o culpado: 
formando auto. que enviam em 34 horas ao agente do rnintçterio 
publico. art. 3%-o 
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--- t&m o primeiro logar em todos os actos e solemnidades pn- 
blitw, segundo a sria jerarchia e na confurmidade das leis e regu- 
lamentos do governo. art. 399.0 

Magistrados e ag-entee do nùnistci-io publi- 
co não podem ser vogaes dos corpos administrativos. art. 7.0 8. 
i." n.0 5.0 

Matas earvoredos da parochia - sobre a :na plantaçzo e córtes 
delibera defiitivanientt? a respectiva junta de parocliia. art. 191.0 
n . O  16.0 

Mendicidade e vadiagem - d objecto de providencias que o go- 
vernador civil pode tomar para a sua repressão no distrieto. art. 
288.0 n.O 6.: 
- e a policia dos mendigos, vadios e vagabundos incumbe ao ad- 

ministrador do concelho. arb. 2bZ.o n.0 7.0 
M e r e t r f z e m  - a siia inepecção conforme os regulamentos per- 

tence aos far~tltatisos de partido, excepto em Lisboa e Porto, on- 
de pcrtence ao sub-dclcgado de saride. art. 173.0 n.O 3.0 

Mesa da assemhléa eleitoral - b constituida como a 
das eIeiç5es de deputados, excepto nas eIeigões parochiaes que é 
eomposta do presidente, um escrutinador, um secretario e seus 
revesadores, representando o regedor de parochia a auctoridade 
administrativa. art. 3 1 6 . O  e 315.0 

Militares em serviço activo no exercito ou na armada não po- 
dem ser vogaes dos corpos administratiuus, excelito sendo profes- 
sores, ou exercendo empregos civis que não inhibam das Puncções 
administrativas. art. 7.0 $. 8 . .  n.0 3.0 

M i m i s t e r i o  publfco administrativo - vid. Agente 
etc. 

r(linisterio publioo junto dos tribunaas de 
justiça - os seus agentes não podem ser vogaes dos corpos 
adminiatraciios. art. 7.0 3. 4.0 n.0 5.0 
- remette-lhe (i administrail(ir.dn concelho os autos de investiga- 

9% de todos os crimes publicos de que tiver noticia, inquirindo 
tesiemunhas, tomando declarações, colligindo ducumentos e quars- 
quer provas para esclarecimento dos tribunaes. art. 244.0 n.O 90.0 
- participa-lhe o administrador do concelho as contravenções em 
que deva ser parte accusadora. art. 262.0 n.O 2l.o 
- são-lhe enviados pelos presidentes dos corpos admini3trativos 

e pelos magistrados administrativos os autos niandados lavrar pe- 
los a s o s  em que deram impor-se multas, quer pela recusa de 
excrcicio dc luncções administrativas, quer pelas faltas as sessõcs 
ou recusa de votações ou assignatura d'actas. art. 369.0 
- - -  participa-me o governador eivil as faltas ou irregularidades, 
que nos termos do codigo administrativo derem motivo a imposi- 
ção de penas da competencia dos tribunaes de justiee. art. 383.0 - participa-lhe o agente do ministerio publico administrativo as 
1nfr:icgõe~ ou delictos, de que tiver noticia pelos processos penden- 
tes no tribunal administrativo, e cujo conhecimeuto perteripa uus 
tribunaes judiciaes. art. 491.0 n.O i i . 0  

.- 6 competente para propor as acções necessarias para fazer va- 
ler quaesquer direitos das corporaçEes admínisirativas, nos caros 
em que todos ou a maior parte dos vogaes e u  exercicio deverem 
ser demandados; e para fazer entrar nos cofres das mesmas 
quantias em que os gerentes forem eond~mnados, ou pelas qriaes 
forem responsaveis; e para a imposição das multas ao: . me~mos 
corpos admrnistrativos e suas commissões delegadas, e corpora- 
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qões pias ou beueficas, e as dos seeratarios de umas e outras nos 
casos dos artigos 375.0-a 377.0; art.. 386.0 

- e competente como parte princ~pai, para intentar as acpões 
pecisas para fawr entrar no cofre do municipio de Lisboa as 
quantias em que os gerentes forem condemoados, ou pelas cluaes 
sejam responsaveis. Lei de i8 de julho de 1885, art. 158.0 

Ministros e secretarios d'estado ellt?ctivos não podem ser vogaes 
dos c.orpos administrativos. art. 7.0 5. 1.0 n . O  1.0 - e secretario d'estado dos negocios do reino defere juramento 
ao governador civil e seu substituto, que o prcstam por si ou por 
proeura@o. art. 916.0 

Misericordias - os seus facultativos são equiparados aos dos 
municipios. arl.  116.0 8. unieo - vid. Fncullaticos. 
- sobre ellas eserce incpec~Zo siiperior o governador civil e n'es- 

sa conforuiidade : 
1.9 rcgula por instruceGes a sua csr:ripturação e contabilidade; 
%.O approva oç seus or~ameotos: sppi,ovando os actos d'elias 

que possam iníiuir nosorpamenros, excepto levantamento de 
empr2stimos; actluisi~ao de bens immobi liarios, alienaQão 
d'estes ou de quaesquer capitaes, applica ão a despezas cor- 
rentes de capitaeç dissractados o~ do seu $ando, nil de heran- 
Gns, doações ou legados não deixados com essa clarisula, por- 
que estes actos dependem de apyrova@o do governo; 

3.0 iiissolve-as sómente nos casos mguiiites: de se não habilita- 
rem com OS nrçamentos nos prastis r: krriios legaes; dc n%o 
prestarem contas na ftrrma da lei; da não tomarem, depois 
de advertidas, as deliberações iadispensaveis 80 desempenho 
dos devares que as leis Ihes ineumhem, .e não possam ser 
promptamente suppridaa peiiis nieios ordiuarios facultad~s 
nas mesmas leis; de se mostrar, por syndieancia, eru que se- 
jam ouvidas. que a sua gerenciae nociva aos interesses dos 
sens adrniuistrados e as convenioneia$ da administraqão pu- 
blica; mas P, precisa prSvia auctorisaq5o do governo para a 
dissolução 

l.Q no caso de dissolu ão nomeia conimisuDes que as adminis- 
trem até i p~osirna c?eigáo, que pôde antecipar; 

5.0 ordena-lhes que arganisem novos estatutos em harmonia 
rdui as iristrueções praes do governo; 

6.0 envia ao ministerio publico administrativo cópias authenti- 
cas das deliberações d'ellas. <rue olrenderem a lei ou regula- 
mentos de ad rn i~ i~ t r a~ão~~ub l i ea ,  ou os seus coinpromiGus e 
estatutos. art. 2 2 0 ~  n.nE 4.0, 2 . 0 ~  3.0, 6.0 c 7.0 

--- 1130 podem fazer despezas que não estejam aucbrisadas em Or- 
camnntos, approb7ados pelo gowrnador civil. art. 420.0 a. 1.O 

-- o seu orçamento ordiuario atictorisa a cobrança e appiicagào 
dos ~ndi;rienbos durante um riuno economico do piioieiro de Ju- 
lho a 30 dc jrinho seguinte. O suppleuientar é destinado a prowr a 
despezas urgentes não contempladas no ordinario, a dar applica- 
çãn a saidos d~?  contas e ao excesso da receita, e a alterar a ap- 
plicação da receita voiada no ordinario. art. S. 2 . O  

-- rcmettem os oreamenlos ao administrador do concelho, depois 
de esercm patente: aos irmãos por oito dias, o que se annuncia 
por aviso affirado a porta do cdificio onde funcc.innli 3 corporaçãa, 
com anteuivação de tres dias pelo menos. Durank este praso po- 
dem os irmãos fazer observações por escripto que serãojiintas ao 
orçamento, ou presentes ao governador civil. art. 220.0 5. 3.0 
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- os orçamentos ordinarias são remeitidos eu1 duplicado nt6 ao 
fim de abril ao administrador do conceiho,, que os euvia eom in- 
formação até 15 de maio ao governador civil acompanha-os a 
acta da appr~ivac,ão, a relaq50 das diviãas activas e passivas, sua 
j~~,ocedencia e amos a que respeilain, o rnappa do producto liqui- 
ilu dos rendimentos nos tres annos anteriores, os orçamentos das 
obras propostas, e guaeèquer outros documentos e1ui:idativos. art. 

-, .. 
220.0 $S. ih.0 e'15.o 

o orçamen:o da receita cornepa pelos saldos provaveis, e os 
rendimentos são avaliados pala eobranpa do nltimo anuo civil; e 
pelo calculo do termo,médio do liquido dos tres annos anteriores, 
se forem de natureza variavel. art. 9120.0 $. 4.0 
- nenhum orcamento pode ter defia't. art. 220.O S. 5.0 
- a receita 8 dividida em or'dinaria ou permanente r, periridiea, 

extraordinaria ou eventuat, e dividas acticas que será possivel 
cobrar no amo, tiido em tantos arlizos qiiantas as suas origens, 
explicando-?c crri nntas a sua proveniencia; e os rendimentos em 
generos 930 calculadas cni dinheiro pala tarifa da camara. art. 220.~  
gg. 6.0. 7 .0  e 8.0 
- a despeza é obrigatoria, fneultatica, e de dividas oassicas a 

pa,gar no anno, desenvolrendo-se em artigos e notas iamo a rc- 
certa. art. 490.0 85. 9.0 e 40.0 
- nos orçarrirntos supplemeutares descrevem-se .as verbas tom 

os mesmos títulos, capitulas e artigos iliic tem as do orçamento 
ordinario havendo-as n'este. art. 220.0 5. $4.0 

as deipezas d'obras justificam-se co; õrçarneritos parciaes por 
peritns,, discriminando-se a despeza com materiaes da de nião do 
obra. art. 220.O r. i2.O 
- as ~uctorisa$es dos orqanientos caducam com o anno: a des- 

pexa orgada e não effectuada, mas que precisa seI-o, reproduz-se 
no novo orçamento. ar(. 4 2 0 . ~  5. 13.0 

-- nãn tendo sido approvado o orpamento antes do come o do 

8. 46.0 
% annii, rege o antcrior quanto 8s despezas obrigatorias. art. -20.0 

- os orçamentos suplilcmcnt;rres seguem as mesmas regras. art. 
220.". 17.0 

~ o b i l í a  neeessaria para os edilicios do governo civil e estabeleci- 
mentos districtaes e despeza obrigatoria para as juntas geraeu. 
art. 62.0 ti 1.0 n.0 5.0 
- das conseriatorias e administrações dos concelhos é despeza 

obrigatoria das canlaras. art. 4 k l . o  8 .  1.0 n.os i 2 . o  e 13.0 
Moies.tia de que resulte dificuldade para o cscreicio das reçpe- 

ctiras funcgSzs é moti~o de escusa dos cargos dos corpos adnii- 
nistrativos. arf. 41.0 E-.* 3.0 

Monte-pios ou associações fundadas exclusivamenle no princi-h 
pio da mutualidade, não sãii equiparadas as confrarias, irmanda- 
des e estabclecimcntos de piedade ou beneficencia quanto a sua 
organisa ão r, orçamento?; mas estão sujeitas a inspecção do 
governitor civil, que d6 parte ao governo dos abusos. a r t  2W.O 
S. 18.0 

B&l;& de iOiW a 400&OW réis e suspensão de d iwi to~ politicos 
por dora annos tem arluelle que recusar exercer cargo administra- 
l ivd  para que for eleito, não tendo sido competenteuiente escusa- 
do ; e o yiie sc recusar a exercer CZP: : adminis tratiro obrigatorio 
para que ror norncado. art. 362.0 e ':l::.o --- de 56000 reis tem o procurador a junta geral, que sem motivo 

justificado  falta^ a seussri. E se as falbs furem mais de dez em 
cada anno, ou menos de dez, mas excedentes as de uma sessão 
ordinaria ou ertraordinaria, alhni da multa tem peoa de suspen- 
são dos aireitos pnliticos por dois annoa. art. 364.0~, S. unico. - de $$DOO reis tem os vopaes da aouimissão districtal ou ii-iuni- 
cipal, por cada sessiio senianal em que faltarem; e se forem mais 
de dez faltas, acresce a suspensão dos direitoa politieos por dois 
annos. art. 365.0 e S. unico. E do mesmo modo os vereadores que 
faltarem as sessões da camara. art. 366.0 e 3. anieo. - na de tpSc3CtO reis incorrem os vogaes da  junta de parochia por 
cada sessão a que faltaram sem motivo justifi-ado; e- se forem 
mais de dez faltas, acresce a suspensão de direitos politicoa por 
dois annoi.. ait. 367.0 e $. unico. 

e<: '-,ralem á falta á seeGo, para o eífeito das penas, a recusa 
da deitueraç50, oudo vota. e de assignatura da acta dns voraes dos 
corpos administrativos e eiornrnissõ& dclcgadas, a respeito dos ne- 

. gocio~ tratados nas sessões a iliic assistiraui, nLo estando inhíbi- 
dos por lei de tomar parte n'isso. art. 368.O - para a appIii.at$io das antec,edentes, mandamospresidente3 dos 
corpos adrninistrativos ou os magi~trados adininistrativos lavrar 
auto com todas as circum~tancias do caso, enviando-o ao delega- 
do do procurador regio, e cópia d'elie ao governador civil. Não 
cumprindo ou nlo podendo cumprir aquelles esta obriyaçào. eom- 
pete ella ao respeulivo magistrado adiniriistrativo. art. 369.0 $5. 
1.0 e 2.0 

- - na de iON00 a 400m0 réis, graduada séaundo os casos, incor- 
rem os corpos administrativos e suas commissfics dclcgadas, e as 
administra~ões de estabelecimentos, obrigadas pelo codigo a dar 
conta da sua gerencia, se a não prestarem uas epoçhas e pelo mo- 
do prescripto nas Ieis e replame~tos,  além das penas em que 
possam incorrer por qualquer outro abuso. art. 373.O 
- e no dobro da antecedente os gerentes a quem for marcado 

novo praso para prestarem contas. e as não prcstarerri; tomando-se 
então estas . . ..~ndo os documentos existentes nas repartiçses pu- 
blicas. art. .;....O 8. unico. 
- na dc %(uoUO n POOJWO réis. comtanto que não exceda a 

quantia illegalrrteute di~pendida, Óu na restituitão d'esea quantia, 
incorrem os gerentes que dispenderem sem auctorisapão, nu com 
excesso d'ella Sem prejuizo da acção criniinal, quando deva ter 
logar. art. 379.0 e $$. 1.0 e % . O  - na de 503010 a 100bC00 rkh incorrem os secretarios dos cor- 
pos adkinisirativos, o; das suas conimissões delegadas, e OS das 

w r C m  as cer- corporagõeu de piedade e Iieneficenc~a, que não pa-: 
tidões requeridas no praso de oito dias. art. 378,s e 33.O 
- - na de 19W0 a 21)04000 réis incorrem os sesrzLariOs das ca- 

maras que nao cumprirem as suas obrioagões relativas á gua*a 
dos papeis e livros do recenseauiento eldti lra~~ á remessa da copia 
authentica d'elle ao governador civil até ao fim de julho, e a im- 
pressão dos exemplares do recenseamento requefidog por qualquer 
eleitor, uo praso de trinta dias (ria. Secretario da camara). A fre- 
quencia d'estas faltas é causa de demissão. art. 376.' 
- - na de õU$000 a BOO$000 réia incorrem os corpos adrhinistrati- 

vos e suas commissões ficlegadas, e as corporacões de piedade ou 
beneficencia, por violapão manifesta da lei em actos ou delibera- 
P s ,  por falta de cuuyiiuiento das ordens e decisSes das auclori- 

adcs, corporagões e tribunaes superiores, e por qualquer eafra- 
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\rio ou ùissipaçáo de diriheiros ou valores da corporação, ou or 
ncgligençia dc que rcsulte prr?jiiiao aos interesses c serviços d'e$a. 
A multa 6 paga pelos que tomarem parte nos factos ou delibera- 
çOes, não se declarauac~ veiicidos ; e não se applica cluirndci peua 
mais grave haja de ser applicada. O meslito se entende caiu os 
presidentes das corporaç6es que não cumprirem as obrigações que 
o codigo Ihes impoem. art. 377.0 e $5. t.0 a 3.0 

--.-L na de IO.$OUO a 1008000 réjs incorrem os vogaes dos corpos 
administrativos e suas commissões delegadas. que não delibera- 
rbm sobre assumptos da sua aompetencia no iras0 de trinta- dias 
depois de ihes ser requerido. art. 378.0 5. unico. 
- oompete aos tribunaes administrativos impor as  multas aos 

gcrentcs qiie não prestem routas em devida fórma, ou dispende- 
rem sem auctorisação, uma vez quc o julgamento das mesmas 
contas seja da sua couipebnoia. art. 380.0 n.O 1.0 - cornpctc aos tribunaea de jus t i~a  irupòl-as nos outros casos, on 
tratando-se da pena dc suspensão dos direitos politieos, ou de 
quacsquer outras comminadas nas Ieis geraes. art. 380.O p.0 3.0 
- ao governo, magistrados administrativos, corpos administrati- 

vos e suas commiss5es delegadas, competem as disciplinares d e  
suspenuZu ou deujissiio por ausencia Lllesal das funcções ou ou- 
tros abusos eastisadus com eesas pena$. &. 380.0 n . O  3.0 
- podem ser pagas voIuntariameute, irias pelo mauimo eslabele- 

cido para os differentes casos; e pelo dobro no caso de reinciden- 
cia. art. 384.0 -- o seu praducto constitue receita do3 respectivos cofres, quan- 
.do se referirem ás dos vogaes dou corpos administrativos, ou a 
outros gerentes, e aos secretarios das camaras, ou dos coi-pos 
administrativos oii suas commissões delegadas, e oorporaçõa 
pias ou. beneficas nos casos dos artigos 378.0 e 376.0; art. 382.0 

participa o co'ovcrnador civil ao ministerio pubtico competente 
as faltas on irrègularidades que as importem ou a outras penas, 
se deverem ser impostas pelos mesmos tríbiina~s. art. 283.0 

-- as da Iegiala~ão eleitoral são applicaveis as das eleições adiili- 
nistrativas; e a qualquer infracpão do disposto no codigo quanto 
a eleições, não punida com pena especial, 8 applicavel o disposto 
no art. 127.0 do decreto eleitoral de 30 de ~eteuibro de 1852 (mul- 
ta de 4OJOOD a 100a00 rdis). art. 382.0 $. unico. 
- por transgressão de regulamentos districtaes, o seu prodncbo é 

reoeila ordinaria dos districtos; e quando mfuntariamente pagas, 
cobram-se pelo maximo estatuido nos regulamentos; no caso de 
reincidenoia são e? dobro. arl. 58.0 S.  3.0 e 3, 4.0 n.0 6.; 

- -  - - - por trausgressao de Postura ou regulamentos municrpaes são 
receita ordiuaria das eauiaras, e quando pagas voluntsriamente 
cobram-se pelo mauimo ; e no caso de reincidemia pelo dobro. 
art. 131.O 3. 4 . O  n.Os 5 . O  e 9.0, e 85. 3.0 e 6.0 

pela venda, compra ou transporte da caça em tempo defezo, 
são receita ordinaria da camara. art. 131.0 8. i~ n.0 9.0 

por transgressão de posturas e de regulariiezltos polieiaes, im- 
postas por accusa$ão dos oficiaes de diligencias da admiaistraGo 
do concelho, zeladores ou guardas campestres, pertenceu1 por me- 
tade a estes eiupregados. d ouira nielade perteilce a junta geral ou 
camara municipal, conforme forem regulamenros ou posturas de 
alguns d'estes corpos; ou tem o destino determinado no regula- 
mento do governo ou do governador civil. ai*. 403.0 

M n ~ i c o s  amkizllantes - a sua policia incumbe ao admi- 

nistrador do concelho, e podem ser objecto de providencias poli- 
ciaes do governador civil. ar&. 2b2.O n.O 7.0 e 218.0 n.O 7.0 

Norneagão de empregados -participam a dos seus ao 
governador civil aç commissões districtaes ou munici aes, os pre- 
sidonier das caoiarrs s junias de yaroebia, as  idmini8radores dos 
concelhos c regedores de parochia, com declaraGo das vencimen- 
tos e lotação dos empregos. Mas as da junta de parocbta e dos 
regedores são participadas por intermbdio do adi~iinisrrador de 
concelho respectivo. art. 402.0 5. 2.0 

Nullsàade dau delilieragões dos eorpòs administrativos 
verifica-se quando tomadas : 

8.0 sobre objectos estranhos ás siias attribuiqfies; 
9.0 em sessão ordinaria fbra dos dias designados par3 ellas; 
3.0 em sessões extraordinarias sobre assumptos para que não 

foram convocadas ; 
4.0 antes da abertura ou encerramento da sessão ou fóra do lu- 

cal para ella destinado ; 
5.0 com violagão das. leis ou regulamentos de administração pu- 

blica- art. 30.8 
- e n'esse caso podem recorrer para os tribunaes administrati- 

POR O míniçterio publico c as pessoas cujos direitos forem offendi- 
dos pelas deliber :: les nullaa. art. 57.0 e S. unieo e art. - e para esse c. Tm.io dá o govei'nador civil conta d'ellas ao mi- 
nisterio publico pair poder recorrer. art. 217.0 n . O  i 7 . O  

para o mesmo fim dá o administrador do concelho conta- das 
das camaras e juntas de parochia. art. 241.0 n.O 6.O 

reclama contra as delibarages nullas, perante o tribunal admi- 
nistrativo, o F~SPWL~VO agente do rniuisterio publico, podendo as- 
ç i~ t i r  as sessões das juntas geraes. art. 991.0 n.0 3.0 - das eleições administrativas e de juizes de paz verifi- 
ca-se todas as vezes que se preterirem formalidades ou preceitos 
lemes, cuia inobse~ancia podesse influir no rcsulr?do da vota- 
$%. art. 338.0 

contra as nullidades das eleições reclamara perante o tribuna1 
ad~riinistrativo o res~ectivo agenác do ministerio publico. art. 
S Q 1 . O  n . O  3.O 

- das I i s k a w  nas eleições administrativas e de juizes de paz 
verifica-se n'aquelias que não tiverem na parte interna e no alto 
d'ellas a designaçZo do cargo ou cargos para que se vota. art. 
317.0 1. 2.0 

-- e tambem nas-que nãlo contiverem em separado e com a aom- 
petente desigua@o os nomes dos cidãdiios escolhidos para vogaes 
effectivos e dos escolhidos para substitutos. art. 318.0 5. 4.0 

' - dos pr~oossoe perante o tribunal administrativo veri- 
fia-se sempre que o ministerio publico não responder n'elles, e 
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~ ã o  promover o curriprirnento das leis, isto ainda que não seja 
parte. art.. 291.0 n.O 7.0 

Obras de construcção, reparação ou conservação de pronriedados 
distririres, cuja despua total não exceda um çontb d i  r&, são 
objecto de iieliberação definitiva das jnntas geraes. art. 5A.On.o 5.0 
- e bem assim os contratos para a sua execução, por tempo não 

excedente a rim amo.  art. 5L.o n.0 41.0 
-- mas se cates contratos excederem um anno, ou as obras ex- 

cederem um conto, são objecto de deliberação provisoria, que o 
governo pbae suspender. art. 15.0 n.06 8.0 e 44.0 e art. 56.0 
- de construcgão, reparação ou conuerva~ão de propriedades 

municipaes, não excedendo na totalidade um couto de reis nos 
concelhos d ~ i  .1.* ordem, 5íiOdOOO rhis nos de 2.a, e 3006000 rbis 
nos dc 3.8, $50 objecto dc dclibcração definitiva das camaras, as- 
sim como os respectivos contratos por tempo não excedente a um 
anno. art. 4 4  7.0 n.os 5.9 e 10.0 

-- mas se os contratos tiverem cffcito por mais de um anno, 
ou as obras excederem aquelles Jirnites, e50 objecto de deiibera- 
@o provisoria rlas camaras qile póde ser suspensa pelas juntas 
geraes. art. 4 1 S . O  n.ns 9.0 e 24.0, e 121.O 

- -  -- se as obras forerri de propriedadeb yarocbiaes, e o seu eusto 
tola1 não exceder 4003000 reis oão nhjecto de defibera@o deiini- 
tiva das juntas de parochia. Se excederem aquelle praso ou aquella 
importancia, cão objecto da deliberação provisoria, que carece de 
auctorisação da respct i ra  camara municipal. art. 191.0 n.os 7.O e 

. 9.5 192.0 n.Os 7.0 e 11.0, e 193.0 
as despezas para elias, sendo de irmandades, confrarias, oues- 

tahelecimentos pios ou beneficos-aarecern de ser justificadas com 
Vçamentos parciaes, feitos por peritos, desenvolvendo-se por ar- 
trgos a despeza com makriaes e mão d'obra. art. 290.0 $. 12.0 - os contratos para obra3 de arte, objectos ou instrumentos que 
so possam ser fornecidos por artióiees ou productores euperimen- 
tados e de confiança, e os para obras, fornecimentos, transportes 
e empreitadas que não tiverein offerta em praca, $20 dispensados 
da hasta publica, uma vez que estes nltimos i ã o  excedam a base 
da Iicitaçãci. art. 389.0 5. 1.0 n.Os 3.0 e 4.0 
- de construc$ão ou reparaqão não podem effectuat-as os corpos 

administrativos e suas eommissões delegadas, nem as corporaqhs 
de piedade s beneficancia sern previa ayprovag50 do projecto e dos 
orçamentos respectivos. art. 390.O 

-- de c>nstrucç50, reparaçzo e conservaçZo das estradas municj- 
paes, sao objecto de deliberaqí3es definitivas das camrraç, depo?=" 
de approvados pela jiintn geral, ouvida a direcção d'obras publi- 
tas. os planos e projectos, e de se Ibes designar as que tem d* 
ser feitas anuualruerite n:is estradas de 1.a classe, e Lixadas as  que- 
tas com que os  concelhos devem concorrer para as de interesse 

cornrnurn, tudo na conformidade das leis e regulamentos espeeiaes 
de obras piihlicas, art. 417.0 n.0 7.0 ~ ' 3 . 0  n.O 7.0 

oúz-as mirrrloípaes de LXsboa - para se Icvar a ef- 
feito ~qualtluer obra de abertura de ruas, prapas, avenidas e erii 
geral de qualquer via de comrniinicação 8 mister : 

i .0  proposta motivada das vantagens ou necessidade da obra. 
apreuentada erri ssss20 publica da cairiara por aiguui dos seus 
membros; ou pela comniis%ão executiva; 

Z.0 elaboraçZo do respectivo projecto e orcamenbos mandados 
íazer pelo preuidenle, depois de approvada a propcsta pela . . . . 
cainaria; - 

3.0 approvado o projecto teehnicaniente, inquerilo alierto pelo 
presidente por espaço de 80 dias por meio de enposiqão pn- 
blica do projecto e- mais documentos, sobro os quaes qunl- 
quer cidadao pbde âpresenlar as indicaçjes, pareceres, o ~ i  
informapões que j u l p r  convenientes ; 

i.o recebidas as intormac5es e Eodo o inqocrito, B necessaris 
deliberago sobre tudo tomada definitivamente pela camara 
municipal, e nunca ela commissão ereeiitiva. Lei de i8  de 
julho de 188.5, art. f d k n  

- as de construcção, reparação ou conservação não podeui ser 
iipprovada~ sem que tenham os respectivos projectos e GrGamentos 
sido greviarnentc elaborados nos tcrmos doe regulamentos em vi- 
gor, e technicamente inforxadus pela ~ururriissão de obras pubii- 
r * a ~  Perlence exclusivamente á camara a approvapão das obras de 
cmsti-ue@o; as de repa?*a{ao e conserca~ãri podem ser approva- 
das !,ela comriiissiio executiva. Gil.-lei, ari. l t i 4 . O  

,- todas as despezas de obras sao escnpturadas. e deecripfas 
separadamente, para se poder corliparar a despeza total e de8- 
rriliva com os respeclivus orçanientos approvados. Cit. lei, art. 
165.0 
- ai. espropriaç3es resriltantes Ee circurns:an~ias impreriGas ou 

ue rnodificacões uoeteriores aos uroiectos. e as indemnisa~ões rior 
augiíieuto do valor das propriSdades ou por outras ea6sas for- 
lui ta'., só podem ser pagas, depois de ouvida a commisii5o espe- 
cial de obra5 publicas. Cit. lei, art. 16G.o -- os contratos para eklas, ou para fornczirnentos, transportes e 
ernpri?itadas são feitosem hasta publiaa, precedendo editos de 23 
dias peio menos, excepto : 

1.0 os que se executarem n'um s6 anao, não sendo superiores a 
400$0i40 reis ; 

3.0 os que houverem de durar at6 10 auuos, não excedendo a 
despeza annual iOO8'UCiO réis; 

3.0 os de fornecinienro de objectos, quando os fornecedores fo- 
rem unicos oa com privilegio; 

4.0.05 de obras de arte, oujhrris e instrumentos de precisai, 
que só puderem ser fornecidos por' product.xes erperimenta- 
dos e de confiança; 

5.0 os que não tiverem licitsnie na praça, mas n'este caso o 
contrato não póde exceder a base da  liçilaqio; 

6.0 i10 caso de f o r ~ a  niaior o exigir, mas ouvido ~rkriarnente O 
inspector da fazcnda municipal. Cit. lei, art. 167.0 

-- as adjudicações publiaas de foroecioientos podem ser restrietas 
r pessoas qae demonstrem a sua capacidade nos fermoa c modos 
fixados nas condiees geraes da empreitada OU hasta publica. Cit. 
lei, art. 168.O 
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- as condi~õloes gemes de empreitada d e ~ e r n  indicar expressa- 
melpte : 

4.0 a base da licitação; 
2.0 a quantia da caução que deve prestar o adjudicatorio para 

cumprimento e pcrfciçào do contrato ; 
3.0 a qualidade dos documentos que pr0vem a capacidade do 

adjudicatario, quando esta condição seja requerida; 
h . O  a responsabilidade dos empreiteiros, OU fornecedores, no 

caso de não cumprimento. Cit. lei, art. 169.0 
- no caso de não haver licitação nem propostas particulares, po- 

dem abrir-se novas licitações com augmentos successivos de 5 
por cento sobre a base primitiva; mas se os augirientos attiugi- 
rem 30 por cento faz-se a obra, sendo possivef, por adminisfraçiio 
da camara. Cit. lei, art. 170.0 e 171.0 

OccupaçZo temporaria de logares e terrenos de uso 
e loqradouro publico. c objccto dc taxas vofadas por deliberação 
pro6soria das carnaras; que póde ser yspensa pela junta geral. 
art. f l 8 . o  n.0 16.0, e 421.0 

--- o producto d'eatas taxas constitue receita ordinaria das cama- 
Tas. art. 131.0 5. 1.0 n.0 6.0 

Officiaes de diligencias - ha na administração do eon- 
celho os que forem necessarios, sendo o seu numero fixado pelo 
goverfiador civil soh proposta do administrador do concelho. ar%. 
$54 .o 

tem os vencimentos votados no orçamento municipal; e são 
uonieados pelo adu~iuislradur de concelho, que Ihes defere u ju- 
ramento. art. XJl.0 e 25Lo - são obrigados a cumprir a s  ordens do administrador do con- 
celho IIU desempenho das suas attribuigões ; e são coiripetenks 
para actusar as  transgressões de posturas e regulamentos poli- 
ciaes, e não são condemnados nas cilstas, ainda que decaiam. 
art. 253.0 

compete-lhes intimar i s  partes as rcsoluções dos tribnnaes ad- 
ministrativos. art. 301 .o 
de justiça, juize~, agentes do ministerio publico em di- 

Iigencia.de serviço publico, e os magistrados administrativos em 
diligancia exiraordinaria, tem aposeutaduria paga pela eamara mu- 
nicipal, sendo esta despeza obrigatoria. art. 481.0 n.O $5.0 

Orçamento do dfstricto - eomprehende o calculo da 
receita, e a descripç%u da despeza para occorrer aos encargos e 
necessidades da administrsç50 do districto. art. 63.0 

o ordgnat-io tem por fim auctorisar a cobrang e applica~50 du- ' 
rante o anno civil da receita districtal. art. 66.0 5. 4.0 
- o extraordLnario tem por fim crcar rccbita nova por não ser 

siifficiente a dn ordinario, prover ao pagamento de  desperas nr- 
gentes não contempladas no ordinario, dar appliea 50 aos saldos 
e á receita excedente á calçulada no ordinario, e halrnente dar 
dentirio diverso i receita do ordinario. art. 64.0 5. 9.0 

-- antes de appiavado pela junta, cstá cxposto ao publico durante 
oito dias, annunciando-se a exposiqão por editaes affixados, e pu- 
blicados em um jornal da capital do distrieto com antecipaqão de 
tres dias. art. 64.0 S. 3.0 

contra elle podem os eleitores do districto reclamar s i n d a r  
ou collectivamente perante a junta, antes de ser approvado, oa 
depois perante o governador civil, ou finalmente perante o tribn- 
na1 aduiuistrativo por motivo de nullidade da deliberação toma- 
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da. Recorrendo-se para o governador civil, remebte este o orça- 
mento ao governo para os effeitos legaes. art. 68.0 §$. 3.0 e 4.0 
- avaliação da receita - vid. Rcceiks dn j w t a  geral. 
-- deve coser na receita iIm titulo para n ordinaria, e outro p3- 

r a  a extraordinaria ; cada um subdividido em taalos artigos quan- 
tas as fontes de receita eriurrieradas i10 art. 5 8 . 0 ;  e na despeza 
dois titnliis para n obrigatoria e faculhtiva, subdivididos crn tan- 
tos capitulos; aquelle quantas as classes de despeza do art. 62.0, 
e este quantas as verbas dos diversos ramos de administração,con- 
templados no orçamento. Os capitulos em artigos separados desi- 
gnam a i.eslieitante ao pessoal, e a respeitante ao material, tanto 
quanto pocaivel. art. 67.0 

nos rripylementares descrevem-se as receitas e despezas sob a 
mesma niinieração do ordinzrio, descrevendo por artigos especiaes 
os saldo.: de origens differentes. 3rt. 6 7 . O  5s. f.0 e 2.0 

6 proposto peia commissão delegada, discutido e votado pela 
junta, o ordinario na seseãu de novenibro, os suygleuie~itares em 
qualquer sessão e nas extrrordinarias para isso eonvocadae. 
arE. 68.0 

------- no que fbr vo~ado, decorrido o praso para se tornarem effecti- 
vas as  deliberações pro~isorias, tomam-se em considcraqâo essas 
deliheraqões. art. 69.0 

logo que são executorios remettem-se por cópia ao governo. 
art. i0.0 A - não sendo ~ o t a d o s  os-necessarios ao regimen do districto, pre- 
terindo-se despezas obrigatorias, ou sendo insuficiente a receita, 
precedendo consulta do supremo tribunal administrativo, supprih 
u guvei'uu essa Falta dentro dos limites das attrihuigões legaes da 
junta. 3rt. 71.0 
- o ordinario não 'votado. ou não executorio. antes de comepar 

o anno para que ha de reger, caducaj e e substituido pelo do an- 
no anterior somente quanto á receita ordinaria, e quanto i des- 
peza obrigatoria annual e permanente. art. 72.0 

findo o periodo da gerencia (o do anno civil) caducam as au- 
atorisaçães do orçamento' e ficam sem effeito todas as ordens de 
pagamento não realisadas. a r t  78.0 

Orqamento e contabilidade da, beneficencia 
mumicipal de Lisboa - a receita comphe-se : 

1.0 das joias e quotas ~oIuntarias dos mernhros dn consresso e 
de qusesqaer cidadãos; 

2.0 das offertas, esmolas, donativos e legados, subscripções ou 
festas de caridade, mas a acceitação de legados com onus pre- 
cisa da aiictorisaçXo da camara; 

3.0 dos bens e rendimentos das confrarias e irmandades estin- 
ctas; 

4.0 da terca parte do rendimento do imposto de sello sobre lo- 
terias estrangeiras ; 

6.0 do imposto addicional de 5 por cento sobre direitos de 
rnerc6 e imposto de sê110 de bodas as mercds honorificas, hon- 
ras e titulos concedidos pelo ministerio do reino; 

6.0 da contribuipão especial sobre os rendimentos das irmanda- 
des e confrarias do municipio, que é de 3 or tenta sobre os 
orgaamentos inferiores a um contn da reis, <Pc (i por cento nos 
de um a dois contos, de 8 nos de dois a ires coatos, e de 
40 nos de tres contos ou mais, deduzida do orçamento a som- 
ma applicada a legados ou doai;?ies pelos doadores (mas a Te-  
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os s~ipplemenfares quando forem necesi%rios, sendo-lhes appiica- 
veis as regras dos orqarnactns camararios e districtaes, c-o c?m a 
d i h e n ç a  de sereni dirigidas á camara, ou ao governador civil, 
as reclamações contra ellcs. art. 803.0 
- as deliberações provisorias que possam influir na receita oa 

despeza, excepto as sobre lançz~enlo  de impostos: eó podem Bgu- 
rar nos orçan,enlos votat',os, depois de approvadas. art. '204.0 
- se a junta n i o  votar os orçanienlos OLI nio contemplar as des- 

pezas ohrigatorias oir não votar a receita para ellas neeessaria, 
supprirá o gosernador civil ecsas omiss5es dentro dos limites das 
altribuiç5es da junta de parochia. art. 205.0 

Ordenados, ~eçencinientos e gratificacões dos empregados e f u c -  
cionarios pagos ~ e j o s  cofres distrirt,?ns, miiniripaes ou parochizes - são despeza abrigatoria dos respectivos corpos administrati- 
vos. art. 62,Q 3. 1.0 n.0 2.0, 141,. S. 1.0 u . 0 ~  &.o e 5.0: e 202.0 S. 
1.0 n.0 4.0 
- tem o secretario da camara o que lhe for votado no orçamerto 

manieipal, mas nunca pode ser inferior a 3606000 reisnos conce- 
lhos de i - a  ordem, a 9608UUO reis oos de 2.a e a 180&0CO reis nos 
de 3.a art. 166.0 e S. unieo. 
- tem-os os demais empregados da eecrelaria da camara, arbi- 

trados por esta, conforme o trabalho a que são destinados. art. 
166.0 
- o seu augmento qiianto aos facultativos de partido já providos, 

$6 pbde fazer-se sujeitando-se esteç.a novo concurso. E a aItera- 
cão n'elles nào pode fazer-se sem sua andienria-art. 4 7 1 . ~  e 174.6 
- pode a junta de parochia arbitrar ao seu thesoureiro a grati8- 

cação qiie lhe parecer eorrespocdente ao seu trabalho. art. 206." 
S. unico. 

e do mesmo modo qiianto ao seu secretario e demais ei. ; ! :- 
gados neces~arios para GS s e r v i ~ ~ ~  parochiae:. ail. 0241.0 e -!:'.O 

- tem o governador civil o de I:GUO&OOD rdis nos districtos ae 
Lisboa, Porto e Funrha!, 1:400;LMXi reis nos de Coinbra, Braga e 
Bizeu, e 1:200JiC0 reis no: outros dietrietos. art. 213.9 5- unico. 
- tem o admjnistraGor do conra!ho o que for votai!o co  orqameu- 

to nmnicipal. não podeado ser inferior a 4C05000 reis ous conee- 
lhos de I.a ordem, 3005000 reis nos de 2.a e 100&000 reis nos de 
3.a art. 236.0 
- tem o secretario da administração do concelho nos mesmos 

termos. náo podendo ser inferior a 36060CO reis nos coiicellios de 
4.a ordem, a 24!&0'3(1 reis nos de 2.8 e a 180$O(J0 réis nos de 
art. 249.0 e 5. unieo. 
- fêem os arnanaentes e ofticiaes de diliezncias da administração 

do coni-.. ! , o  os que foreni ~c;tar',ns no orqamento niunidpal. art. 
280.0 e ::.I .O 
- não os teu!, mar só emolnrnentos, o regedor da parochia. a r t  

?.57.0 . 
- e tem o seu secretario a gratificzcão votada co orqameuio 

parochial. art. 257.0 e 268.0 
tem a çratifiea$ío de GOLCCO réis o secretario do tribunal ad-. 

ministrativo, e os vogars tdem o ordenado de 600&000 réis erii Li$- 
boa, Porto e ilhas, e õOO&OCO réis nos outros districtos, alem dos 
emolumentos que lhes çcmpetirem. O agente do ministerio pu- 
blico tem 360$0GO reis n'aquelles districtos e 3COd000 reis nos ou- 
Iros. art. 276.0, 258.0 e 281.0 

---- os dos vogaes do tribuna! administrativo, respeclivo agente dQ 

ministeríc publico e secretario são gagos pclo governo por um ad- 
diciunal ás enntribuiç5es directas votadas pela cbibtes. art. 584.0 - tèem direito aos seus, 03 funccioriarios administrativos sempre 
que exercwem as  suas funcpões, desempenharem çummiaõcs dc 
sewiqo publico seiu reuiuneraqão, ou estiverem impossibilitados 
por molestia; mas n'este ultimo se a impediruento durar 
mais de 30 dias, e 'o iutpedido for substiiuido por outro interino 
ou substituto, vence aquelle só dois tercos. art. 388.n e 340.0 - os siibstibutos ou interinos, que ja tiverem algum vencimento, 
só tbem direito a receber, do 'que se deixa de pagar aos impedidos, 
o que faltar para os igrialar a estes. Mas se não vencerem já outro 
ordenado lêem direito a todo o qiie os proyrietrrios dcixarem de 
receber. art. 369.0 
- não ha direito a elDs eni todos !Y outros cascis de impedimen- 

tos ou licmea. art. 350.0 
- devem-si desde a posse. E nos casos de acccsso, promocão ou 

transfereiiçia, desde a data dos despachos, se a posse foi touiada 
no Draso legal; aliiÁs sí, dcsde a nosse. art. 38f.0 
- o os qGe 6s tiverem perrnanéntes, fixados nos respectivos ur- 

çamentus, 6 que tècm direito a aposentação, nos casos em que ella 
4 devida. art. 357.0 S unico. 
- e YU se apo~entLm com as vantagens do logar que exercem. 

tendo cinco ou mais aunos de serviço n'eIle. .art. 358.0 
--- continilam em vigor, emqiianto não forem fixados, os actuaes 

dos empregados dos governos civis. art. 4.13.0 
- emqiianto não forem fixados os quadras dos das juntas geraes, 

não podem ser-lhes augme~llados. art. 4bh.o 
Ordcns de pagamento - devem conter a indicação do 

titulo, cápitulo e arligu dos orr;amentos a que se refiram, e só po- 
dem comprehender as despezas de um artrgo. art. 79.0 

0rde . r~~  e ù e e i s G c s  I e g a e s - s ã o  obrigados a cumpril-as 
os corpos administrativos. suas commissões delegadas e corpora- 
çGeu pias e Iienedcai.. P os ma~istrados e funccionarios adminisbra- 
tiros. sob pena de desubediencia, salvo o direibo de respeilosa 
representaqão. art. 393.0 
- e se o não fizerem deriois de 1.a e adverteuçia. oodcrn os 

superiores Icgitimos madal-as cumprir por delegados rkpecizes. 
art. 393.0 5.  unieo. 

Paços do c o m e e ã h o  - as despezas da sua construcção, repa- 
ração e couservsc5o $20 obrigatorias para as camaras. art. l41.0 
5. i.* I1.O 1.0 
- u'elies se conserva O awhiví, municipal sob g~iarda e respon- 

sabilidade do secretario da camara. art. 1 6 0 . O  n.O 5.0 
Pantanos existentes cm terrenos monicipaes ou parochiaea - 

sobre o seu esgoto e saneamento deliberam definitivamente as ca- 
maras n'aqiicllcs, c as juntas de parochia n'estes. art. 117.0 n.0 
27.0, e 191.0 n.0 I7.o 



- e essa despeza e obrigatoria para as camaras. art. 141.0 $. f.0 
- n m n  n 
lIiV LYi' - Parecer sobre projectos e orçamenlos d'ohras determinadas pela 
camara de Lisboa ou sua commissão execctiva. elaborados pela 
repartição tcrhnica, da-os a corriiriissáo de obras publicas. Lei de 
18 julho de 1885, art. 33.0 n.O I.0 - da-os seuipre a mesma commissão sobre a ntilidade das obras 
municipaes que se pretendem realisar, sobre rodos os contratos 
para furneeimentos, empreitadas e execupões d'obras, e elabora- 
cão dos regulamentos de obras'publicas. Cit. lei, art. 33.0 $. 4.0 
- da-o ainda sobre as licenças para construeções e reparações de 

edificios particiilares, a conceder pela camara. Cit. lei, art. 33.0 
n.O 3.0 

-- e o presidente da mesma commissãoItem direito de manifestar, 
perante a camara ou commissão executiva, o da commissão sobre 
assumptos da sua competencia, e de o fazer consignar na acta. 
Cit. lei, art. 36.0 

Pa~entesco entre paes e filhos, irmãos e affiris nos mesmos 
graus inhibe as pessoas, entre as  quaes se der, de pertencerem si- 
multaneamente ao mesmo corpo administrativo. a r t  9.O - e n'esse caso preferem os mais votados, e em igualdade devo- 
tos o mais velho-arb. 9.O 8.  4.0 

.. entre. sub3titutos e cffcctivos, impede que aquelles sejam cha- 
mados a servir colijunlamenfe com estes, devendo ser chamados 
os imrnedidtos em votos, e na falta d'estes os snpplentes. art. 9.0 
5. 2." 
- por consanguinidade ou afünidade dentro do 3.0 grau da linha 

recta ou transversal, contado segundo o direito civil, obsta a que 
assistam as  sessões ou a parte d'elias em que se tratar de negocios, 
qne directamente lhe digam respeito ou a esses parentes. art. 
26.0 

Parochias civis - cada balrro do concelho de Lisboa se divide 
em cinco. Lei de 18 de julho de 1885, art. 2.0 
- sáo havidas por pessoas moraes para todos os effeitos deciara- 

dos nas leis. art. 385.0 
--- para fazer valer os seus direitos 110s Lriùunaeu de justi~a, nos 

casos em qac todos ou a maiur parte dos seus voçaes em exerei- 
cio devam ser demandados, para fazer entrar nos seus eofres as 
quantias em que forem condemnados os seus gerentes, ou pelas 
quaes forem responsaveis; e emfim para requerer a imposição das 
iuuitas, a que se rcfcrcrn o$ art. 379.0 a 377.0 do codiso adruinis- 
trativo, é eu:in, S .  ente o ministorio publico julilu dos Iuesruoa tri- 
bcnses. art. ::-.i. ) 

Paroeho - pode requerer a convocação extraordrnaria da junta 
de paiochia. art. 184.0 
- toma parte e vota em todas as deliberaçass da junta de paro- 

chia sobre assumptos relativos aos interesses ecclesiasticos da pa- 
rochia e da fabrica, e toma assento i direita do presidente. art. 
181.0 - - 

- assistc t: rofa uxs deliberações das mesas das irmandades e 
confiarias que forem fdbriqueiras, sobre assumptos relativos a ln- 
tercsses ecclesiasticos da parochia e administraçào da fabrica, to- 
mando assento a direita do presidente. art. 196." e 1SI.O - preside á commissão de beneficeneia parochial. art. 197." 13. 
unico. . 

--- recebe da janta de parochia a cópia do invenrario e autos de 

revisão d'elle na parte respectiva aos ohjcctos do culto. art. 
8 h o  
0 .  -.- - nao havendo na parochia thesoureiro ecctesiastico, cumpre-lhe 
a guarda dos vasos saqados, O ~ I I  :.;tentos, alfaias, roupas e quaes- 
quer utensilios da fahhca. art. :m17.0 5. unico. 
- inrrimhe-lhr: ler o edita1 convocatorio 'das eleições, por occa- 

siao das missas couventuaes que houver até ao dia da elei@o. 
art. 31 2.0 

Parteiras - sobre a creação de partidos para eIlas, para facul- 
tativos, boticarios, veterinarios e agronomos e sua estincção 
deliberam prorisoriarnente as camaras municipaes; esta deIibera- 
@o páde ser suspensa pela jnnta geral. art. 118.0 n.O 7.0, e i2l,o 

Pai-tidos - vid. Facultate'z.os de pnrtido, etc. 
P a n s a e s  dos parochos e casas de residencia d'estes ou de quaes- 

quer outros empregados do culto não perlencem a administrapão 
das juntas de parochia. art. 1 9 4 . O  n.u 4 . O  

Passapo~tes - concede-os o governador civil nos termos dos 
regulamentos. arf. 218.0 n.O 3.0 

Sas*os e bens de logradouro comrnum de povos de mais de um 
concelho pertence regular a sua fruieo a junta geral ; - dos povos 
do mesmo concelho ou de mais de uma freguezia d'elle, podendo 
estabelecer taxas pelo uso  regula-a a cahara; - dos de oommum 
e exclusivo logradouro dos parochianos, podendo taxar o seu iiso, 
regula-a a junta de parochia. art. 3 b . O  n.0 148.0 n.O 17.\ e 
191.0 n.0 13.0 
- as quesbùes sobre esse assumpto slo da competencia do tBbu- 

na1 administrativo, menos sobre posse, titulos de propriedade on 
outras de direito civil. art. 288.0 n.O 11.0 e 8. rinico. 

Pena - rid. BaVukt~. 
- na de suspens.30 ou demissão, conforme a grasidade do easo, 

incorre o magistrado o11 empregado administrativo que se ausen- 
tar do exercicio das suas funcpões sem licença da auctoridade - competente. art. 370.0 - a de siispensão importa, durante esta, a perda dos vencimen- 
tos; mas se vier a ser julgada illegalmente imposta, o empregado 
suspenw tem direito ao que deixou de receber. ari. 371.0 g. unico. 

são eompetenfes para impfir as do rndi~o : 
4 . 0  os tribunaesadrninisrrativos, quanlo%s uiultas aos gerentes 

que não prestarem contas em devida forma, ou dispenderem 
sem auctorisaqão, uma vez que o julgameato das contas seja 
da sna wmpetencia ; 

2.0 os tribunaes de justiça, quanto as outras penas o maltas e 
outras comirninadas nas leis geram, c quanto ti de s u s p e n h  
de direitos politiaos; 

3.0 o governo, os magistrados administrativos, os corpos admi- 
nistrativos, as commissões sua; delesadas, quanto as penas 
de suspensão ou demissão, nos casos em que ellas devam ter 
logar. art. 380.0 - as  faltas ou irregularidades, a que correspondam penas da com- 

petencia dos tribunaes da  justiça ou administrativo, são partici- 
padas pelo governador civil aos respectivos agentes do ministerio 
publico. art. 383.0 

-. as de muIh podem ser pagas yoluntariamente pelo maximo, e 
pelo dobro no caso de reincidencra. art. 38L0 
- as da leeislacào eleitoral sã0 applicaveis as eleicões dos eorws . . 

administra6vos.' art. 38L0 
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Pcnsõcs --- concede-as a camara municipal por delibera$%~ de& 
nitiva aos bombeiros que se in~possibilitarem de trabalhar por de- 
sastre soRrido no servip dos incendio- e emquanto a impossibi- 
lidade durar. art. 2 l 7 . o  n.0 22.0 
- a sua concessão a outros individuos, que se impossibilitarem 

por doiastre soffrido no serviço do eoncclho, e ohjmto de delihc- 
r a g o  prnvisoria das eamaras, que pBdc ser siispensa pela junta 
geral. srt. 118.0 n.0 45.0, e 1Si.o 
- aquellas a que eçriverein sujeitas as propriedades municipaes 

Ou parochiaes são des eza obrigatoria das respectivas camaras ou 
patochias. art. IIi.0 i: 1.p n.' 18.0, e 202.0 8. I :  n.0 6.0 

Percentagem addicronal As ~0ntribui~õeS directas -o seu ma- 
simo é fixado annualmente pelas côrtcs, e na tirita &'esta Gxa~Zo 
subsiste a votada no anno ankrior. art. 59.O $3. f . O  e 2.0 
- votada pela junta geral B igual para todas as contribuições di- 

rectas, e communicada imuiediatamente ao governo. art. 59-0 
6. 3.0 e - 
- cobra-se a das juntas e camaras municipaes conjuntamente 

com a do estado, e sc~":'!... proporcionaImente as'faIhas d? cobran- 
ga. art. fi0.o e 64.0, e I :i.o 3s. ?.o t? 9.0 - addicional ás contribuições drrectas do estado (predial, indus- 
trial, de renda de casas e surnptiiaria) cr>astitue o imposto dis- 
trictal. art. 59.0 

-- 6 tarnbem imposto directo munic.ipal e parochial. art. 433.0 
n . O  !.a, e 199.0 n.0 7.0 
- e deve ser ignal rlumtci a s  camaras e parochias a que-recahir 

sobre os rendimentos isentos d'aquellas contribuições directas 
do estado, com escep@o dos juros dos titulos de divida.pubiica, 
vencimentos dos militares em servipo'actiro no exercito ou arma- 
da, OU dos individuos que por lei gozem d'este mesmo privilegio. 
art. 133.0 n.0 4.0, e 199.0 4.0 8.0 

--- addicional ao imposto do real d'agua do estado constitue im- 
posto indirecto das camaras at6 ao maxiiiio fixado annualmente 
pelas cdrtes, OU ate ao maximo do anno antecedente, não tendo 
sido. fixado pelas cârtes. art. i 4 8 . O  $$. 1.0 e 6.0, e 131.0'8. 
- as eoiitribuifles'directas propõe o governo annualmente ás 

cortes para pagamento dos vencimentos dos vogaes e mais fiinc- 
cionarios dos tribunaes administrativos. art. 285.0 
- addicional i s  contribui~ões directas do estado, ate 3 por cento 

podem as juntas de paroehia votar para as suas deopezas obriga- 
rorias de instrucção publica; ate 15 por cento as eamaras munici- 
paes; e até 3 por cento as jantas geraes para o mcsmo Rni. h i  
de 11 de junho de 1880, art. 11.0, l3.o e 15.0 

mas esta percentapm p6dc i r  a s  18 por cenfu nos concdhos 
com organisação especial. ar6. 130.0 S. 2.0 

.- nos conceIhos de primeira. ordem, com oqanizaçZo especiaI, 
podem as camaras fixai-a definitivamente como addicional as con- 
tribuições directas do estado at6 25 por cento por delibera@o de- 
finitiva, e igual percentagen sobre os rendimentos não sujeitos a 
essas contribui ões com as exe~......~?~ ja ditas; acinia d'esta taxa 
6 provisoria a ieIiheraç.%o. art. I 5 . 0  n,os 5.0 r: 5.0, e 126.0 n.0 2.* - a addicional sobre as contribuiçfics dimctaa do estado para a 
camara de Lisboa C fixada por esta, para o anno civil seguinte, 
na sessão ordinaria de junho; co?stitue receita directa; piide ser 
diffetente para r prediat e industrial, mas ha de ser a mesma para 
a sumptuaria e de renda de cagas; q seu producto é cùbrado pelo 

estado cnmulsti~amente com as contrihuicões directas : e calculad~ 
pela média dos tres annos aribecedentes, 8 ahwado pelo governo a 
camara em pre8ta;Ões mensaes. Lei'de 18 de julho de 1885, art. 
112.0 e Ilt .0 

Pesca - as Ii,isnr,as para pmcar nas agùas eornmuus municipaes 
são imposto dii.ecbo e receita ordinaria do concellio. art. 431.0 e 
1:14.0 *-- 

--- para o seu exercioio nas aguzs concdlhixs e particulares coa-  
p$e á canara bzer posturas e re~ulamentos; e esta? deliberaq3cf 
sao provisoriaj e iiodem ser suspensas pala jilntx geral. art. i20.0 
n.0 ! . O ,  f i8.0 n.O 18.0, e 121.0 

Pesos c mctlidaa -as taxas pela sua atsriç$o são impostos 
directos e receita ordinaria das camaras. art. 141.0 g. i.0 n.0 7.0, 
R L:<?.* n-0 7.0 - ..~ ~ 

- mas a sua 6scalísaçZo pertence ao afiministrador do conae- 
lho. art. 262.0 n.O 19.0 . .  - - -  

Fessoas m*~a+fs  - são havidas como taes, para todos os ef- 
f2itos das Ieis, a districto, o concelho e a paroehia. art. 385.0 

Piaitns - sobre3 sua instauração e deleza deliberam definitiva 
e respectiiamante a junta gsral, a 'carnars municipal e a junta de 
parochia : mas sobre a desistencia, confissão ou ~ransacpão a rcs- 
peito d'elles deliberam provisoriamente; pnttendo ser suspensa a 
deliòera$o da janta geral pelo grivemo, a da camara pela junta 
geral, e carecendo a da ~irmcltis da aypmvapáq da eaniara. art. 54.0 
n.O 10.0, 5 X o  I t i .O ,  i 1 7 . O  n.O 3.0, 118.0 n.O 2 l . q  19l.en.o iO.0, 

e 190.0 n.O 13.0 - as despezas com elles são obrigatorias. art. 63.0 $. I.0n.o 10.0, 
441.0 8. 1.' 19.0. e 902.0 8. 1: n.O 7.0 

Polioia urbana e rural das docas, caes, praias, campos, estradas, 
caça e pesra nas aguas concelhias e particulares, aguas coinmnns 
mnnicipacs, vendilhões e adelos, feiras, mercados, carros e vehi- 
calos, regula-a a camara por meio de posturas e regulamento*. 
Mas esta deliberação provlsoria pode ser suspensa pela junta ge- 
ral. art. ii8.0 n.0 18.0, l20.0 n.0. 1.0, 2.0, 3.0, 9: e 4 1.0, e 121te - mas pórle a junta geral deliberar provisoriainente acerca dos 
regulamentos de polirirt prnprios ile posturas municipaes, que en- 
tenda mais conveniente serem rinilirrnes para todo o dbtricto, po- 
dzndo esta deliùerxc;áo ser suspensa pelo governo. art. LI: n.0 1 L . O  

.- civil, as deipezas corn ella são ohrisatorias para os concelhos 
com orpnisapáo especial, nos termos das leis respeclivas. Mas se 
estes concelhos forem s8des do districto contrili~irao para as des- 
pezas da policia civil a cargo ds jririta geral. ço:ii uina qunta pro- 
porcional as eontrihiiipbiis pi'edial e inriuitiial das respectivas ma- 
trizes, quc scrá fixada gelo governador civil ouvido o tribunal ad- 
ministralivo, e pela junta geral na mesma base para os outros 
concelhos. art. id0.0 $. 4.0 - 
- e segurança do roncelho, as suas despezas são obrigatorias das 

camaras. art.-lSI.0 5. 1.0 n.- 2 l . O  
-- fiscali~ain a execupão das posturas e regulamentos da policia 

districtal I? municipal os zeladores e guardas campestres; e estes 
empregaiios ou parted'elles podem por deliben.: . da camara cons- 
tituir uni corpo policial com as attrihiii$õeq da pnlicia civil, mas 
saborilinado ao administrador do eoncdho. arl. 177.' e 178.: - do districto em geral per8nrfi ao governador crvil. djrjgindo 
superiormente os corpos de policia, e executando e fazendo execu- 
tar as Ieis e regulamentos respectivos. ari. 318.0 
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geral, dislrictal e municipal, a das casas publicas de jogo, hos- 
pedarias, estnlagens, botequins, prostitutas, mendigos, musieos 
amhularitee, radios, vagabundos, a das festas e divertimentos pu- 
hlicos, dos pregões, e a sanitaria, pertence ao administrador do 
concelho. art. 942.0 - dos eemiterios parociiiaes e a sanitaria qrie lhe for commettida 
pelas leis e regulamentos pertencc ao regedor de perochia. art- 
262.0 n.0- 4.0 

Posse - compete ao governador civil dar ou mandar dar a todos 
os funcciunarios debaixo da siia direcção. art. 217.0 n.0 9.0 - são obiigados a tomal-a e a rervir os cargos, -para que forem 
nomeados. promovi0os ou transferidos os magislradus e iiineeio- 
narios adniinistrabivos dentro.de SL) dias da cooiniunicação dos 
desparhos, ou da pulilicaç5u d'cllcs no Diario, se mais curto pram 
Ihes não for marcado; exceptuam-se os do eontinenre despacbadoç 
para as ilhas, ou d'estas para o continente: em que o praso é de 
60 dias. art. 345.0 e $8. 4 . 0  e 4.v - havendo motivo justificado. póde este prago ser prorogado por 
outros 30 dias ou por mais tempo no caso de n~oleslia, gela aucto- 
ridade que fizer a nomeação. Mas por mais de 90 dia3 só o govcr- 
no piide prorogar o praso. art. 343.0 58. 2.0 e 3.0 
- da sua data se conta o terri~io de servipo. art. 3 4 6 . ~  
- da sua data Iia direi10 aos vencimentos do Iogar; excepto nos 

caros de'prornoção, aecesso ou transferencia, em que se conta da 
data dns deapac.hos, se a posse dos noIos cargos for tomada no 
praso legal; do contrario %&se conta até ao Brn do praso legal, e 
além d'este, desde a posse do novo logar. art. 354.0 e $. unico. 

Fostlri-as e regulanientos*de policia urbana ou rural são objecta 
de deliberação yrovisoria das c::maras, excepto para os caros em 
que a junta geral parepa dever ser regulado o assurnpto de um 
niodo unifornic para o d i s f  cio. no qual raso são objecto de de- 
libereqão pruvieoria d'esta. art. 148.0 n . O  88.0, e 5 5 . O  n.O 1 1 . O  

-7'faz a caniara para regular os aasnmptos seguintes: 
i .O policia de caes, docas, praias. estradas e campos, caça e pes- 

ra nas aeuas concelhiae e particulares; 
9 . O  policia-das aguas coruuiuur niuniçipaes; 
3 - O  polida dos vendilhões e adelos, quer arnbuIantes, quer com 

Iogaws fixos; 
&.O limpem de chamines e fornos, serviços de incendios e con- 

. tra iilundações; eoneervação e Iimpeza de ruas, estradas 
ntiiniripaes, praças, cae3, boqueirões, canos e despejos pu- 
blico~ : 

5.0 divagação de animaes nocivos; 
6.0 prospecto e alinhanientri rlos edificios dentro das povoações 

ou junto d'estradas municipaes, observando a legislação res- 
pectiva; e eoIlomção nas janellas, varandas e telhados de ob- 
jectos que ponham eni risco a segurança dos eidadâos; 

7 . O  policia de feiras e mercados, e ds i+arros e rehirulos; 
8 . O  regular as condipões dos i.eeipienBs de immundicies e sua 

remoção, dentro das p ~ v ~ ~ ~ ó ~ s  ; 
9.O e ein geral $obre quaesquer objectos de policia urbana ou 

rural, romtanto que o aseumpto nlo seja da competencia de 
auctoridade ou repartipão diversa. ou não esteja regulado pe- 
la administragão districtal ou geraf. art. 1 2 0 . O  e 5. unico., - a sua pnblicaçao pertence ao presidente da camara. art. bE3.O 

g. 1.0 ILa 1.0 
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- o prodncto das multas  ela sua transgressão é receita ordina- 
ria da camara. art. 131.0 5. 1.0 n . O  5.0 - B~calisarn o seu cumprimento os zeladores e guardas campes- 
tres, quer as posturas e regulamentos sejam urbanos ou ruraes, 
quer szjam districtaes ou municipaes. E o producto das multas por 
transmssão d'elles, diligeiiciado por estes ou pelos ofticiaes de 
dilig&cias da administra~ão, pertencem a estes empregados por 
ametade. E não poil. i:i ser cunde~linados eni cnstas, ainda que 
decaiam. art. f 773, ::.::.o e LO3.0 - vid. Nullas. - são obrigatorias tres dias depois de publicadas por cd-acs af- 
fixados nos logares do estylo, se outro praso maior não fôr n'eltes 
declarado. ari: 603.0 5. uiico. 

P r e g G e s ,  cartazes e a~inuncids são objecto de providencias do go- 
vernador civil, c da policia do administrador do concelho. art. 
948.0 n.O 8.0, e 249.0 n.0 9.0 

o uu reforma de Preacripçâo das reclamagões pafa revogai,; 
actos de administracão tem loear decorrido-. dois annos contados 
desde que o a c b  se ;?xecutou, <alvo no caso em que a lei prescre- 
ver oulro praso. art. 299.0 S. 1.0 - inrerrouipe-se n'esses actos por meio de reqaerimento assigna- 
do pela parte otfcndida ou poi seu procuradoc. pedlndo a revoza- 
ção ou reforma, e entregue i aucturidade ou eorporação que pra- 
ticou os actos. Indeferido o requerimento comega a corier de no- 
vo desde que o indeferimeuto foi notificado a parte. ai t. 299.O $$. 
2.0 e 3.0 - 

Presidente e vice-presidente do corpo administrativo 6 eleito 
pelos vogaes, em escrutinio secreto, na primeira sessão de cada 
anuo, constituindo-se para iieso sob a presideaeia do mais velho, 
nreferindo. no caso de emliate na eleiguo, o mais velho dos vota- " .  
dos. art. 15.0 
- e vice-preçidenie dos corpos adniinissrativos, estando perma- 

nente e simultaneamente impedidos, procede-se seuipre a nova 
eleição. art. 15.0 S. 1.0 - estando anibos simultanea e temporariamente impedidos, o11 
60 estando ainda eleitos, servem os mais velhos dos vogaes pre- 
sentes. Mas erriquanto funccionarem vogaes effeetivos. não podem 
presidir substitutos nem snpplentes. art. 15.0 S$. 2.0 e 3.0 
- defere iurameuto aos vopaes dos rriryios administrativo?, aos 

substitutoS e aos supplentes.'art. 160.0 5-4.0 - não comparecendo para deferir juramento aos vopaes. ou quem 
o deva substituir, OU recusando-se a defenl-o, deferc-n a auetori- 
dadc administrativa respectiva. art. 46.0 5. 1.0 
- tem voto de qualidade no caso de empate das deliberações do 

corpo administrativo. art. 25.0 5.  4-0 
compete-lhc dirigir as discussües, regular a o~deni dos traba- 

lhos e tomar as providencias necessarias para uao serem os cor- 
pos admiuistrativos perturbados no exercicio das suas funeções, . 
podcudo requisitar da auctoridadc administrativa o auxilio da 
força publira. art. 2 8 . O  - rabriw o livro das actas das sessões. art. 31.O - por via d'elle se etirresponde a junta geral com todas as aucto- 
ridades e repari;~.:n-.s publicas doa districtos; e assima as repre- 
sentações dirigidas ao governo ou repartições superiores, por via 
do go~èrnador civil. art. 47." - entrega ao governador civil o resumo das dclilieraçòes da jun- 
ta geral, que lambem faz publicar em um dos jornaes da capital 
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do distrioto, oii, não o havendo, faz afnxar á porta do editicio du 
goveruo civil. art, 48.0 - da commissào districtal é designado pela junta geral d'entre 
os membros d'aquella. art. 85.0 - da commiseã~ districtal representa a junta geral em juizo ou 
fora d'eIie, e escolhe ou advogados e procuradores n~csssnrios. art. 
9a.o 6. 2.0 
- d i  cam.nra convoca esta por sua iniciativa, OU a requcrinrnta 

dc dois vereadores, ou por exigrncia 63 gocernádor civil, para 
sessões extraordinarjas. ar&. IO2.a S .  2.0 

--- por via d'elle se corresponde a camara com as auctoridades e 
repartições publicas dos districtos; mas coa o governo ou repar- 
t i $&~ saperinres !)oin i~tertIIhdi0 do governador civil. e por qeio 
de n?piacsentagõcs axsignada~ pelo presidente. art. IUá.0 - pertence-lh~ f%er executar as de'riberaç3es da cainara; e E es- 
pecialmente encarregadd de publicar as posturas, resoluç5es e avi- 
sos. prop6r os orçamentos, ordenar as  despezas conforme estes, e 
as resoluções da camara, represvntar estu em juizo ou fora d'eIie., 
escolhendii os advogados e procuradores, assignar a correspon- 
dsucia e inspeccionar sup'ri.irmente todos os estribeleeimentos e. 
serviços munii:ipaes. art. t l :.n e 5. 1.0, #&%.a e 150.0 

-- . .- recrisauda ordenar o pagamcnlo de despezas regularmente au- 
ctririsadas e liquidadas, podem reclamar os interessados pernnte a 
canara o seu paramento; e se a camara i'ecusar, podam re-1- c amar 
peranro o tribunal administrativq. o qual, aehando justg o paga- 
mento. pode ofdenal-o, tendo esta ordem o mesmo effsito que a 
do presidente, podendo servir de base a e~ecução, e sendo o tbe- 
soureira obrigado a cumpril-a pelos seus bens e do sea fiador. 
art. 1.iO.a 5. uiiico. 

- -- . apresenta á camara a coqta geral ùa gerenr,ia, dentro de 60 
dias depois de findo o anno civil (vid. Conta do gdreincb). art. 
45! 0 

-- 050 preside bç sess5es da camara em que se discutir a conta 
que apresentar., nem esta presente ás respectivas deliherapões. 
art. l5 l .o  $. unico. 
- Ferve de administrador do concelho nr falta e imppdimento 

simultaneo do admiaistradar e de seu substituto, e eaiquantr, o 
govoruador civil não nom'ar ailulinistra6or interino. r l - i ,  em- 
yu-to scrvir não exercs funcçües de vereador. art. %;.;.* e ?. 
unrm. 
- da cammbsEo de bela?$cetlcin da frejuezia e o parocho. art. 

197.0 $. unico. - da RJagãs defere o juramento aos rogaes effectivos e substitn- 
tos dn tribunal ad:ninisbratiuo, que o prestam peusoalmente ou 
pir  procuração. art. 976.0 

Presidente do -triDunnl adminfstrritivo -faz- 
pele-1 he : 

1.0 dirigir os trabalhos do tribunal, regalar e manter a orbem 
nas discnss5es, advertind~ as partes on  seus advogados a 
prociiradores, se por escripto on oralmente se afastarem do 
respeito detiao as lcis ou ao tribnnaf, retirando-lhe? a pafr -  
vra nas allega.ç?es orazs e maadaodo risear quacsquer eu- 
pressfies offensivas, tudo sem prejuizo do disposto na legisla- - - 
'ção penal ; 

2.0 assignar a,; ordens rio tribunal e a correspondencia com a s  
auctoi idades e rt:partii$es pulilicas ; 
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3.0 diatribnic a si e 20s vogazs do tribunal com igaaldade os 
processos ao mesmo affeçtos; 

4.0 mandar proomssr as folhas dos vencimentos dos vogaeu, 
agente do ministerio pilblicn e secretario, reguIando as des- 
pesas do expediente: suspender ate tres mezes das srias fiin- 
eções perante o tribunal, o secretario d'esãs e quaesqtler OU- 
tros empregados auxiliares qne deixem de cumprir as suas 
obrigações. art. 289.9 n.Os L.0 a 5.0 

- tem as mesmas faculdades dos presidentes dos tribonaeç civis 
e criminaes ara fazer manter a ordem e a policia nas sessões. 
art. 989.0 6. ?.o 

- . .- as ordens expedidas por elle ás anctoridades e rzpartiçõzs su- 
bordinada3 ao governador civil carecem do cP$to $este ma~istra- 
do, que @de recusal-O por motivos de convenieucia pui-'i,.:r que 
expõe ao tribunal; e se este insistir na expedição da onleiri, 6 o 
processo n'esses termos, eaviado ao supremo tribg~al ad~riigis-- 
trativo, que no praso de dez dias resolve r quesbZu em ronfcrencia 
por aocordão exarado no mesmo processo, devolveado-c logo por 
intermédio do governador civil ao tribunal administrativo de i.% 
instancia. art. 289.0 gs. 2.0 a 3.* 
- é um dos vogaes effictivoa designado pelo governo ou, na fal- 

ta de desiunapão ou impedimento do designado o ~ o u a l  mais an- 
tigo na m&istratura judicial, e nào o harando 2 o mzs  antigo no 
tribunal e em iwnaldade de circumstancias o mais velho. art. $77.0 

Presos - sopw:ntende sobre a sua sustentaçso e sohre a seguran- 
ça das prisões o governados civil. Sohre o mesmo assumpto exer- 
ce vigilancia o administrador do conelho. art. 218.0 n.0 il~, e 
242.0 u . ~  3.0 
- os culpados pne o administrador prender ou mandar prender, 

por via de requisição da atctoridade judicial, e nos casos em que 
se não exige previa formapao da culpa, são postos pelo adminis- 
traBor igmediatamente d disposiçiu do juiz competente. art. 949.0 
n.0*22.0 . . 

para a sua r~ndiiegio o11 caplura dos crimlnnsos i! obrigatorio 
o wrvipo dos cabos dc policia fora da gira freqezia ; mas para ã 
captura só tem obrigação ae ir até aos limites do respectivo con- 
celho, e ara a coodricção at8 á séde da freguezia mais proxima 
do mo@$ho risipho. arf. 266.0 $. 8.0 

Processo no tribunal administrativo - o modo de declarar osim- 
pedimentos e de oppôr e julgar as snspaiq,ões B o mesnio do co- 
digo do processo civil quanto aos juizes de 2.a  instani?ia. Mas as 
suspcições n5o motivadas não sc admittom; e os rogaes averba- 
dos de suspeitos., emquanto não coufessarem a silspin..~tn~, o11 esta 
não fôr julgada, conhecem das suspeiqZes oppostas ~ U S  aollepas, 
salvo se a motivo da suspeicão f6r o memo para túdos. Ua deci- 
são não ha recursa. art. 293.0 e $8. I .O a 3.0 

-- opposta a suspeicão aos vogas, chamam-se 03 substitutos ne- 
- eessaiios; se estes forem abrangidos na siispeiâão, o presidente 

remette o processo das suspeiçfi~> ao tribunal administrativo cuja 
séde for mais proxitna, para este o julgar. E se aç- suspei~ões fo- 
rem procedentes e abrangercrn tantos etfeetivos como substítutos 
do primeiro tribunal que este não possa funccionar, o outro tri- 
buna! resolve deIktitivarneate o prowsso. art. 1995.0 e S. unico. - são publicastas sessões; mas as resoluç6es toffiam-se em con- 
ferencia particular on por tenções, na forma do regulamento. art. 
295.0 
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as partes por si on por advogados ou procuradores podem a1- 
legar por escripto, ou oralmente na sessão de discussão. art. 
$96.4 - não póde recusar-se o tribiiual a julgar com o fundamento da 
falta, omissão on obscuridade da lei. art. 297.0 
- ao julgamento precede audieneia contradictoria das partes, sal- 

vo estando determinada outra fórnia de processo em lei ou r eg -  
lamento de administração publica. art. 298.0 
- a instaurapZo d'cllc não impede a execução das deliberações 

contra que se reclama; mas póde o tribunal por accordão inter- 
Iocutorio suspendel-a a requerimento das partes, se a execiieo 
trouxer damno irreparavel ou de difficil reparação. art. 299.0 
- dois annos depois da execução do aeto prescreve o direito de 

reclamar rontra clle, salvo se a lei estabelece outro praso. art. 
299.0 ó. 3.0 .- rn& i. prescripção interrompe-se por via dc requerirncnto do 
interessado, pedindo a revogaçãu do :iclo, sulinicttido ao dcspacbo 
da corporação ou auctoridade que o praticou. Da data do iudefe- 
rimento nolificado ao requerente, recomeqa a ctorrer a prescri- 
uoão. art. 299.O E;&. 2.0 e 4.0 - - os arcordãus dsfinitivos conldm o objecto do Iitigio, os nomes 
e qualidades das partes, o resumo das allegapfies, e as razõcs da 
decisão. art. 300.0 - transitando eni julgado tem força de sentença, com execução 
apparelhada. art. 301.0 - de todos sc póde recorrer para o supremo tribunal administra- 
tivo ou tribunal de conhs, conforme os casos, e em assurnptos de 
recrutaniento. para a Relaç50 do districlo ; ?alvo nos casos expres- 
sos na lei ou regulamento de administração publica. O ministerio 
pubuco recorre sempre dos proferidos contra o estado. art. 303.0 
c S. unico. 
- não tem effeito suspensivo os recursos dos eecordãos do tribu- 

nal administrativo. Hrs p0de n tribunal superior ordenal-e, quan- 
do eokja isso disposlo na lei ou em regiilamento de administraçfo 
publica. art. 304.0 - as provar são em regra documentaes ; ruas es o w o ,  ou a re- 
qrierimento das partes, pbde o tribunal ordenar inquirição de tes- 
ternunhas, exame$ ou outras diligeneias, insumbjdas aos adrni- 
nistraaores dos concelhos que o tribunal designar, conforme as  
circuinstancias. art. 305.0 e 3. unico. 
- os recursos para o supremo tribunal administrativo ou tribu- 

nal de contas são interpostos sempre nos proyrios autos deiilro de 
i 5  dias da intimag.50; e interpoem-se por meio de termo requeri- 
do ao prcddente do tribunal. Para a Relação interpoem-se eonfor- 
me o diq~ostn no rcgii1amentch ãrt. 306.0 - as partes podem instriiil-os desta primeira ou na segunda ins- 
tancia. art. 306.0 §. 1.0 . - o presidente remette o processo dentro de 5: dias ao ~ribunal 
superior. com ou sem resposta do tribiinal recorrido, conforme V 
reeiirsn for instruido n'este ou n'aquelle. art. 306.0 3. 2.0 

-- havcrido demora no julgamento ou na instmcr$io e remessa 
para o triliunal superior, podem as partes protestar n'eate c o n p .  
isso. se livercm ja expirado os prasoe iegaes. O tribunal superior 
manda que o inferior informe em 48 horas sobre o protesto ou 
reelamaç5o ; havendo fundado motivo para a demora na insbrnc- 
@o e julgamento, o tribunal superior designa novos prasos que 

nunca excederao cinco dias; se a demora for da remessa, ordena- 
ra que suba irnmediatameate. art. 306.0 8s. 3.0 a 6.0 - verificando-se no tribunal superior que houve alguma das 
omissões antecedentes, o presidente o participara ao ministro do 
reino, que o participará ao da justipa, para screm tomadas em 
eonsideracão, e se tomarcm providencias contra os vogaes negli- 
gentes. aft. 3. 7.0 - 
- finalmente node o tribuna1 superior, a requerimenlo dos inte- 

ressados, mandar llie seja enviado o processo para o julgar, pro- 
vando-se ter expirado o praso em que o tribunal administrativo 
devia ter proferido a decisão. art. 305.0 8. 8.0 - vid. o Regula- 
mento do processo 980s tribunaes adnainislrata'cos. 

Proouraqões - a Icgalidade d'ellas e a identidade dos eleitos é 
verificada na sessão doa procuradores a Junta geral de 2 de janei- 
ro do 1.0 rnno de cada triennio: ou, no caso de eleição extraor- 
dinaria, na reunião que se verifica no terceiro dia util posterior 
ao terceiro domingo imrnediato ao do apuramento. art. 28.0 i. 
3.0, e 19." 

Proouradores - escolhe-os o presidente da junta geral, ou o 
da camara para os aegocios iudiciaes das respectivas corporacões. 
art. 96.0 8. 2.0, e 123.0 3. 1.0 n.O 4.0 

Procuradores 6 junta geral- são em numero não 
inferior a 81 oern supenor a 25. O numero dos que cornpebrn a 
cada districto. e os crrculos elcitorars em que rada u~i i  d'esbs se 
divide ha de ser deterniinadq por lei especial. Mas os concelhos 
com orcanisa~ão csperial ri30 elegem procuradores nem fazem par- 
te dos circulo;. $1 3k.0 e 35.O 

este numero so por lei pode ser alterado. Mas alterados os li- 
niites dos districtos ou concelhos, pertence ao governo rever a 
circumscrip~iio eleitoral alterada, ou~ idos  os corpos administra- 
tivos interessados, sob consulla do supremo tribunal adniinistra- 
tivo e observadas as condiçUes segufntes : 

i.* cada circuIo eleitoral pertence no todo a um unico diç- 
tricw ; 

2." cada concelho não faz parte de mais de um circula ; 
3.a nenhum circulo se compõe de concelhos não coofinzi~iles; 
4.8 O numero de procuradores de cada circulo é proporcional, 

quanto possivel, a sua populapão; 
5." nenhum circulo tem monos de tres procuradores, e o nu- 

mero total n5o será menor de 21 nem maior de 25. arl. $5.0 

e 36.0 S. unrco. 
- tres d'elles constituem a comrniçaão districtal delcgada da jun- 

ta, por eleição d'esta na sua primcirz scss%ri, uoineando tambem 
então tres subsrimtos chamados nas fd11d~ e iiripedimentas, pela 
ordem da nomeação. Uns e outros podem ser substituidos pela 
junta em qualquer sessão. art. 32.O 5. mico, 85.0 e 8 7 . O  

--- o eleito por mais de um circulo representa o da sua residen- 
cia quando eleito: na sua falta o circulo onde tiver maior vota- 
czo, e em igualdade de votos o desigliado Y sorte pela junta na 
irimdrra reunião. art. 35.O 
- na falta e impedimento dos substitut.os da commissão distri- 

ctal são chamados os residentes na capital do dictrieto peia ordem 
da idade. art. 85.0 5. 2.O 

- são dcitos na época das elei~iiea adrninistrativ:~.. srl. 339.0 
- 0s que sem 1notivo justlfieado doixareoi de comparecer 3s scs- 

.. ções incorrem na millta de ã$OCiI) réis por cada sessão a que falta- 



rem; se forem mais de dez no anuo, ou excedereni ,a toda a ses- 
são ordinaria ou extraordinaria, acresce a pena da perda de di- 
reitos polilicos por dois atino?. art. 364.0 $. iiilico-vid. P e n ~ ?  R 
31ultas. 

Pvonuncist - 3 dos magistrados administrativose commissarios 
do policia, por factos relativos ás suas funccões, não produz eSei- 
to antes de iutimado o despacho e de tran"star em julgadn. aff. 
395.0 5. unico. 
- a dos rcfcridos funecionarios, qne paspar em jiilgado, suspeu- 

de-os zpso facto do exercicjn das suas funcções. art. 396.9 
Prostitiatan- a policia d'ellas incurnbe ao administrador do eon- 

celho. E o governador civil toma providencias a tal respeito. art. 
44.4.0 n . O  6.0, e %i8.o n.0 I2 .o  

Provas dos críuies de que 1eiiIia uoticia collige-as o administra- 
dor do. concelho para esclarecer os tr'ibanaes. arl. 24'2.0 n.0 20.0 - no processo perante a tribunal administrativo é em regra do- 
eumen tal. Mas pode o tribunal ordenar ex oficio, ou a req~ierimen- 
to da parte, que S H  inyoiram testernonbas,, se promda a exames, 
vistorias, etc., or via dos administradores dos concelhos que 
desigiiar. art. 385.0 e 5. unico. 

Qiiotas com que os concelhos devem concorrer para as estradas 
de inleresee mmmum, na conformidade das leis e replsmelitou 
especiaes, fixa-as a junta geral por deliberação def in~t í~a .  art. 
ãh." n.0 7.0 --- para as despezas com a policia civil. a cargo das juntas ge- 
raes, rom quc os conceibos çtides de dislricto, e com repimen 
especial d e ~ e m  contribuir, fixadas pelo governador ci-uil, 
pi'npporcionalmente a contribuiwo predial e industrial, ouvido o 
tribunal administrativo. As do5 outros concelhos para o mesmo 
fim são fixadas nos mesmos termos peIa junta geral. art. 130." 
8 A O  
3. -. 

--- para juro e arnortisação do% emprestimos distríctaes, com que 
os coucdhos com urganisaçáo especial devem concorrer piru a jun- 
ta geral satisfazer esses encargos, é proporcional á contribuição 
predial e indilstrial. art. 420.0 - dislribue o çcivarnador civil, ouvido o tribunal adminiutratívq, - 
por todos os concelhos para a ùespeza dos tribvnaes administrari- 
vos, e proporcional i eoil1riliuiqã:lao predial e industrial de cada 
concelho, ate que seja inc!liida e m  despeza no orcamertto do cs- 
tado. arl. 422.0 5. 3.0 

Beal d'aagna - os generos sujeitos a elle, au ao imposto que o 
substituir, cstiío snjciros ao imposto indircato niunicipaf, que se 
limita a uma percentagem addiciocal a pauta do estado atB ao 
maximo usado pela cõrks. arl, 128.0 e $. i . 0  

-- dos generos 1150 sujeitos a elle, podem ser tributados pela ca- 
mapa sdrnente os desi-pados na pauta que o .go17erno decretar. a 
qual não pode abranger as exceptuados ex.pressarriente por Ici de 
imposto para o estado. arl. 128.0 5. 2.0 

--- e ainda n'este caso a taxa não póde exceder 25 por cento do 
prepo corrente d'esses genems no mercado do concelho. art. i28.o 
B .  &.O 

L não estando fixada a percentagem pelas cortes, a tempo de po- 
derem ser votados os impostos municipacs, cimsidsra-si: auctori- 
sada a percentagem precedente. art. 128.0 S. 6.0, e 434.0 S. 1.0 

- .,- nos miinizipios de Lisboa, Porto e Gaya rege e m  assumpto a 
legi~lação especiaf, e o disposto no codigo. art. 15b.o a iX.0 e 
Ja i  de I5 de julho de LS85. 

Receita das coufr-ariag, irmandades e corporacões pias 
ou heneficas, descripias nos ceùç orçamenros, conieqa peios saldos 
yrovaveiu de origens diversas; a receita effectiva do ultimo unno 
serie de  base para a avaliagão dos rendimentos, salvo quanto aos 
variaveis, uue re r~au lam nela nikdia dos tresultiruos amos. 3rt. 
340.0 8. 4.6 
- não deve no orçamento ser excedida pela despe~a. ar!. 220.0 

S . 5 0  J' V .  

- - dividc-se em ordinaria, cxtraordinarla e dividas activas. ?rt. 
220.0 S. 6 . w  I 

- 1150 dew ser mcncionada ~ r n  globo, mas em tantos artigos 
qu~ntas as suas diversas origens, explicadas em notas. art. 220.0 
y. 1 .' - a de generos rrienciona-se no orçamento, calcul~ndo-a em di- 
nheiro gelos preços da tarifa camararia. art. S .  8.0 

Receitas da jilnta geral - a ordinaria compce-se : 
i .O dos rendimentos dos seus bens proprios; 
8.0 dos juros de cieditos c fundou consolidados;' 
3.0 dos dividendos de acções de bancos e companhias; 
6.0 do rcndimcnlo dos  estalielecimcntos ùisaricfaeu; 
5.0 ùo pmducto dos impostos; 
6.0 do das milltas impostas nos regulamentos dc policia dis- 

trictal, ou de outras appliczdas por lei para o cofre dos dis- 
trietos; 

7.0 das dividas aclivas; 
8.0 de outros quaeequer re~dimenros permanentes, wnstituindo 

por lei receita diblriatal. art. 58.0 S .  I .0  - a exk aardinat-ia compõe-se : 
1.0 das hcrançar, donativo- Iegados ou dor~ões; 
2.0 do producto dos emprestímos ; I 
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3.0 do producto da alienaçxo de bens ; 
b.0 dos subsidios do estado : 
5.0 de outros quaesquev rendimentos eventuaes e incertos. arr. 
58.0 1. 2.0 - a avaihção da receita annual é feita pela receita e82etira do 

ultirrio anno civil, ou pcIa rné,lia do liquido nos ires uttiinos an- 
nos, se os rendimentos, por muito variaveis, não puderem com- 
putar.sc aproximadamente pelo liquido de um só anuo. art. 
65.0 
- no orGarnento suppIamentar pdde crear-se receita urdinaria, 

quaalo a vouda no ordinario não for sufflciente. art. 66.0 8. 
2 . u  rLU 1.u 

a excedente á calculada appliça-se em orcamento supplemen- 
tar. art. 6Y.o n.0 3.0 
- a sua applicação púde ser alterada gelo orgamento supplemen- 

lar. arb. 66.0 n.0 k.0 - 050 se votando a iiecessaria para as despezas obrigatorias,.pó- 
de votal-a o governo, oovido O supremo tribunal administrativo, 
mas dentro dos limites das attribuições da junta. art. 71.0 

Receita riiunicipal - a ordiraaria é constituida : 
l.0 PYIOB rendimentos dos bens proprios; 
2.0 juros de credito e de fundos consolidados; 
3.0 diridendlis.de. acçõos de bancos e companhias; 
4.0 rendiiiiento de estabelecimentos municipaes; 
5.0 multas por transgressão $e posturas ou regiilarnentos de 

policia municipal; 
6.0 taxas de occupação de terrenos e logares pnblioos, ou pelo 

uso do3 bens de Iogradouro commum ; 
7.4 impostos ; 
8.u dividas activas ; 
9.0 multas aos que renderem, comprarem, conduzirem ou trans- 

portarem caça no tcnipo defezo ; 
1 0 . O  quaesquer rendimentos permanentes destinados para isto 

por lei. - a e~traordinarao compõe-se : 
i.9 de heranças, legados, doações e donativos; 
4.0 do pio i i 1 . t ~  de empreetimos; 
3.0 do de altenação de bens; 
&.o dos subsidios do estado ou do districto; os d'uutros munici- 

pios para meIhoranieutos ou instituiçòes de interesse commum, 
ou os pro~enientes de compunliias ou sociedades, ou de con- 
cessão a companhias OU particulares ; outros quaesquerincer- 
tos ou eveutuaes. art. 131.0 5. 4.0 

- 2 não votada pela camara: enecessaria para despezas obrigato- 
rias, é supprida por delibcração da junta geral, ou  da commissão 
districtal, de:llro dos iirnites das attribuig5es das camaras. Ex- 
capto quanto a das camaras com organisaqão especial, em que a 
omissão E supprida pelo goverilsdor civil; e quarito ao rnunicI- 
pio de Lisboa, pelo governo: osvido o inspector da fazenda mtlni- 
ci~ril. art. 1iL6.0 e 258.0 -i. i.*: Lei de 18 de iulho de 1855, art. " ,  

i ?e: 
Eeeeita mriaícipal de. L I s b o a - d i v i d e - s e  em urdi- 

naria diversa e extraorlluluria; a ordinarii subdivida-se em d2- 
t-zcta.' irzdirecta e de bens p~.op~.zos. Lei de 18 de julho de 1883, 
art. I l l . 0  e i22.O - - çiio receitas directas : 
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4 . O  os addieionaes ás contribuições directas do estado, predial, 
industrial, sumptuaria e de renda de casas ; 

%.O as taxas por 1icm-ii..:~s; 
3.0 as taxas sobre J a  il:.ires; 
4.O os impostos sobre vehicuIos, cães e bestas de carga ; 
5.O e quaesquer rendimentos dirmtos destiuados por lei ou pos- 

tura para receita mnnicipal. Cit. lei, arr. li2.o S. 1.0 -.- são receitas indirectos : 
f .@ a parte do imposto sobre os generos consnmidos no conce- 

lho, e mais 80 por cento de exeesso annual ao rendimento do 
mesmo, computado sobre a importart~';:~ attrihnida ao theçou- 
TO publico no anno economim de l+ii-4 e-:; ; rquelia parte 
continua a ser abonada a camara segundo as eonsignaçks 
concedidas por lei a mesma camara, effectuando-se o paga- 
mento em dozc presfa~ües nos dias 1 a 10 de cada mez; 

2 9  quaesquer outros rendimentos indirectos, destinados por 
lei ou postura para a receita municipal. Cit. lei, art. 112.0 
5. 4.0 e art. 4 1 6 . O  - sao receitas de bsns proprios : 

I.0 os juros de credito e fundos consolidados ; 
2.0 03 dividendos de acções de bancos ou companhias; 
3.0 os rendiinento~ de estabelecimentos e propriedades mnniei- - - 

paes ; 
4.0 as dividas activas ; 
5.0 os subsidios provenientes de companhias on weiedades On 
. de concessões a companhias ou a pártieuiares ; 
6.0 qtiaesquer outros que devam considerar-se taes. Cit. hi, 

art. li2.0 5. 3.0 - são receitas dzoersm : 
4 .O as herancas, donativos, legados e doações ; 
2.0 as mnltaS e condenina oes em proveito do manicipio ; 
3.0 o aluguel da terrenos % uso pnbiim moniaipal, p m  esta- 

belecimentos temporarios ; 
4.0 os subsidios do estado para melhoramentos ou instimiçh 

rnunioipaes; 
5.0 os sabddios da jmb geral, ou de oat? mpmicipios pai9 

melhoramentos de interesçe mmmnm mnn~clpal ; 
6.0 as taxas dos coaiterios municipaes, e concessões de SepUI- 

turas ; 
7.0 as taxas de aferiçóes de pesos e medidas ; 
8.0 as multas impostas no áempo defezo aos que venderem, 

comprarem ou transportarem cnip ; 
9.O as lioenqas de pesca nas aguas communs mnnicipaos ; 
f 0.0 quaesqaer oatros Pendimeuias que devam chssificar-se de 

dirersos. Devendo notar-se que as multas do ILO 8 - O  d o  co- 
bradas pelo maximo do estatoido nos reguIamenfos, e pelo 
dobro no caso de reincidencia ; e que a caGa apprehendih se- 
ra entregue aos acylos e m a s  de benefimcia. Cit. lei, art. 
113.0 e $S. i.0 e Qo 

"L- sãn r~ceitas estraor&aTias : -- ---- 
I .o as dos emprestimos ; 
2.0 as das alienaq5es de bens. Cit. lei, art. 414.0 -- os aãdicionaes sob. a~~contripalfles üireetas são Exactos peia 

esmara na sessão ord~nana de ],mho de fada anno para o amo 
c.i vil seguinte ; e a percentagem pode ser d!Eerenie para cada con- 
tribiiigo directa, excaptaando a SUl~pmaria e de renda de casas- 
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Fiada a percentagem é communicada ao governo, depois de es- 
tar patente com o rol, matrizes e listas por 45 dias a todos os 
contribuintes, e de jnlgadas as reclama 'es pela camara nos 8 
dias seguintes, salvo o recurso para o t z u n a l  administrativo. 0 
seu producto 6 cobrado cnmulativamente com o do estado, e o 
total. calcnlado pela medra dos ultimos tres annos, e abonado a 
eamara pelo governo em 4% prestações pagas de 1 a 10 de cada 
mez. Cit. lei, art. ii5.0 @. 4.0, 2.0 e 3.0, e art. 118.0 - os rendimentos e contribuipões municipaes são arrecadados 
pelo mesmo modo e formalidades dos do estado e sujeitos a mes- 
ma com tencia contenciosa, excepto aqnelles para os quaes se ti- 
ver tegaKenre pmr ip to  outra 16rma. Cit. lei, art. 119.0 - não pode a eamara cobrar imposto algum de transito ou de 
portagem. Cit. lei, art. 417i 
- nenhuma póde ser cobrada sem estar descripta em orçamento 

regularmente organisado e approvado nos termos da lei. Cit. lei, 
art. 438.8 

são descriptas pela sua importancia total ; porque a despeza 
da sua cobrança, ou administração ou qnaesquer outras são des- 
criptas na despeza. Cit. lei, art. 139.0 

-- são descriptas no orçamento em artigos separados, por origem 
de-receita, não se podendo englobar contribuições, taxas ou licen- 
ças com incidencia'di@rente, embora provenientes da mesma pos- 
tura ou diploma. Cit. lei, art. 140.0 

as dos emprestimos descrevem-se especialisando cada um d'es- 
tes eni artigo especial. Cit. lei, aít. 4P.i.O 

--- avaliam-se pela importancia da receita egectiva do ultimo an- 
no civil, e pelo calcnlo da media do liquido dos cinco anteriores 
excluido o maximo e o minimo, as que pela sua natureza variavei 
não podem. ser >valiadas aproximadamente pela effectiva de um 
so anuo. Cit. lei, art. ih2.0 - as de saldos descrevem-se em artigos espeeiaes correspondetb 
tes as suas diversas origens. Cit. lei, arL 1Wo e 449.0 

lideccita paroahial -é  ordinaria a seguinte : 
4.0 os.rendimentos dos bens e estabelecimentos proprios, e dos 

applicados á fabrica da igreja parochial ou suas dependentes ; 
2.0 as m a s  pelo uso dos bens de logradouro parochial ; 
3.O os rendimentos dos direitos qne a fabrica por lei ou esQloy 

estiver aoctorisada a - receber nos baptismos, c a s a q p s  Q 
n h i t n ~  - 

7 

5.0 o rendimento dos cemiterios paroehiaes; 
5.0 as multas impostas por lei ou regnlarnentos em beneficio dk 

oamchia : 
6.8 a addicional as conariM&s dlrecsas do esta- 

do (predial, industrial, de renda de m a s  e snmptuaria, ou 
as que vierem a substituil-as) ; - 

7.0 igual percentagem sobre os reqdimentos em que não incidi- 
rem as contribuiç5es rnenciona&as, exceptuando 0% juros de 
titulos de divida publica, os vencimentos dos militares em 
serviqo activo, ou dos individuos que por lei gozem das mes- 
mas vantagens ; 

8.0 as dividas activas; 
9.0 e quaesquer outros rendimentos permanentes destinados por 

lei a constituir receita ~arochial. art. 199.0 8. 1.0 - são receita exãraordinafia : as heranips, do&tlvos e legados, 
o producto dos emprestimos e o da alienação de bens, os subsi- 

d i o ~  do estado, rnnnicipio. ou districto e quaesquer outros incer- 
tos e eventuaes. art. 199.0 5. 4.0 - tambem é receita para melhoramento dos caminhos vicinaes 
um dia de trabalho em cada anno, comprettendendo o serviço de 
pessoas e cousas do mesmo modo que esd regulado para as ca- 
maras municipaes. art. 200.0 e 135.0 - é applicavel aos rendimentos e impostos parochíaes o modo de 
cobrança determinado para os das camaras municipaes. art. 499.0 
S. 3.0 e 134.0 e 139.0 : - vid. Percentagem ada'icwd ris contl-ibzci- 
ções alirectos e lmpodos municipaes. 

lambem pode coUet7ar para as despezas da fabrica da igreja 
parochial as irmandades e confrarias n'ella erectas, na proporção 
dos seus rendimentos, e sem prejuim das despezas obrigatorias 
d'eIlas; precedendo porém audieneia das interessadas e auctori- 
=@o do governador civil. art. 201.0 

Reaenseamento eleitoral - os livros e papeis d'elle re- 
cebe-os o secretario da camara dos secretarios das commissões 
recenseadoras ; conserva-o sob sua responsabilidade; e por via do 
administrador envia ao governador civil atc? ao fim de julho de 
cada anuo uma cópia anthentiea d'elle. art. 160.0 n . ~  7.0 

um ou mais cidadãos do wucelho podem requerer ao secretario 
da camara que Ibes mande imprimir tantos exemplares quantos 
pretenderem, responsabilisando-se pelas despezas; e o escrivão 
sob sua responsabilidade deve entregar-lh'os em 30 dias da data 
do requerimento. art. 160.0 n.0 8.0 

6 despeza obrigatoria das camaras. art. 441.0 5. 1.0 n . ~  24.0 
abre-se n'elle uma casa para os eleitores que são elegiveis. 

art. 308.0 8. 9.0 
cópias d'elle em duplicado e authenticas são extrahídas peh 

commissão do recenseamento, canvocada pelo administrador do 
concelho logo que o governador civil publique o edltal para as 
eieições. As cópias eão enviadas pela commissão aos presidentes 
das assembléas eleitoraes quarenta e oito horas pelo menos antes 
do dia da eleição. art. 313.0 - o da população 6 despeza obrigatoria das camaras. art. 141.0 
5s. 1.0 n.O 93.0 

Recenseamento escolar e m  Lisboa - é feito pela 
camara municipal. Lei de 18 de julho de 1885, art. 39.0 - para elle, os parochos auxiliados pelos regedores, enviamli 
camara annnalmente at6 30 de novembro a relação de todas as 
crianças que devem completar 7 annos no anno seguinte, e outra 
das que completarão 8, 9, 10 e 4í;  as relaqões cont6m o nome da 
criança, nome dos paes, tutores ou pessoas encarregadas da sua 
educação ou sus~ntação, a morada, as officinas ou arabalhos ag i -  
colas ou industnaes em que forem empregadas. Semelhantes rela- 
ções enviam os encarregados do registo civil das crianças alli re- 
gismadas. Estas obriggões referem-se as nascidas antes da vigen- 
cia da lei. Cit. lei, art. 39.O 

para elle, e com relação as crianças nascidas depois da vigen- 
cia da lei, além das refãções dos parochos e regedores, são abri- 
gados os pae- tutores, etc., a no praso de tres mezes participa- 
rem por escripto a camara o nasbimento da criança com o seu no- 
me e data do nascimento, nomes dos paes, sua profissão e mora- 
da ; e do mesmo modo quanto ao faltecimento de crianpa de ida- 
de inferior a 14 annos. Umas e outras participa es são atürma- F" das pelos parochos e regedores e confirmadas pe o administrador 
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do bairro. As mudanças de domicilio das crianças+ menores dos 
12 annos estão sujeitas-a iguaes participações. E a falta de eum- 
primento d'estas obrigaq5es obriga o resportsavel ao pagamearo. 
da multa de 3iiCP33 r8is a 208000 rBis em favor das caixas escola- 
res. Cit. lei, art. 3 9 . O  e 40.O - para elle cria a camara uma reparti@u ti2 registo escolar. Çit. 
lei, art. 4 . i . ~  

Reclamaqoes - ácerca do orçamento do districto podem fa- 
zel-as singular ou collecfivamente 03 eleitores do dissricto peran- 
te a junta geral, antes d'esta o approvar; perante o governador 
civil3 depois de approvado pela junta; perante o trib:ini 11 adminis- 
trativo nos casos de uullidade da deliberação (art. Wu). No se- 
gundo caso remette-as aqnelle magistrado ao governo para os ef- 
feitos ,legaes. art. 64.0 $$..3:0 e &.Q - para pagamento de dtvrdas, a que furem obrigadas as juntas 
geraes por sentença judicial, podem fazel-as os interessados pe- 
rante a comruissão distrietal ; se esta recusar, Ferante o trihiinal 
admiriistralivo, mas tudo no caso de serem liquidadas, e haver iio 
oreamento verba para ellas. Nao a havendo podam reclamar a . .  
commissão distcíctal que inclua no orçamento verba necessaria; 
e se esta se recusar, podem reclamar ao governo que use do di- 
reito de intervir no orçamento das juntas geraes conForme o art. 
71.0; art. 8k.0 5%. 1.0 a 3.0 

para o tribnnal administrativo ha da recusa da commissão dis- 
trictal pagar despezas regularmente anitorisadas e liquidadas. 
art. 9&.0 6. 3.0 
- dos actos da commissão districtal ha para a junta geral ; e não 

estando esta reunida, ou dcsattender as reclamações, ha para o 
tribunal administrativo no caso de offensa de direitos, ou nullida- 
de de deliberações. art. 98.0 S. nnico. 
- acerca do orçamento municipak póde fazel-as o eleitor do con- 

celho para a camara antes de o approvar, ou para a junta geral 
depois de approvado pela camara, ou para o tribunal administra- 
tivo no caso de nullidade da deliberqão. art. 443.0 - faz-se a eamara contra B recusa do presidente ila carnlra de 
pagar despezas obrigatorias auotorisadas e liquidadas, e da Gama- 
ra para o tribanat administrative. art. 150.0 $. unico. 

A para o pagamento de dividas da camara por senten judicial 
, fazem-se á camara para as inclnir no orGamento, se n'elgnão houf 

ver verba respectiva; e se a camara recusar, reclama-se para a 
jmta geral. arl. 133.0 8'. 9.0 - sobre o aflauiento parochial fazem-se a junla üe parochia ao- 
tes de approvado o orçamento, ou perante o governador civil, de- 
pois de approvado pela junta. ar!. 203.0 

Realamagões eleitoraes - contra a validade da eleição 
e legitimidade dos eleitos póde fazel-as qualquer eleitor do circu- 
lo, no acto da eleição ou no do apuramento ou depois d'este ate 
ao sabbado seguinte. art. 331.2 e 335.0 
- no acto da eleiflo ou no do apuramento pude fazel-as verbal- 

mente, e escrevem-se na acta como forem dictadas ; sendo por es- 
cri to, mencionam-se apenas na &ta, e juntam-se ao processo as 
rec?amages escrlytas com os dacumentos que Ihes digam respeito, 
seiido tudo rubricado peIa mesa e por tres dos eleitores que o qui- 
zerem faeer. art. 333.0 - sobre dlas informam nas actas as m e w  das assemblbs rcs- 
pectivas o qne se Ihes offerecer, querendo. art. 339.0 e 3. uuico. 

- as posteriofes ao apurarnento de\-em scr cscriptas, assignadas 
pelos reclamantes, reconhecidas as assignaturas, e entregues ate 

. ao sabbado immediato ao governador civil, que as enviara logo 
ao administrador do concelho para que este convide nos dois 
dias immediatos a niess respectiva a ir examinar na administra- 
cão do couwlho as rdelainaçõeu e informar o que entender atí! au 
terceiro dia da convocação. Expirado este praso, devolve o admi- 
nistrador ao governador civil as reclamações com as iriforina~ões 
ou sem ellas, não as havendo; e esse envia-as como processo ao 
tribunal administrativo dentro de cinco dias. art 314.0 a 336.0 
- resolve-as o tribunal administrativo sem mais krmos do qne 

os do eodigo administrativo no praso de 2.5 dias contados da re- 
cepçiio dos processos no governo civil. art. 3bi.o 
- a falta de resoluçZo sobre ellas é considerada como indeferi- 

mento. art. 3hl.o $. 1.0 
Reolamaçoes para o t r i b i z n d  adm2nistratl- 

vo - não impedem a execução dos a c t ~ s  ou delierapões de que 
se recorre, mas póde o tribunal ordenar sp. suspende a reqnerimen- 
to das partes, por damno itreparavel ou de difficil reparação. art. 
909 O -"". - prescrevem em dois annos a contar da execução do actó. salio 
disposição especial da lei. Mas interrompe-se a prescripgo por 
via de requerimento da parte ou seu procurador pedindo a revo- 
gação ou reforma do B C ~ O  c entresue a auctoddade ou reparti* 
que o praticou. Indeferido o requerimento, da data danotifiyçao 
do indeferirnento curneqa a correr novo praso para a prescripç%o. 
art. 299.0.$$. 1.0 a 3.0 

3Xecursos - ha para o tribunal administrativo das deliberag5es 
das juntas geraes sobre a legitimidade das faltas ou impedirnen- 
bos dos seus vogaes. art. 22.0 
- ha das deliberações das juntas geraes definitivas ou que pas- 

saram a taes para o tribunal administrativo no caso : 4+0 de nulli- 
dade da delibera 30: 9.0 de offensa de drreitcis fundados nas leis 
ou regulamentos %e admioistração publica. N'aqnelle caso 6 com- 
petente o miuisterio puhlico para os interpor, n'esb só as partes 
oflendidas pela deliberagão. xrt. 57.0 e 3. unico. 
- ha e compete a camara mterpôl-o para o governo da deli-- 

ção da junta geral ou do governador civil que suspender a deii- 
bem* camararia. arL 141.0 8. 4.0 - ha das deliberafles das camaras, pelos meios conlenciosos, 
como a reFpeito das juntas geraes (nid. supra). art. 184.0 
- ha para o tribunal de contas do mordãu do tribunal adrninis- 

trativo que julga as contas 63 gerencia municipal, e podem So 
interpostas pelos gerentes interessados ou pelo minisierio publi- 
co. art. 153.0 - interpoem o mipisterio publico dos julgamentos do tribnnal 
administrativo que julgue contrarios a lei. art. 291.0 n.O €L0 

--- e do mesmo moao inkrpoem dos acbs das corporações admi- 
nistrativas sob sua jnrisdic@o. art. ?Si.* n.0 9.0 

Recursos dos aocord5os do tribunal s d d -  
nistrativo - interpoem sempre o rninisterio publico nu$ pr0- 
fendo$ contra o estado. art. 303.0 g. unico. -- ba-os sempre dos julgamentos definitivos ou como taes, para 
o supremo tribunal administrativo, ou para o tribmal de contas 
nos relativos a cnnias, on para a Relação nos relativos ao recru- 
tamento. arl. 303.0 
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- cm regra não tem effeib suspensivo; mas póde ordena1.o o 
tribunal superior no caso de disposigão de lei ou do regulamento 
de administracão ~ubiica. art. 304.0 
- para o supiemb tribunal aduiinislrativo e para o de contas in- 

terpoem-se, por meio de termo nasautos e precedendo despacho do 
presidente do tribunal, no praso de i5dias da intiinação. art. 306." - podem as partes instruil-os na La ou % a  instancia. art. 306.0 
8. [.o 

Regedor de parochia - ha um em im..,i I parochia, ou pa- 
rochias annexadas administrativamente. art. ::;:.o - e nomeado pelo governador civil sobre proposta do adrninis- 
arador do concelho, dequem e delegado immedinto e representan- 
te em todos OS assnmptos das suas attribuições. e nos quenáo esti- 
verem espxialmente eommettidos a outras auctor~dades. art. 254.0 - sii o pOde ser o residente por mais de um anno na parochia, 
e que souber ler, escrever e Pantai*. ar6. 233.0 - não vence ordenado, e só b m  ou emolumentos que lho mmpe- 
tem, e não póde ser abrigado a servir por mats de um amo, mas 
sim depois de por outro anno ter deixado de servir o cargo. art. 
256.0 e 367.0 
- euiyuanfo serve 6 Bsento Bo serviço do jury, de abotetamen- 

:..- em tempo de paz, e da prestação do imposto de trabalho. art. 
r;; o 
- as suas fnncçties são compabiveis com as de jub de paz, e in- 

cornpativeis mm quaesquer outras. art. 258.0 
- tcm substituta nomeado e proposto eomo elle, e ambos po- 

dem ser suspensoq pelo administrador do concelho, dando d'isso 
parte ao governador civil, e s6 por este ultimo pode ser demitgi- 
do. art. 26U.0 e 26i.o - presta juramento e o substitoto nas mãos do administrador 
por si ou por procuração. art. 261.0 
- incumbe-lhe : 

4.O participar ao administrador as faltas e irregiilaridades das 
administrações de irmandades, confrarias e estalielocimentos 
pios e das da junta de parocliia; 

2.0 dar parte ao mesmo, circnmstaaeiadamente, dos factos cri- 
minosos de que tiver noticia, e das provas que se possam 
obter para descoberta dos criminosos; 

3.0 vigiar a execução das providencias policiaes dos cemiterios 
parochiaes e exercer as funcções de policia sanitaria, quc lhe 
forem comr+lidas pelas leis e regulamentos; 

&.o providenciar sobre a desobstrucgão das ruas e caminhos 
parochiaes; 

5.0 abrir os testamentos na presença dos apresenbntes e de 
daas tes&mnnhas, fazendo lavrar o auto da abertura, em que 
se declare o esfado cm que o testamento é apresentado, e se 
esta ou não nos termos indicados no encerramento; o anto 
e lavrado na folha exterior do testamento on em folha con- 
juncta, não ha~endo espaço n'aquella, sendo rernettido tudo 
em vinte e quatro horas ao administrador do concelho (cedi- 
go civil art. 1933.0 e 193b.o) ; 

6.0 exercer as funcções delegadas pelo administrador e quaes- 
nl!im.i' oatras que as leis e regulamentos lhe incumbam. art. 
=Ii:.o - pode suspender os cabos de poli~:ia, euja nomeação propoem 30 

administrador. art. 266.0 $8. 1.0 e 9.0 
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- assiste as sessões da junla, 8 Ouvido quando o pede, e toma 
. assento a esquerda do presidente. art. 189P 

--- tem um secretario nomeado pelo administrador sobre pn.;,nr<l;i 
sua; e pode snspendel-o a14 30 dias no anno. art. 863.0 e :tlj.O - 6 auxiliado por cabos de policia, cuja nomeação propoem, e 
i1ae pode suspender. art. 266.O - póde requercr a miivucação eãtraordinaria da junta de paro- 
chia. art. 1 g . u  

-- reoresenta a auotoridade administrativa nas eleições paro- 
chiaei. art. 3i5.0 

-- póda ser demandado, sem limnga de quem quer que seja, por 
actos relativos as suas funcg%s. E se for pronnneiado, e passar 
em julgado esta pronuncia, fica ipso facto suspenso. art. 31.O e 
39s.ó - 

Regist,~ civil - 4 obrigatorio para as camaras a despeza eom os 
livros e expedienie d'elle. art. 141.O S. 4.0 n.0 25.0 
- n cargo da camara, a sua despaza é obrigatofia. aft. iLl,O 

1.0 n.0 25.0 - parochial- a despezr com os livros d'eUe B eneargo obriga* 
rio da paroehia. art. 202.0 8. 1.0 n.O 42.O 

Regulamentos - emquanto o governo não decretar os regula- 
mentos determinados no oodigo, continuar& % reger provisoria- 
Geub os actualmente em viga?. arl. Bii.0 
- uara o servico dos lribunaes administrativos a que se refere O 

codigo é de 12 d'agosto de 1886. 
- para o reairnen dos estabelecimentos e serpiços perteoeentesa 

adrniniqtriw ..L.- districtal. cornpelc fazel-os a jaata geral por dek- 
beração deriuiriva. art. 5k.o n.0 43.' 
- sobre fruicão de bens e psstos de Iogradonoc?om_mum p- 

vos pertencentes a mais de uin eoneelho, 6 atiribuipao defimttva 
da junta geral fazel-os. art. 5-O.n.0 1 4 . O  

-- sobre regulamentos de policia proprios de pasmras munici- 
paes, mas que pareça conveniente que sejam nniformes no distn- 
oto, são objecto de deliberação provisoria das ]untas geraes, Ou- 
vidas as cairiaras municipaet.. art. 55.0 n.O 44." - sobre regulamenios de bens e pastos de logradoum commum 
dos povos ao coucclho, ou de mais de uma freguezia d'elle, deli- 
bera pn,visoriamerite a camara municipal, salvo o direito de SW- 
pensão pela junta geral art. 118.0 n.4 17.0, e l 9 L . O  - sobre os de palicia urbana ou rural, ou posturas da mesma 
espacie, delibera provisoriamente a camara, salvo o mesmo direi- 
to de suspensão. art. 118.0 n.0 '8.0, e 490.0 

--- e sobre os de cobrança dos impostos rnunicipaes, salvo o mes- 
mo direito exercido pelo governador civil. art. 128° n.O i9.O - a excc11~5a dos de policia districbl e municipal 6 fisoalisaàs 
pelos zeladores e guardas campestres. art+ C77.O 

-. os de policia geral executa-os o administrador do con@lh~- 
art. 2kE3.0 n.0 3.0 - superiores são transrnittidos pelo governador civil as anelo>- 
dades subaiternas, dando-lhes as instruc@es para a sua exeenp,  
e inspeccioo~ndo-a superiormente. arb. E47.o n.Os 1.O e %.O - paraarcuear as transgressões dos policiaes são competentes OS . .li,.iaeç de diligenciaa dos administradores dos concelhos. art. 
=:, : 0 

Residcneh parochial (casa da) ou de outros empreg~dos.no ser- 
v i ~  do culto, e os passaes dos parochos não pertencem a admi- 
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substituido nos lmpedjmenlos por outro nomeado pelo governador 
civil, e coadjuvado pelos outros da mesma secrehria. art. 278.0 

Secretar-io e vice-secretario da junta geral- são eleitos por es- 
ta na sua primeira sessão annual por escrutinio secreto. e até sc+ 
rem eleitos serve o vogal mais novo dos presentes. No caso de 
igualdade de votos prefere o mais novo. art. 44.0 e S. t .o - nas suas faltas e impediinenlos peririanentes procede-se sempre 
a nova eleiç%o. art. M.0 S. 2.0 - se foi,eeni Lernpurarios os impedimentos serve u mais novo dos 
presentes. art. 44.0 $. 3.0 

Seoretario da administraç&o do concelho- 
e proposto pelo administrador e nomeado pelo governador civil. 
art. 2k5.o 
- so pode ser demittido com recarso para o governo. com prévia 

airdieneia sila, por desleixo, erro d'officio ou niau proczdimcuto; 
e para isso couiçieteiite o governador civil. .art. W . 0  e Ç. 4.0 - póde ser transferido para outro coiieelho do mesmo distrielo. 
ari. 246.0 8. 2.0 
- i5 substituido nos sene impedimentos temporarios pelo empre- 

gado da iuesriix admiuistra@o ou por pessoa estranha não a ha- 
vendo habilitada, que o administrador nomear ; mas estas nomea- 
GGes interinas, se forem por inais de 30, dias, precisam de ser con- 
firmadas pelo governador civil, art. 247.0 
- incumbe-lhe : 

4.0 certificar e authenticar todos os doçumentos e actos ofi- 
ciaea da adrninistraqão; 

2.0 preparar o expediente e as iniorma$Bes necessarias para as 
resolu~ões do administrador : 

3.0 lavrar os autos e termos oRiciaee da admiuis!ração : 
4.0 conservar sob sua guarda e responsabilidade o archivo na 

casa d r  admiuisbra@e; 
5.0 dirigir OS trabalhos da secretaria, conforme as ordens do 

administrador. art. 248.0 - tem o ordenado votado no orçamento muuicipal, não inferior a 
3603000 réis nos concelhos de I.a ordem, a 2lOj4C.W réis nos de 
%a, e a L80&N reis nos de 3.a: e vence os emoluinentos que lhe 
competirem pela tabella. art. 249.0 

Seoreta.1-io da camara - incumbe-lhe : 
i . 0  assistir as sessões e r8digir as aclas, que fara lançar no rcs- 

pecfivo Iirro, submetlende-as prbviaroente eui uiiuutas a ap- 
prova@o e asaignatura dos vereadores na seç.60 iriimediata; 

2.0 certilicar e autheuticar os do~urnenbs e actos ofsciaes da 
camara; 

3.0 preparar o expediente e as informações necessarias para as 
rewluqões da c.il!i :ra ; 

&.o  servi^ de tab~..!:;,~ nos actos e contratos em qne a camara 
for outorgaute; 

5.0 conservar o archivo sob sua guarda e responsabilidade nos 
paços do couceIùu ; 

6.O dirigir os trabalhos da secretaria sob as ordens da camara e 
seu presidente; 

7.0 sob sua responsabilidade conservar os livros e papeis do re- 
censeamento eleitoral enviados pelos seeretrrios das cainrnis- 
missões recetiseadoras; e reuielter ao governador civil por 
via do administrador ate ao fim de julho da cada anno uma 
cópia d'esse recenseamento ; 

8.0 mandar imprimir sob sua responsabilidade os exemplares 
do recenseamento que lhe forem requeridos por um ou mais 
cidadãos que se obriguem as despezas, entregando-18'0s au- 
thenticados dentro de 30 dias da data da requi-.i@o. art. 160.0 

- e nomeado em concurso por 30 dias ao mcnos (declardndo o 
seu vencimento), anniruriado na falha do governo e em algum 
periodico do concelho e da capital do distriero, havsiido-os. arb, 
161.0 - prefere para o provimento o bom servipo nas secretarias das 
camaras e repartiç5es administrativas, e as habilitações screntifi- 
tas e litteraiias, especialmente formatura em direito ou o curso 
de direito aarriinistcativo ou de commcrcio. art. 162.0 
- não podem %r nomeados : 

1.0 os vereadores da mesina camara. ou paes, fillios ou irmãos 
e affins nos mesmos graus dos vereadores: 

2 o os oue tenham cou a eamara Iitigio judicial ou administra- 
tivo : 

3.0 os directa ou iudirectamente interessados em foruecinientos 
da camara ; 

9.0 os seus devedores e tiadores. art. 4 6 3 . O  - B iucompatirel o seu logar com qualyuec outro emprego pu- 
blico. art. $64.0 s. unico. 
- tem o ordenado náo inferior a 3608000 rEiu nos concelhos de 

1.8 ordem- 2M@000 reis nos de 2.a e 480800 rSis nos de 3.", al8m 
dos emolumenlos respectivos. art. 164.0 
- é substiluiüo nos seus impedimentos temporarios por outro 

emaregado' da caiuara que ella nomear ou por outra pessoa, quan- 
do 'o &o haja habilitado. art. 1&,0 

Seoretario geral - ha um em cada governo civil, nomeado 
Dor decreto do governo, em concurso $~~umenta l  e de provas es- 
6riptas, confornie o regulamento. art. 'PiX3.0 
- exceptuam-se do concurso e podem ser nomeados para este 

cargo os bachareis formados em direito, e os individuos habilita- 
dos com o curso admiriistrativo, que tiverem bem servido este 
cargo pelo menos dois annos. art. 223.0 8. unioo. - são candidatos a este cargo os bachareis formados em direito, 
ou os i n d i ~ d u o s  que ti+-ereni o curso de direito administrativo. 
art. 2Sb.o - são preferidos para este cargo: os individuos que Iionverem 
prestado servigosem cargos administrativos, e que maioces.ba- 
bilivações scientificas e littcrarias possuirem. art. 2 3 4 . O  $. unico. - córnpete-lhe : 

I . 0  dirigir wb as ordens do governador civil o expediente e 
frahalhnn da secretaria e DreDarar os negocios paia 23 reS0- .. - 
ln#es que elle haja de tomar; 

4.0 certificar e authralicar todos os documentos c acios do go- 
verno civil, subscrevendo os autos e termoa omciaes; 

3.0 conservar sob sua guarda e responsabilidade o arcliivo; 
6.0 servir de agente do minisferio publiia nas faltas e impedi- 

ulentos d'elle. art. 2 s f í . O  - corresponde-se em nome e por ordem do governador eivii com 
todas as auctoridades e repartições publicas que lho são suborlii- 
nadas. art. 225.0 5. unico. - presta Juramento oas mzos do governador civil s páde ser 
transferido pelo goverao d'um para outro districto. ari. 229.0 e 



a REPEKTORIO ALPHABLTICO HEPERTORIO ALPHABETICO &&f 

- - 
- nas suas f:,ltas e impedimentos faz as suas vezes o oficial da 

secretaria mais graduado, ou o designado pelo governador civil, 
se houver mais de uni de superior graduação. Mas o governo pó- 
de ~ruvidenciar d'oulw iiiruia. art. 231.0 

&cr&tai-io parochial- é da iivre nomeação da junta de 
parochia, e compete-lhe: 

1.0 assistir ás sessões da junta e tomar nota do que se tratar e 
deliberar, redigindo e lavrando as actas no respectivo livro; 

2.0 certificar e authenticar todos os documentos e actos ofãciaes 
da junta; 

3.0 prestar-lhe as informações necessarias para as  suas resolu- 
cões : 

E.~conservar sah sua guarda e responsabilidade, na casa das 
sessões, o archivo parochial; 

5.0 desempenhar os trabalhos de cscriptnragão e contabilidade 
.I'.- Ibe forem incumbidos pela junta e seu presidente. art. 
.'Il!l.O c 210.0 

- pode accumular o seu cargo com o de escrivão do regedor. 
art. 210.O - vence a gratificaç50 votada no orçamento paroehial. art. 211.0 

Seeretariu do regedor -é  proposto pelo regedor e no- 
meado pelo administrador do conr&lho com a gratifica 50 votada 
no orparnento parochial, podendo ser suspenso ate 30 lias em ca- 
da anuo pelo regedor, e por mais tempo ou demittido pelo admi- 
nistrador. art. 263 0, 2fX.o e 265.0 
- presta juramento nas mãos do regedor. art. 267.0 
Seoretario do tribunal administraGvo -é  de- 

signado pelo governador civil de entre os empregados da sua se- 
cretaria com a graliEcaç%o annual de 608000 réis. art. 278.0 
- serve tambern de cnntador, e B suhstiluido nos seus impedi- 

mentos pelo empregado designado pelo governador civil dos da 
sua secretaria, com a gralificaqão correspondente ao tempo que 
servir. art. 278.0 S. 1.0 

compete-lhe : 
4.0 lavrar, I&r e subserzver as actas das sessões do tribunal; 
%.O l a m r  e subscrever os autos e termos dos processos, exce- 

pto despachos e accordãos-yle são exarados pelos platores; 
3 . O  ass ipar  e expedir as comrnunicações das ordens e ontros 

actos do tribunal ; 
4 . O  satisfazer ao expediente do tribunal, guardando o reopecti- 

vo archivo no edifieio do governo civil, c passando as certi- 
dões requeridas. art. 290.0 

- os seus actos são para todos os effeitos equiparados aos dos 
escrivães dos juizes de direito. art. 290.0 5. unico. 

ate tres mezes póde ser snspenso pelo presidente do tribunal. 
art. 289.0 0.0 5.0 

Sédes dos wncelbos - compete ao governo mudal-as, ouvidas as 
corporações interessadas, o governador civil e o supremo tribn- 
na1 administrativo. art. 2.* 3. 7.0 n.0 4.0 
- e designal-as para n novo concelho por annexação de dois ou 

mais. art. 2.0 S .  7.0 n.0 3.0 
- da assemblka eleitoral constituida Ror freguezias cantigas nos 

circnlos eleitoraes, que não eomprehenderem assembléas oomple- 
tas para as eleições-de deputados, e na freguezia mais centii. 
art. 31i.o n.0 2.0 

seguranva publica ou individual ameapada por predios em rni- 

na ou em constrncção, ou pnr outras causas - é objecto de deli- - heracões definibivas das camaras. aft. '117.0 n.@ 86." - e do mesmo modo acerca do saneamento de povoações, demo- 
lição ou reparacão do  edifieios insalubres, confr~rme parecer de 
peritos e nos teroios da Ii?gislação especial. art. 1 1 7 . O  n.O 25.0 - e tambem árfirca da segurança e commodiüadi? do transito nas 
ruas, praças, ete. art. ii7.0 n.O 28.0 - e para impedir se colloqueru nas janellas, telhados e iarandas 

-untes. art- objectos que ponham em risco a seguranp dos trans, 
120.0 g.0 -6.0 - - das prisões superinténde-a o governador civil e vigia por ella 
o administrador do conc,clho. art. 218.0 n.0 14.0, e 2LCZ.O n.O 3 . O  - a dos habitantes do concelho, e a das eausasc pessoas no caso 
de incendio, inundação, naufragio-e outras semelhantes, incum- 
be ao administrador do concelho. art. 2 I S . O  n . O q  15.0 e 16.0 

Scrviço administrativo, distrieral nu municipal é ,regulado respe- 
ctivamente pelas juntas ueraes ou camaras munii:ipaes, gue  deli- 
beram sobre a sua dotaq% e contratos para a sua exeeueao - vid. 
Delibe~ações, etc. art. 54.0 n.0"1.0 e 13.0,3.5.0 n.OS 2.0 e 8.0, 167.0 
n.OB f0.0 e 14.0, e 118.0 n.08 2.0 e 9.0 - a inspecção dos miinicipaes pertence ao presidente, e i c,om- 
missão especial nos concelhos com oqanisaçáo especial. art. 123.0 
$. l . 0  n.0 6.0, e 128.0 n.0 7.0 

administrativos das parochias e objecto de ddiberações das 
juntas de parochia. art. i 9 L . O  e i 9 ? , O  
- dos incendios, a despeza com elle i! obrigatoria para as cama- 

ras. art. iQ4.0 s- 1.0 n.0 10.0 
- dils expostos e crianças desvalidas ou abandonadas, 15 despeza 

obripatoria das camaras ate aos sete annos de idade : de mais de 
sete atd aos dezoito 6 das juntas peraes; e fiiea!isa-o a junta de 
yaroctiia C ~ O  aominissâo de bi?nefimncir e u administrador do 
c~nf,elh~. art. 63.0 n.0 6.0. 151.0 5. 1.0 n.0 30.0, 497.0 n.O 3.0. e 
24i.o n.0 8.0 

- 
- de bygiene e salubridade publica djrige-os o governador c i d ,  

e siiperintende nos do sanidade maritima, conforme as leis e re- 
gulamentos. art. 218.0 no" 13.0 e 47.0 - dc i n s t r u ~ 3 o  e educação nos estabeleeimsntos proprios, fisca- 
l i s w  o administrador do conrelho. art. 2 n.O 9.O 
- de Instrnzpb primaria official esta a despeza com o pessoal e 

~liutecial a cargo das juntas gera&% camaras municipaes. juntls 
de parochia e do csbdo, coabrme as leis especiaes - vid. Ia~trlsc- 

' 

Ser*viço financeíro dos jf.trictos -exmuta-se em 
perindos de gerencia, correspondendo a cada anuo civil do 1 . O  de 
janeiro a 31 de deze.mbro. art. 7 8 . O  - mdo o auno civil caducam a s  auctorisa@es do orpamento e - 
todas as ordens de pagamento não realisadas. art. 78.0 S. unieo. - estas mesmas disposiçõe3 são applieaveis ao das camaras mu- 
nicipaes e das juntas de paror,hiii. art. 149.0 e 208.0 

Sprvigo financeEro do mnnioipio de Li~boa - pxcfiuta-se em ~. . : . I . I~oJ de ezereicio e de gerencia, t i  de $48 de - "- - 

julho de i=, ar< I:l?.O - e periodo de exe7cica'o aquelle em que se executam os serviços 
do orpmento ; e comprehmde, aIém do amo  a que se refere, o 
periodo complementar de mais tres mezes, findos em 31 de:mar- 
SO, para n'elle terminar a cobrança da receita, e a fiquidaqão e 
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pagamento da despeza, que não pdde ser realisada ate ao fim do 
anno; mas só pertencem ao exercicio os serviços e direitos reali. 
aados de L de janeiro a 31 de dezembro do anno rcspcetivo. Cit. 
lei. art. 133.0 - é periodo de g w a c i a  o que abrange os actos realisados den- 
tro do anno. Cit. lei. ar6. 134.0 

o serviço centraf da thesouraria executa-se por artidas do- 
Õ r n d n a ,  segundo as regras de contabilidade publica. %it. lei, art. 

4?n o --a-. 

- são solidarios e respunsaveis todos os vereadores peIa geren- 
cia dos dinheiros e fazenda municipal. Mas se a responsabilidade 
provier so de actos da commissão executiva, só a esta cabe; e 
tarnbern são isentos d'ella os vereadores que não houverem toma- 
do parte nas deliberações ou actos de que elle resulta; ou que 
tendo tomado pa.rti: assignarcm vencidos ou protestarem em acto 
eo~itinuo aontra ellas. Cit. Ici, arã. 137.0 35. 1.0 e 3.0 

Seiviço de ineeedlos e m  Lisboa -or,oanisa-o a ca- 
mara miinicipal. logo depois de constituida na fórma da lei de 18 
.dc.julho de 1885; abrangendo toda a zona annexada. Lei de 18de 
julho de 1885, ar!. 673.0 - a despeza d'este serviço é compntada no maximo de 60 contos 
annuaes, para os quaes paga o.thesouro piihliao 8. Além d'isto 
todas as companhias e agencias seguradoi'as de moveis ou immo- 
veis no municipio de Lisboa, conrorrem para as despeias com 10 
contos, excepto as que tiverem menos de 5 annos de existencia, 
sc durante 8llee não derem dividendos superiores a 7 o!, do des- 
embdlso ehcbivo daii acgões. Ao governo compete fazer o Te- 
,:I. .irienlo para a cobrança d'este imposto especial. Cit. lei, art. 
474.0 

seiviços mriunioipaes da camara dc Lisboa, 
são para todos os effeitos da administração elassifirados em seis 
catcgoriaç. a saber : instrucção publica; saude e hygiene publi- 
cas; benelirxncia ~iiiblic:a; fazenda municipal; obras publiras; e 
seqranqa miiliicipal; havendo para cada uma das cinco primei- 
ras urna commissão especial. Lei de 18 de julho de 1885, art. 27.0 
e 28.0 

Servivos de sItudc e liygielie de Lisboa cons- 
tituem uma das seis c:.' -- #rias dos serviços da camara municipal. 
Lei de 18 de julho de 4 --:: art. 97 o e 28 o 
- as suas despeeai sao p r a s  pela ramara, que para este effeito 

julga e approva o respectivo orçamerito elaborado pelo conselho 
geral de snude e riygiene (vid. esta epiçraphc e.Consctho.s dr saude 
e hygiene, Delegado e sub-delegados de sawde em T,i.~bon). Cit. leiq 
art. 78.0 
- no raso de epidemia, ou quando o julgue de utilidade e segu- 

rança publica, p0de o governo avoear a si, por decreto motivado, 
a directa e immediata dirccgão de todos estes serviços, deixando 
de o fazer logo que cessem estes motivos imperiosos. Do mesmo 
modo se a junta de saude publica aconselhar qualquer medida de 
caracter geral ou pepmanente, póde o governo, conforrriaudo-se 
com esse conselho, mandal-a adoptar, e ao conselho de saude e hy- 
giene municipal cumpre eaecutal-a. Cit. lei, art. 80.0 

Sessõos da camara municipal da Lisboa - 
são ordinarlas a< dng quatro primeiros dias de fevereiro, março, 
abril, iuaio, junho e julho, a contar da primeira segunda-feira do 
mez, podendo ser prorogadas pela camara por mais um dia, e por 

maior praso pelo goTTerno; que a pedido da camara póde transfe- 
ril-as para outros dias dos mesmos mezes. Tem albm d'isso ses- 
são ordinaria em todo o novembro, e nos ultimos dez di3s de de- 
zembro. Decreto de 2% de julho de 1886, art. 15.0 8. i.~; Lei de 
i8 de julho de Ma, art. 6.0 

- -- ha as extraordinarias para que.@ convocada ou sirnplesmen- 
te auclorisada por despacho do ministerio do reino publicado na 
folha ufficial. Cit. decreto, arb. 15.0 S. 2 . O  ; ÇiL lei, art. 6.0 8. 3.0 

Sessões das camaras munfcipaes - tem iogar 
uma ordinaria em cada semana, no dia e hora que a camara de- 
signar na primeira sessão de cada anno; as extraordinarias reali- 
~ m - s e  qilaudo as necessidades do serviço o exigirem. Alterado 
pela carnara o dia e hora das ordinaria~., publica-se o farto por 
ttdilsl affisado uelo menos tres dias antes. art. 402.0 c (;. *.O --. . . 

- as ordinariâs não carecem de conrroi:a@o, para afextraordi- 
narias convoca o p re s id~n t~  por si, o11 a requerimenlo de dois ve- 
readores, ou do governaflor civil. art. IOB.0 5. 2.0 
- assiste a ellas querendo o adminbtrador do concelho ou bairro 

onde a camara funccionar,, ou o designado pelo governador civil 
nnra isso ; torna assento a esquerda do presidente, e é ouvido 
'quando o pedir. art. 1OJ.o 

Sess6es das camaras com organisação es- 
pecial - são quatro ririlinarias annuaes nos primeiros oito 
dias ureis dc janeiro, abril. julho e outubro; esta ultima póde du- 
rar I5 dias, as outras podeni prolongar-se por mais 3, por dcli- 
Iiera~5o da camara: ou por mais tempo por auctorisagão do gover- 
nadoi ciml. art. J10.Q - tem as extraordinarias quando forem exigidas pelas necessida- 
des do servigo. art. ItO.0 -- apsiste a eIlas o secretario para tomar nota de tudo o que se 
tratar e delibera- e redigir as' actas. que subrnelte em minuta 
& approvação e assignâtura dos vereadores na sess5rj irrirnediata, 
e depois Iança ou manda lançar no livro respectiro. art. 160.* 
n.0 1 O 

- não assiste a ellas o presidente quando se discutem as suas 
contas. art. 434.0 5. unicoa- 

Semsões da commissão distiíotal - l a ~ r a m x  
actas d'eIlas em livro especial. art. 90.0 

Sessões dos corpos adrnimiotrativos são publicas; 
mas a nenhum cidadão B perrnittido intro~netter-se na discussão 
dos negocios que se tratarem. ait. %Ao 
,- não podem assistir os vogaes dos corpos administrativoq i s  

sesdes oti i partt: d'ellau em qiie se tratar de negocios, que dire- 
ctamente Ihes digam respeito ou a pessoa a quem representem, ou 
com quem tenham parentesco por ~onsangriinidade ou affiriidade 
dentro do 3.0 grau da linharecta ou transversal, contado segundo 
o direito civil. art. 26.0 - são ordinarias ou extraordiiiarias; n'aqucllas podem tratar-se 
todos os assnmws da sua competencia; n'estaa somente d'âquel- 
les para os qanes foi feita a convocação. art. 29.O 

-- pão niillas as delibera~ões tomadas nas sessões ordinarias fóra 
dos dias para ellas d e s i ~ â d a s ;  nas crlraurdinarias, sobre as- 
sumptoç alheios aos da convoca@o; e em quaesquer, antes da 
abertura ou deeois do encerramento Ou fora do local para ellas 
d&tiiado. arb. 50.0 n.08 1.0 a 4.0 - acta, de tudo o que n'ellas occorrer, se 'lavra em livro especial, 
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com termo de abertiira e encerrameuto, numerado e rubricado' 
pelo presidente. art. 31.0 

Sessões' dri junta pcral- ha duas ordinarias em cada 
anno. começando uma em 1 de abril, e outra em 1 de novem- - bro, podendo durar ab5 ao fim do respectivo aez, ou serem pro- 
rogadas peIo governo a pedido da junta. arl. 38.0 e 5, 1.0 - hx mais a ardinaria dc 2 de janeiro no primeiro anno de cada 
triennio, e no caso de eleigáo fora da Epoca ordiunria, a que hou- 
ver de se effi:ctuar no primeiro dia utii depois do terceiro domin- 
gn irlimediato ao do apurameoto, podendo durar oito dias u&is. 
art. 19.0 e 38.0 5. 3.0 

-- n'eotas sn se verifica a legalidade das prorilrapões e identidade 
dos eleitos, e se procede á constituii;ão da junta, elegendo a com- 
missão districtal. salvo aiictorisagão do governo para tratar outro 
assumplo. art. 38.0 5. 3.0 - as estraoi~dinarias tem lagar por disposiqão da lci para a reso- 
lu@o de qualqucr assumpto previsto na mesma, ou por decreto 
do governo quando o exigirem necessidades do servrço publico, 
a r t  39.0 e M.0 

n eonvocaç5o para estas é feita ~ 'es te  nltimo caso pelo decreto 
do governo, no primeiro caso por circular do governador civil. 
art. m.0 - a reunião no primeiro dia de cada uma 6 á~ i  !i horas da ma- 
nhS; a junta iuarwara a hora das outras sess3es. crrt. 40.0 8. 
uuicto. 
- são abertas e encerradas pelo governador civil em nome do 

rei, presente qualquer numero de procuradoFes. ar6. 41.0 e 217.O 
n.O 1 6 . 0  

-- assiste a ellss, querendo, o govarnador civil, B ouvido quando 
o pede, faz as propostas que julga conveuie~tes, e toma assento 
a direita do presidente, art. 43.0 - nas ordinarias de novembro propoem a eommis~ão districtai o 
orpameoto ordinario c discute-o e vota-o a junta; n'esta ou em 
outra ordinaria ou em extraordinaria e par3 isso convocada. oc- 
cupa-se dos orçamentos supplementares. arr. 68.0 -- em todas, ordinarias on extraordinarias, deve a commis& 
diçtriacal apresentar relat~rio dos seus actos. art. 95.0 -- eru todas as ordiaarias ori entraordinariaa, para isso oonvoea- 
ù:ru, póae a junta revowar as deliherapões da comrnissào districtal, 
quando da revouatào 20 pcsnltar darnao irreparavel ou prejuizo 
de direitos adqGridos+ art. 96: 

Sessões da junta da pnrochja ha uma ordinaria de 
15 em fã dias no dia e hora designado na primeira do anuo, e as 
extnordinarias que forem necessarias, por convocação do presi- 
dente por si, ou a requeriirientoBo parwho, regedor, ou adminis- 
trador do concelho. art. M3.0 e 184.* 
- póde ser alterado o aia d'ellas, annunciando-se tres dias antes 

por editae~ affirados. art. 186.0 5. unico. - assiste a ellas o parocho, quando se trate de assumpto relati- 
vo aos interesses eectesiasticos da parochia e administraío da 
Ialirica, e toma assento i direita do presidente. art. 9 8 1 . O  

- - aqsiste a ellas o regedor, que 6 onvido quando o pede e toma 
assento i esquerda do presidente. art. 482P 

Ses~ões do tribunal adrninístrativo - tem 10- 
gar duas rezes por semana, ordinariamente, nos dias designados 
na primeira sessão de cada anno, excepto sendo dia santifioado 
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ou feriado em qne a sessgo terá Iogar no primeiro dia util. art. 
485.0 
- ha as extfaordinarias exigidas pelas ~ieceusidades do serviço, 

comeqando como as ordinarias as 10 horas da manhã.'art. 285.0 
e 5. 1.0 - n'ellas são tomadas as conferencias ou tenções em particalar. 
xrt. 295.0 - n'eltas podem as partes ou seus procuradores alIegar oralmen- 
te ou por escripto na discussão das causas. irt. 896.0 - as suas actas são lavradas, lidas e suhscriptas pelo secretario. 
art. 290.0 n.O 1.0 - assiste a ellaç o ministerio publico, podendo tomar parte nas 
discussões, e assigoando os accordãos com a declarapão de pre- 
sente. a ~ t .  291.0 n.0 4.0 - são publicas. art. 295.O 
- vid. Multa e Penas. 
S i m o s -  sobre o toque d'elles toma providencias o governador civil. 

art. 218.0 n . ~  7.0 
Siib-delegados de s~iide em Lisboa e Porto são eucar- 

regados da inspecção das meretrizes; nos outros concelhos in- 
cumbe isso aos rnedicos de partido. art. 173.0 n.0 3.0 

Sub-delegados de saude em Lisboa - ha um pa- 
ra cada uma das 10 circumscripções do municipio corresponden- 
tes a niitras tantas parochias civis, para dirigir o serviço de sau- 
de tt hygiene da eircumscripção. Lei &e 18 de julho de 1885, art. 
39 0 -. --- são nomeados em concurso pela camara sob approvaçâo do 
governo, $entre medims de qualquer das esfolas de Coimbra, 
Lisboa e Porto, com o vencimento annual de 9001000 reis. Cit. 
lei, art. 54.0 e 53.0 
- não podem ser suspensos por mais de 30 dias, nem demittidos 

scii5o por erro de officio, reconhecido e julgado pelo ronselho ge- 
ral de saude e hygiene, por desobedieucia, ou negligencia no ser- 
v i ~ ~ ,  impossibilidade ~ihysica de cx~rcicio do cargo, ou falta de 
estrieto cumprjmento das obrigaees que lhe5 SZO impostas : 

1.0 de firarem pelo meuos duas horas por dia para aonsuitas 
medica$ para 03 pobres, por cada uma das quaes podem le- 
var 100 reis, excepto sendo indigentes com attesaados dos 
respectivos parocho e regedor : 

2.0 de visitar semanalmente as éscólss da circumscrip$ío para 
inspemionar o edifirio e obsen-ar os alumnos; 

3.0 de vaccinar gratuitamente na circurnseripyão, eorn publira- 
@o pr6via da hora c local; 

k.0 de fazer o recenseamento annual dos pobres e indigentes da 
circumscripçáo, sobre os elementos que s%o obrigados a for- 
necer-lhe semestralmente os parochos e regedores respecti- 
vos ; 

8.0 de visitar os pobres que não puderem por moiestia compare- 
cer nas r~nsuli:~;. ;eudo por elles chamados, podendo receber 
por cada visita 400 r&, exceplo aoa indigentes atteslados pelo 
parocho e regedor. Cit. lei, art. 56.0, 60.0 e 61.0 

- as suas funec;ões são inrampativeis com as de outro empregm 
eublico ou particular. Cit. lei, art. 57.0 - G0 snai attribuições : 

1.0 a policia sanitaria de aodos os estabelecimentos de instruc- 
ção ~iuhtiea e particular, officinas, creeohes, hospicios, asylos, 
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tres annos, podendo ser reconduzidos por outro tanto tempo. art, 
975.0 

-- são equiparados aos substitutos dos juizes de direito e vencem 
o ordcnado e emolumcntos correspondentes ao tempo por que ser- 
virem no impedimento e falm dos effectivos. art. 275.0 

--- na faltd d'eIles recorre-se aos dos annos aubriores, prcfcrindo 
os dos mais proximos, e entre estes seguindo-se a ordem da no- 
meação. art. 275.0 

-- prestam juramento por si ou por procurador perante o presi- 
dente da Aelaçio. art. fi6.0 
- são chamados os neeessarios no caso de suspeição opposta aos 

effectivos; mas se a suspeição abranger estes ou tantos d'estes 
que.0 tribunal não possa funccionar, o presidente remette o pro- 
cesso ao tribunal administrativo mais proximo. para resolver as 
suspeições, ou para julgar IJ processo se as suspeicões procederem 
e por isso não puder funeeionar aqueUe tribunal. art. -94.0 - nas li$fas para as ela'gões dos corpns administrativos devem 
figurar n'ellas com a competente designação e em separado dos 
nomes dos votados para effectivos, sob Rena de nullidade das lis- - * 

, tas. art. 318.0 S. 1." 
Supremo tribunal administratlro - pbde . orde- 

nar a suspensão dos accordios do tribunal administrativo. art. 
301.0 
- ordena ao tribunal aaministrativo que informe sobre as reola- 

mapões ou protestos peraute si apresentados cdntra as dernoras nos 
julgamentos, instrucção ou remessa nos processos, provando-se 
ter expirado o praso legal, podendo designar uoros prasos nunca 
excedeates a cinco dias. art. 306.O §C;. 3.0, 4.0 e 5.0 
- ordena que o processo suba imniadiatamente no tribunal infe- 

rior, quando pcrantc aguelle se rcclamar por demora na remessa. 
art, 306.0 $. 6.0 - o seu iresidente psrlicipa ao iiniukrio do reino e este ao da 
justiça as demoras nos julganientos, insrmção e remessa nos 
processos instaurados perante o tribunal administrativo por terem 
expirado os prasos Icgaes. art. 306.0 S.  7.0 

-- expirados os prasos leraes ybde, a requerimento das panes, 
uar. arl. 306.0 ordenar lhe seja remeltião o pmcesso para o jul, 

6. 8 0 o- -- - para elie recorre sempre o minislerio publiao dou jalgamentos 
do triburial administrativo, que Ibe parecerem contrarios a lei. art. 
291.0 n.0 8.0 - é sempre ouvido pdo go17erno para alterar os nomes dos con- 
celhos ou parochias, mudar as suas saes ,  resolver duvidas de 
limites de eircumscripç6es administrativas, ou fixal-as, para de- 
simapão das s6des do concelho ou parochia, constituida por ame- 
x:i;.i, de outro ou outra% e para alteraq30 da circumscripr$o pa- 
roehial. art. 2.0 8. 7.0 - tambem carece o governo da sua consulta para a dissoluq50 de 
um corpo administrativo, para a revisão das eircumseripções elei- 
toraes provenientes de alterações nos limites dos districtos ou con- 
mlhos, e para supprir as omissões dos oqamentos das juntas ge- 
mes. art. 17.0 e 36.0 S. unico, e ara. 7i ,0  - lia recurso dos interessadas para elle dos actos dos govemado- 
res civis por incompeteocia, excesso de poder, violagáo de lei, e 
oüensa de direitos. art. %%.o Ij. '2.0 - e tambem o ha de todos os julgamentos definitivo3 dos iribu- 
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naes administrativoe, ou intsr1oci:torios com forp de definitivos, 
exeepto : 

r .o nos casos exoressamente designadoç nas leis ou regulamen- -. 
tos de administraqão publica; - 

2.0 nos casos de julgamento de contas da competencia do tribu- 
I de na1 administr~ivõ, em que o recurso 6 para o tribunal 

contas : 
3.0 em materia de recrutamento, em que 0 recurso 6 para aRe- 

Iação. art. 303.0 
- interpoem-se o reciirsn nos proprios proceçsos, dentro de I5 

dias da intimaqão, por termo e desparbo do presidente do tribn- 
na1 admiui3trativo : podendo instruir-se n'esta ou na segunda ins- - 

tancia. art. 306.0 e $. 1.' 
Srispeições - po3em oppõr-se aos vogaes do tribunal adrninis- 

trativo pelos mesmos mot~vos I.iir que podem oppbr-se aos juizes 
dos tribunaes ordinarios. art. 
- o disposto no codigo do QTuwsso $vil quanto ao modo de de- 

clarar os impedimentos, e de oppUr e l u lp r  as srispeiçóes quanto 
aos juizes de 2.a instanoia, e applicavel as suspeições dos vogaes 
do tribunal administrativo- art. '293.- 

-, .- &sem ser sempre motivadas, sem o que se não aün~ittem. art. 
293.0 g- l . O  

- os vogaes averbados de suspeitos, emquanto n5o confessarem 
a suspeipáo, ou ella não for julgada, não ficam impedidos de cü- 
nberAr das oppostas aos seus collegas, salvo se o motivo d'ellas 
for o mesmo para todos. art. '293.0 5. 2-0 - da decisão ã'ellau não ba murso. art. 293.0 5. 3.0 ', 

--- para as julgar são chamados os vogacs substitutos necessarias 
para preencher as faltas dos effeetivos avefbados de suspeitos; 
mas se tambem forem abrawidos na suepeiqio, de modo que o 
tribunal não possa f~nceior+r, o presidente remette o processo ao 
tribunal administrativo,.cn~a sede for mais vrsinha, para resolver 
sobre ellas. Este, tribunal julga definitivamente o processo, se - 
suspei.::.m.- procederem, e por falta de vogaes isentos ã'ellas o pn- 
meiro tribunal não puber funccionar. art. 294.0 

SuepensZo e deuiissao dos empregados dos corpos administrati- 
vus e dos das secretarias dos govcrnos civis e administraqões dos 
concelhos e bairros, que tiverem norneaees vitalicias on por tem- 
po illimitado e vencimentos annuaes permanentes, só poacm tcr 
logat com prévia audiencia sua, por desleixo. em de oBc10, on 
mãn p ro~d ime~ t0 .  art. m . ~  - dos empregados da junta gera1 at6 60 dias no mesmo $0 é. 
objecto de deliberacão definitiva; a demiaao ou suspnsao por 
mais ternoo B objecio de deliberaçso provisoi'ia da junta. art. 549 
n.0 9.0, e'55.a n.ó 6.0 
- dos empregados rnnnicipaes a d  60 dias no mesmo anuo B ob- 

jecto de deliberação definitio das camaras, salvo estando deter- 
minada por lei outra fórma especial. Por mais de 60 dias de- 
missiío é objecto de deliheraq5o provisoria, que póde ser su,spenaa 
pela juata geral. art. 117.0 n.0 8.0: e 318.0 n.0 8.0 
- de empregados parochiaes 8 objecto de deliberação definitiva 

ou provisoria das juntas de parochia, nos mesmos termos acima, 
com 3 differença que a del ibemo provisoma carece de approva- 
ção da carnara municipal. art. i94.a n.0 iEq e 1B.0 nP 6.0 - de empregados de nomeação do governador civil p r m m  a 
esm, bem eomo a demissão. arb. %17.O n.O 8.O 
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- seiforem de nomeação do governo, e deliaixo da direcçâo do 
governador civil, pertence a esbe, dando parte aqucllc. ar%. 417.0 
n.0 9.0 - do administrador do concelho pode effectuat-a o governador 
civil por 30 dias, ou por 90 com auctorisação do governo. an. 
260: S. 5.. --- dos amanuenses e offieiaes de diligencia da administra ão do 
mnssiho pbde effectual-i o acimininirador, e a demisrão., sepois 
ae onddos e wm vrbvia aucforisacão do governador civil. ara. 
241.0 n . O  42.0 - dos outros furiccionarios admiiíistrativos subordinados ao ad- 
ministrador póde effectual-a este, depois de ouvidos e p~ecedend0 
aucdorisação do governador civil. srt. 441.0 i i . O  U.0 - do regedor ou seu substituto púde effectuai-a o administrador, 
dando parte ao governador civil. art. 260.0 - do secretario do regedor pertence a este iiltimo effectual-a aqé 
30 dias em cada auno : Dor mais temoo. ou a demissão, s6 0 adnu- . . 
nistrador. art. 265.0 . - dos cabos de policia p6de eEectuaI-a 9 regedor. art. 266.0 
8. 9.0 e- - - do secretario do tribunal administrativo ou ontros empregados 
auxiliares, pertence ao presidente do tribunal, que a póde impbr 
at& tres mexes. art. 289.0 1110 6.0 
- de funcf5es importa a perda do vencimento. Mas jri1,aada ille- 

gaI tem %empregado direito a rehavel-o. art. 37L0 e 5. unico. 
Sospensao de delíberaçhs provisorias da junta gera1 - p0de o governo decretal-a por serem illegaes ou contrarias v 

interesse publico; mas deve ser motivada, feita por decreto publi- 
cado no Dtario, üsndo conta 3s c6rtes estando reunidas, ou paan- 
do se reunarn, ar!. 56.0 
- mas só o póde fazer dentro de 80 dias conkdos da dala da 

entrega do recibo do resumo das tieliberaçõcs, passado pelo g0- 
yernador civil. Este praso e de 60 dias para as ilhas. art. 56.0 e 
5. 1.0 - póde ter logar oarito das provisorias como das definitivas,-pc- 
10s meios contenc!op, nos casos de nullidade das deliberaçoes, 
ou de offema de direitos funãados em leis ou regalamentos de ad- 
min$iraçiío publica, sendo competentes para usar d'esses meros O 
ministerio publico e as partes offendidas. A mesma doutrina 6 
applicxue1 *ás deIibera@es das camaras municipaes. art. 57 .O e 422." 
- providorias das camaras pertence á junta geral ou ao governa- 

dor civil conforme os casos; mas deve ser eflecmda dentro de 30 
dias da entrega dos resumos ro administrador do concelho, a- 
~.g.i~tO nas dhas, em que o praso é de (iO dias para as amaras das 
illi:is não capibes de districto. art. I2I.o o 8. I.0 -- &ta suspensão d motivada, e d'ella se pbde recorrcr para O 
.goveiii+. o qual se 3 c o n m a r  deve dar conta d'isso 5s c6rteS. 
art .  ! " - .O  @. 3.0, 4.0 e 6.0 - das camaras com organisagão especiaI pertence segunao os ca- 

l sos ao uorernadur civil ou ao governo, seguindo os mesmos % 
mil& $irna, com a diDlereni*a de que, para o exerci~io d'este dI- 
reita pelo governo, o praw 8 de 60 dias. art. 127." 

fJuspewão da exeoinç80 das deliberações, dc giie 4e Te- 
correu para o tribunal administrativo, póde este, por acoordao 
terloCutori0, ordenal-a, a requerimento das partes, se a eXeCUÇa0 
Qou9er d a m o  irreparavd ou de di ic i l  reparaao. art. f99.O 

-- dos accordãos do tribunal administrativo póae ordenal-a em 
recnrso o tribuna1 superior. art. 304.0 

--- (pena de) Incorre n'ella o magistrado ou empregado adminia- 
trativo que se ausentar do exercício das funcç'ics scm licença da 
auctoridade competente. E compete impor esta pena ao gorerno, 
30s magistrados administrativos, aos corpos administrativos ou 
suas c@mrnissÕes delegadas, em relação aos funccionarios de sua 
nomeaçao. art. 380.0 n.0 3.0 - do exercício das suas fune@es ficam os magistrados e mais 
funccionariou administra~ivos pelo facto do despacha de pronun- 
cia passado em julgado. art. 396.0 

Tzibeilas - vid. Emlumentos. 
Taxas - póde a oamara ~sthelecer pela occupação tempararia de 

terrenos nu Logares de iiso ou logradouro comrnuui, ou pela frui- 
ção ou exptorap50 de bens, pastos e frucios de logradouro do aon- 
eelho on de mais de uma freguezia do conoelho, sendo o seu pro- 
dueto receib ordinaria do municipiù. Estas delibera@es, porhm, 
são provisorias e podem ser suspensao pela junta geral. art. 418.0 
n.03 1 6 . O  e 17.0, e 131.0 3. 1.0 n.0 6.0 - sobre os vehiculos, pelas licenças de caça nos terrenos mnni- 
cipaes, de logradouro pl~ltlico, ou alheios onde é permiltido o di- 
reito de caça, pelas liccnqau de peqar nas aguas commuus muni- 
cipa~s, de abripão fie pesos e medidas, do srrvito dos rbmiterios 
munii.~i-,~m!s e ooncessões de sepulturas, sobre caes e animaes de 
carga nio tributados na prestação de trabalho, são impostos di- 
rectos das camaras, e receita ordinaria. art. 133.0 - sobre vehiculos não rececahem sobre o facto do transiio, limi- 
tam-se As licenças para o seu nso no concelho; excepto nas eama- 
ras do Porw e Gaya, em que é auctorisado o actual iinpo?to sobre 
os cwios que entrarem nas barreiras ar!. 136.0 c 155.0 S. 4.0 
- sobre o uso dos bens do logradouro parochial pódc a jnnla de 

parochia Iangq-as, e constituem receita ordinar!a; o seu Iwp- 
mento carece de approvaçk do governador civtl. art. 194i .O 
17.0, 199.0 5. 4.0  n.O 2.0, e 1 9 3 . ~  

Templos - estão a cargo do estado as fabricas dos que 60 mo- 
numentos de arte ou de gloria naeional e por isso náo são sujei- 
tos á administração da junh de parochia. art. 194.0 n.O 7+9 - não perwncem á ad~ iu i s t r aç~o  da junta de parochia as fabri- 
cas dos que, servindo de parochiaes, são tarnlieui destinados a ou- 
tros mos religiosos. art. 49i.0 n . O  8.0 - cumpre ao adrniuislrador do conc.eIho manter a boa ordem 
n'elles e nas solemnidades religiosas. art. 242.0 n . O  i0.0 

Xwtamenteiros - rewbbe as reeusas d'elies o administrador 
do concelho a quem o registo do testamento competir; mas a es- 
cusa deve ser apresentada dentro dc tres dias immedi~tos aquelle 
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em que tiver o testamenieiro noticia do Esramenlo. art. 241.0 n.0 
17.0 ; Cod. civ.. art. 1890.0 

Xsstam~ntos - vid. Abertura de, etc. 
Theatros - coneede licenpas para I li..- e para espectacuJos pu- 

blicos o go~ernador civil na capital do d~stricto, e nos outros con- 
celhos o administrador, a quem compete a polic~a respectiva. art. 
218.0 n.0 6.0, e 248.0 n.O 12.0 

Thesuureiro da czlrnaz-s - é o recebedor da camara por 
si ou seus propostos nos concelhos que &o forem rabqa de co- 
marca. arb. 147.0 - tem a seu cargo arrecadar toda a reMita or amcntal. satisfa- 
zer os mandados de pagamento regularmente orjenados pelo pre- 
sidente da camara, e remetrer-lhe semanalmente um balanço do 
coire. art. 147.0 neos 4.0 a 3.0 - ao recebedor da comarca como thezoureiro da camara são ap- 
plieaveis as disposições relativas ao thesoureiro do districto (vid. 
eski palavra). arl. 1423.0 - e por isso no fim de cada anuo apresenta á camara a conh da 
receita arrecadada e dos pagamentos leitos durante o anno, com 
os documentos respectivos. art. 76.0 
- e achando a camara exacta a conta, recebe d'ella uma declara- 

@o de conformidade, que lhe serve de documento n a  m a s  ã 
prestar superiormente. wt. 76.0 - e vence a gratificação arbitrada pelo governo e propoktada ca- 
mara, assim corno a sua cauçSo é augmenfada proporcionalmente 
ao que recebc de rendimentos ramararios. art. 75.0 e 71.4 
- B obrigado a satisfazer as ordens de pagameuto expedidaspelo 

tribunal administrativo. art, 150.- 
Xbesoareiro da junta geral - é o ~tiesonreiro paga- 

dor do distrito exceptonos districtos de Lisboa e Porto. em que _ o poderão ser um ou mais bancos ou thesoureiros privativos afim 
çados vencendo ou não percentagem; e sendo-o o thesoureiro pa- 
gador, vence eIle a gratílcaçZo arbitrada pelo governo e proposta 
pela junk geral, art. 73.O e 74.0 
- pertence-lhe : 

4.0 arrecadar areceita : 
2.0 satisfazer os pagarnéntos regularmente ordenados pela com- 

missão districtal; 
3 . O  remetter a esta semanalmente um balanço do cofre; 
4.0 no Brn de cada anuo apresentar-lhe a conta da receíta ar- 

recadada e dos pagamentos feitos duranle o anno, com os 
documentos respectivos. art. 76.0 

- achando a eommissão a conla cxacta, recebe d'ella tima decla- 
ção de conformidade, que lhe .serve de documento nas conras a 
prestar ao tribunal. art. 76.0 - - sendo-o o theoureiro pagador do districto, a sua caução arbi- 
tra-se em quantia co~respoudenle a responsabit~dade que lhe acres- 
&! i iht.  ?R o - . - . -- . . 

Tbesonreiro parochial- nomeia-o a junta de parochia 
wb sua responsabilidade, d'entre pessoas que não IUçam parte da 
junta. art. 206.0 
- tem a seu cargo arrecadar a receita e satisfazer a todos os pa- 

gamentos regalarmente ordenados pelo presidente. art. 206.0 - póde a junta arbitrar-lhe gratificação correspondente ao seu 
trabalho. ari. 206.0 8. uuico. - havendo thesoareiro ecciesiastieo pertence-lhe a guarda dos 
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objectos do culto e da fabrica gue recebera por inventario. h%o O 
havendo estes objecto- ficam á guarda do parocho, por inventa- 
ria art. 807." - 

T h ~ o u r e i x . ~ ~  das corporaç6es pias od lbe- 
nencas - são responsaveis solidariamente pela falta ou iosuf- 
ficieu~ia da fianga d'elles os membros das corporações de pidade 
e benefieencia. art. 391.0 $. Lo 

Xheb;onreirow dos coi-pos -.aãniinistrativos, 
que estiverem exercendo seus cargos por encarte na data da pa- 
blicacão do codico, poùem eontimar n'elles nos termos da legisla- 
ção interior. ar< bi5.o - pela falta ou insufíieieucia da fiança dos privalivos tem res- 
1i0nsabilid?.de solidaria os vogaes dos corpos administrativos. art* 
394.0 5. 3.0 

I ' í t~iXo do nomeagão - o dos em regados dos corpm ad- 
ministrativos C iirn alvari fundado na deligerapão, que os tiver no- 
meado, e expedido pelos presidentes das cauiaras e juntas dc pa- 
rochia quanto aos seus empregados respectivos, e pelas oonim1s- 

.-anis- sões delegadas das juntas gemes, ou dos concelhos com or, 
ção especial, quanto aos empregados dyellas. Os nomeados pelos 
magistrados administrativos WIXI alvara passado pclo respectivo 
magistrado. ar?. 402.0 - o alvará de  nomeação devo tcr o sifllu da respectiva reparti- 
cão, a não se passa sem o pr6vio pagamento do imposlo do ~6110, 
e sem o agraciado satisfazer ou estar auctortsado a satisfazer &:m 
presta@es os devidos direitos de mercd. art. 4 0 2 . O  5. 1.O 

Tombo - contendo a descri~cão exacta de todos os bens immob-i- 
iiarios municipazs, quer Gfam pmprios do municipio, quer do 
logradouro eommum dos visinhos d'elle, pertence a camara fa- 
zel-o, e B objecto de delibera ?o definitiva. art. 117.0 n.0 15.0 

*abrilho - o imposto d'elk é directo municipal, e consiste no 
servip de pessoas e cousas ate dois dias em cada anuo. art. 13Lo 

V sao a elle obrigados todos os chefcs de familia residentes oii 
proprietarios no concelho : 

I.0 por si e por cada um dos membros ds sua familia ou do- 
mestico~. de 18 a 60 annos de idade completos, wsidinao no 
aoncelkt& e sendo varões validos ; 

4.0 por todos os c a m s  e carretas, animaes de carga, trem ou 
sella, que empregarem habitualmenie ao concelho, no servi- 
co de sua familia ou industria. art. iS.0 $. 1.0 n.= 1.O e 2.0 - mas o individno que for trabalhar com cano. carreta ou ani- 

mal não é obrigado a mais serviço pessoal. art. 435.0 s. %.O - não e sujetto a este imposto o in,li::..nte, nem d devido o dra- 
babo a mais de seis kilomerros da maidencia ds ~ a d a  contribnin- 
te, o qual o pbde satisfazer por si, por outrem, ou por iliiiliziro 
wla tarifa estabelecida annuaimente peIa camara. art. 1dG.J %: r--- 
J.0, 4.0 e 5 . O  - não se satisfazeudo este imposto no praso marcado para eiie, é 
remido a dinbei:~ e exiyivel dentro do anno a que respeita, e cO- 
brado clieeutivamento pelo processo da cobrança dos dlreiios do 
estado ; mas não póde ser exigido fora d.0 anm para que foi au- 
ctorisado. art. 435.0 S. 6.0 - ianinpa-se este imposto por ,um rol, que, approvado @!a eamara, 
B pnblicado por editaes e esta patente para as redamapoes por 15 
dias na casa da camara. Xos oito d ~ a s  segurntes julga a c a m a  
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as reclamações, salvo o recurso para o tribunal adminlstrativo. 
art. 137.0 e 5. unico. 

Transfto - as taxas sobre ns vehiculos não podem recahir sobre 
o transito; excepto no Porto e \'iIla Nova de Gaya era que coati- 
núa auctorisado o artua1 imposto de entrada de carros nas bar- 
reiras. arl. 436.0 e 455.0 $. 4.0 

X r i b m n a l  adminlatrativo - funcciona um na sede do 
districlo e compõe-se de tres magistrados nomeados por decreto, 
art. 268.0 - nomeia-os o ministro do reino sobre proposta triplico do mi- 
nisterio da justiça d'entre os candidatos Iegaes á magistratura ju- 
diejal. art. 269.0 
- podem ser  iransferidos para esks  logares os juizes de direito 

de 3.8 classe, sobre ~iioposta do ministro da justiça, quando o re- 
queiram. art. 269.0 g. unico. - pelo facio da nomeaçXo são considerados juizes de direito de 
3.% filasse, e emquanto perlencereui ao tribunal adniinistrativo, não 
podem receber me&s honorificas, nem aceitar cargo publico de 
eiei$ão. ou nomeaçZo, salvo pertencendo-lhe por promoção, escala, 
antiguidade ou rmcurso. art. 270.0 - ser17ern por tres a n o s ,  podendo ser mnduz idos  por outros 
tres; mas no primeiro periodo da nomear$io, só pertencendo-lhe 
promoção, podem ser transferidos para outros dis~rictos ou colIo- 
cados em comarcas. art. 871.0 e 478.0 
- t8em residencia na capital do districto, e do mesmo modo a teem 

os sabstitutos chamados ao serviço effectivo por mais de 30 dias. 
art. 273.0 
- não podem advogar no seu districto nem fóra d'elle nas causas 

em que forem interessados n estado ou os corpos adniinistrativos 
ou guaesquer estabelecimentos sujeitos á sua judsdi.. :, .. art. 273.0 
- alem aos emolumentos da tabeIla vencem: 6003aiw rhis d'or- 

denado em Lisboa. Porto e ilhas adjacentes, e 5OM000 rhis nos ou- 
tros districtos. arf. 274.0 - nas suas faltas e impedimentos funccionam os substitutos que 
são ires nomeados por decreto e na falta d'estes os substitutos dos 
amos anteriores, preferindo os do anno mais proximo pala or- 
dem da nomeação. art. 975.0 - os substitutos servem pelo mesmo tempo quo os effoctivos; são 
em tildo equiparados aos substitutos dos juizes de direito; não 
têem ordenado, mas, quando em cxercicio vencem, alem dos emo- 
i 1  I r:l.?ntos, o ordenado corregondente ao tempo do serviço. art. .I-.. 
-..m.O E. 2.0 
- todos prestam juramento por si oa por procurador nas mãos 

do prcsidentc da R e h ç b ;  e dá-lhes posse o presidente do tribu- 
nal, ou quem snas vezes í%er, exeepto nas primeiras nomeapões, 
nas quaes Ibes da posse o governador civil. art. 876.0 - serve de presidente o vogal designado pelo governo e na falta 
ã'este o vogal mais antigo na magistratura judicial. e MO o ha- 
vendo, o mais antigo no tribunal e em igualdade de circumstan- 
cias o mais velho. art. 277.0 - tem um secretxrio, designado pelo governador civil d'entre 0s 
empregados da sua secretaria com a gratificagão annual de réis 
60300 qile serve tambem de contador, e é substituido nos sens 
impedkentos por outro da secretaria quc o governador civil de- 
s$ngr, com a gatifieação proporcional ao tempo do serviço. art- 
218. 

- desempenham n'elle o serviço que for necessario, os demais 
empregados do mesmo governo civil. art. 278.0 3. 2.O - tem um agente do ministerin publico, nomeado por decreto do 
uinisterio do reino d'eritre os delegados do procurador regio que 
o reqllerem, ou habilitados em concilrso para delegados, ou bacha- 
reis formados em direito com esercicio de dois amos pelo menos 
das func@es d'administrador de conrdho, ou advogados com 
quatro ?.:I!: # r  d'cxercicio e boas informages dos respectivos jui- 
zes. art. zBY.0 

os can~!i~l:itos a delegados ou habilitados em concur30 para 
delegados, depois de nomeados agentes do minis.terio publico ad- 
ministrativo, são considerados para todos os effefeitos delegados do 
procurador regio. art. 280.0 
- OS ordenados dos vogaes e agentes do ministerio publico admi- 

nistrativo e gratificação do secretario são pagos pelo estado. art. 
JQh o 
I-- - os emolumentos da tabelIa do tribunal são divididos igualmen- 
te entre os vogaes e o agente do ministerio pubbeo, deduzidas as 
despezas do expediente. art. 284.0 5. nnioo. - funeciona no governo civd com duas sessões orainarias por 
semana, dejignadas na primeira sesção de cada anno e com ases-  
traordinarias que forem precisas, começando todas as dez horas da 
manhã; se o dia ordinario for feriado ou santificado tem logar a 
sessão no primeiro dia que o não for. art. 385.0 e S. i .0 
- são feriados sómente os domingos e dias santificados, os de 

entrudo, quarta-feira de cinza, quinta e sexta-feira santas, dias 
de grande gala e os feriados por decreto especial. art. 281.O 5 . 2 . O  - os seus vogaes Go impedidos de julgar, e podem ser dados 
de suspeitos pelos mobiros por que o são e podem ser os juizes dos 
tribunaes ordinarios. art. B2.O - sobre o modo de declarar os impedimentos e de julgar as 5113- 
peiç5es são applicareis as disposições do cam!i :-I do processo civil, 
quanto aos impedimentos e snspeiç6cs dos j u i~es  de segunda ins- 
tancia. mas as susneicões devem ser motivadas para serem ad- 
mittidas. art. 293.0.e $. 1.O - os averbados de suspeitos jplgam das suspeições oppostas 

, aos colle as, emquanto não confessarem a sua propria, ou ella não 
for iuloaia. salvo se o motivo for o mesmo da dos collegas. art. 
393:o i; 2.; 
- da decisão sobre suspeiqão n30 ha recurso. art. 993.0 S. ?.O 
-- opposta suspeição aos vogaes, são chamados os substitut0S 

necessarios; mas se a suçpei~ão abranger estes ou pntos que O 
tribunal não possa fnnccionar, o presidente .m ofFm rmet te  o 
processo ao tribunal administrativo do districto euja s6de for mais 
proxima, para resolver as suspei~ões; e este julga definitivamente 
o processo, quando as suspeições procedentes abrangerem tantos 
vonaes effectivos e substitutos, que o tribunal não possa funccio- 
na:. art. 294.0 e 5. unieo. - são publicas as scssões, mas as resoluqões podem ser tomadas 
em conferencia riarticular ou por Wn@es, conforme o reguhmen- 
to, art. $%.o - - n'elles podem allegar, nas sessões de discussZo, oralmente ou 
1 ,  r escripto, as partes ou seus advogados ou procuradores. art. 
Z!lli.O - não podem ar*n.i!-ar-se a jul& por falta, obscuridade ou omis- 
&I de Iei. art. ?!!;.O 
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- aos s ~ n s  jiilgamentos precede audlencia contradictoria das par- 
tes, salvo estando fixada outra forma de ,re.l%sso em lei ouregn- 
lamentos de administração publica. art. 
- póde por acpord5o interloculorio e a requerimento das pdrtes 

suspender a execueão dos actos e deliheraç_ões contra que se re- 
clama perante elte, mas 8 i.ii.ter que a-nao suspensão produza 
damno irreparavel, ou de iI.!ii..il reparação. art. $99.0 
- os seus aecordãos definirivus designam o objecto do lirigio, os 

nomes e qualidades das partes, o resumo das aUegapões e as ra- 
zões da decisão. art- 300.0 
- não póde lunccionar com menos de tres vogaes. art. 304.0 
- seus julgamentos e resoluções silo intimados ás partes pelos 

officiaes de rliligeneias das admiuistr:ições dos concelhos; e quando 
transitem em julgado, tem força de sentenpa, com execuqão ap- 
parelhada. art. 301.8 e 302.0 

de todos os seus julgamentos definitit~os ou interlocutorios com 
força de definitivos, harecurso para o supremo tribunal adminis- 
tratito ou para o tribunal de contas quando relativos a conaãs, on 
para a Relação, quando relativos ao recrutamento do exercito ou 
armada. O ministerio publico recorre sempre de todas as deci- 
sães contra o estado, salvo ou casos expressos na lei ou regula- 
mentos de administração priblica. ard. 303.0 - os recursos dos seus acoordãos não tem effeito saspenaivo, que 
póde ser ordenado pelo tritiusal superior, por disposição de lei 
ou reguiaruentu de administragão publica. art. 3OIOb.o 
- n'alle, em regra, sO ha prova documental; mas, a requerimen- 

to das partes, ou .ez officio, póde ordenar inquiripão de teslemu- 
nhas, exames, \-istorias ou qiraesquer diligeiencias, iacurnliiur20-as 
aos respectivos administradores dos concelhos. art. 305.6 e S. 
unico. - os recursos das siias decisões para o supremo tribunal e para 
o bribual de contas, só nos proprios processos são interpostos 
no praso de quinze dias contados rla intimação, e por meio de 
termo nos autos, precedendo despaeho do presidente. Mas para a 
Rela 50, são interpostos na fbma do respectivo re, aulamento. 
ar*. h i . 0  ... . - nos recursos podem as partes instrua-os na primeira ou na 
segunda instancia. art. 306.0 S. 1.0 - os recursos sâo remettidos pelo presidente ao tribunal sape- 
rior dentro em cinco dias com resposta do tribunal recorrido, on 
sem ella, eonforrne o processo scbir instruido ou não. #i. 
306.0 3. 2.0 - podem as partes protcsaar no tribunal siiperior contra a demo- 
ra no jnlgameato ou instni.50 ou remessa do proeesso, ama v& 
que se prove ter expirado o praso lega1 para qualquer d'esses 
actos. E n'esse caso o irrbunal superior manda informar no praso 
de quarenta e oiki horas o inferior; havendo reclamação por de- 
mora na instrucção on jalgamenb, e havendo ftndado os praws 
d'estes actos, o tribunal superior designara novos prasos não e. 
cedenles a cinco dias; e se for por demora na remessa, ordenm 
que suba O processo irninediatamente. Averiguada a omissãu? o 
presidente do tribunal superior partici a-a ao ministerio do r e m  
e este ao da justipa, papa serem eonsidemdai estas informapões,% 
se adoptarem providencias a respeito dos vo aes negligentes.- a- 
p.irado o praa? para o julgamento no tribuo$ de prrmeira insfin- 
c=, póde o tnbunal superior, a requerimento dos interessados, o=- 

denar que Ihes seja enviado o processo para eIie o julgar. art. 
306.0 $5. 3.0 a 8.0 - o modo de deduzir e justificar as reclarnages e recursos pe- 
rante o tribunal e o das informa~Ees e diligencias neeessarias á 
inetmcção, os prasos dos termos e actos, a fórma dos jnlgamen- 
tos, sua intimação e execução são objecto do regulamento do go- 
verno. art. 30710 

-- as reclamações perante eUe para revogação ou reforma d'actos 
de administra ão, prescreveu passados dois annos da execução 
do acto, saivofiiavcndo outro Draso legal. Mas a ~reserip~ã0 in- 
terrompe-se por via de requerimento 83 parte o.lendida- óu seu 
procurador, pedindo a revogago ou reforma do acto offensivo da 
Ici ou do seu direito, e entregue a aucboridade ou corporação que 
o praticou. Indeferido este requerimento recuriieça a correr a 
prescripção desde a notificaqZo d'este despacho. art. 899." 58- i.O, 
2.0 e 3.0 . . .. - pertencem aos tribunaes administrativos todas as attri?uiçaes 
contenciosas ou consultivas, mmmettidas por leis espeaiaes aos 
concelhos de districto. art. M5.O - compete-lhe resolver ácerca das excluiiões dos cargos adminis- 
iralivoa, concessão de eseusas dos mesmos cargos, e perda de lo- 
gares pelas causas legaes, Nas não podem apreciar a elegibilidade 
absoluta dos cidadãos votados, a qual shmente é attestada e ceri- 
ficada pelo recenseamento eleitoral. art. i4 .o e 5. unico. - conhccem das reclamações contra o orçamento districtal no 
caso de uulIidade da cleliberação (art. 30.91, sendo feitas por elei- 
tores do districto singular ou collectivamente. art. 69.0 3. , 3 .O 

-- e da reclamação contra a recusa da commissão disiriefal de 
ordeuar o pagamento de despezas regularniente auctorisadas e li- 
quidadas: podendo ordenar o pagamento; e esta ordem tem os 
inesmos eíieitos que a da commiss5o disrrictal, e o thesovreiro do 
districto é obrigado a cumpril-a pelos seus bens e do seu fiador- 
art. 96.0 5.  3.0- 

-- pode recorrer-se para etle dos actos da commissão districtal, 
que forem offensivos de direitos, ou provenientes de deliberaç50 
nulla nos casos declarados no codigo (art. 3Ot0), se a junta não 
estiver reunida, ou se não revogar o acfo impugnado. ari. 98.0 e 
8. unico. - podem os eleitores do concelho singular ou collectivamente, re- 
clamar para elle contra os orçamentos municipaes, sómente nos 
casos de nullidade da deliberago declarada no çodign (art. 3 O . O ) .  
art. 143.0 - para elle se reclama da recusa da camara de ordenar o paga- 
mento de despezas regularmente auctorisadas e liquidadas; a Ot- 
&em do tribunal tem os mesmos effeitos que a do presidente, 
e póde servir de base a execução, sendo u LLiesoureiro obri- 
gado a cumpril-a pelos seus bens e do seu fiador. ari. iã0.O e . - 
5. unico. - 
- 1uIça as eontas dos corpos administrativos, irmandades COD- 

frarias, associapões e estabelecimentos pioç on henei;:.~.. cijo juI- 
eamento não oertença ao tribuna1 de contas. art. I:;:.* e 9S3 - 

' n . O  14.0 - conbera com recurso dos actos dos governadores civis nos oa- 
sos expressamente determinados nas leis ou reg~lamentos de ad- 
miqistração publica. art. 222.'* $. 2.0 - julga em primeira instancia as qnestues contenciosas da admi- 



nistração publica no districto, esccpto as que por lei estão sujei- 
tas a jurisdicpão de outros tribunaes ou auctoridadeç. ar$. $86.0 

- - são suas attribuições contenciosas julgar: 
1.0 reclrmaçãe~ contra delibera ões dos eorpos administrabiyo~ 

por offeoa de direitos hn ln ios  em leis oo regulamentos de 
administração publica, ou nos casos de nnllidade da delib* 
raqão fixados no art. 30.0; 

2.- sobre reclamaç5es contra os actos dos admiriistradares de 
concelhos, por incompetcncia, excesso de poder, violação de 
lei ou oãensa de direitos, sem prejuizo de competencia do go- 
vernador civil para emendar os actos; 

3.O sobre reclamações em maberia eleitoral administrativa, ou 
a respeito de eleições de irmaadades, confrarias, ou associa- 
çõe$ pias ou beneõcas; < 

4.0 sobre reclamações dos socios de monte-pios e associações 
de soecorras mritaos, arerea dos actos das suas direqões re- 
lativos a sorrorros oa suhsidios aactorisarios mas negados, e 
sobre as eleigões, admissnos ou exclusões de soeios; 

5.0 sobre a inwrpretação das d a ~ s u l a s  de conlratos entre os 
eorpos administrativos e os emprehendedoreu, arrematantes 
de rendas, obras ou fornecimentos; 

6.0 sobre questões de scrvidõe,q distribuições de aguas, c nso 
dos hens e fructos do logradouro commum dos habitantes 
dus coiirelboa ou parochias; - 

7.0 sohre reclamações ácerea do recrutamento: 
8.0 sobre contribuigões directas do estado na fórma das leis es- 

peciaes; e as relativas ao lançamento, reparticão e cobranpa 
das rnuniripaes e parochles. art. 288.0 e usos 1.0 e seguintes, 

VaeeXna- os facultativos de partido são obrigados\ a vaccinar 
gratuitamente sem distiacc%o de classes. art. 173.0 n.0 2.0 

Tehiiciilos-- são sujeitoia taxas carnararias pela lioeaçe do seu 
uso, mas nao o seli trmsilo. art. 136.0 - as taxas sobre o uso são receita ordinaria das camaras e ím- 
postos directos. art. i 3 l . o  e 433.0 n . O  4.0 

- sendo carros ou carretas podem Ser tributados peIa contribni- 
@o ao trabalho. art. 435.0 5. 1.0 n.0 2.0 - nd .  Transito. 

Verioimsntos e ordoncidos - tem a eIles dircitn os 
funccionarios administrativos que exercerem as suas funcções, 8 
esoiverem impossibilitados por molestia, ou desempenharem com- 
missões gratuitas de semi o publico. art. 3h8.0 -- vence a6 dois terços o !mionario impedido por molestia er-  
cedcnte a 30 dias, se o seu Iogar foi exercido por substituto ou 
inerino. art. 348.0 5. unico, - tem os substitutos ou interinos, que jb tirerem algum venci- 

mento, direito a receber, pelos ordenados ou parte d'elles, que 
deixarem de receber os proprietarios respectwos, tanto quanto 
faltar para perfazer quantia iglial ao ordenado @estes. Mas os 
substitutos ou interinos som vencimeuto tem direito ao ordenado 
por inteiro ou  h parte d'elle que o propeietario do logar não tiver 
direi10 de receber. art- 349.O - ha direito a elles em lodo? os outros casos de impedimen- 
to ou liceapa não especificados acima. arb. 3 f i 0 . O  - no caso de accesso, promoçzo OU traneferencia, us dos novos 
empregos contam-$e desde a da ta do despacho se a nova posse for 
tomada no praso legal; alias contam-se só da nova posse, como 
é regra geral. art. 351.O -- dos funccinnarios c empregados pagos pelo cofre districtal, dos 
pagos pelo cofre mnnicipal, dos secretarios da jonta e do regedor 
de parochia e empregados parochiaas, 15 despeza obrigatoria no 
primeiro caso da junta geral, no s e w d o  da camara municipal, e 
no (ereeiro d3 jnnta de parochia. art. 62.0 8. 1.0 n.O 2.0, 161 .O 9. 
4.0 n.0 4.0, e 202.4 3. 1.0 ri.@ k.0 
- dos facultativos-de p8rtido náo podem scr augmenta<los para 

aquelles que se uao -:.i-itaretn a novo concurso; e recusando, 
continuam com os qae )a tinham. art, 171.0 
- dos facultativos de partido não podem alterar-se sem audien- 

t ia sua. art. 174.v 
Vereadores - Go no-ie nos concelhos de i .a ordem, ou q?ie 

tiverem pelo menos 40:000 habitantes, ou forem capitaes de dis- 
trirto ainda aua tenham menou; sete nos de 2.a ordem, ou de 
iJ"'w a 4&O& habitantes; cinco nos de 3.a ordem, ou dé manos 
de 15:000 habitantes. Exceptua-se a camara de Lisboa que 6 com- 
posta de 41 t-ereadores, a do Porto de ?i. e as dos outros con- 
celhos com organisaqki especial (Guirnaries e Bareellos), que 8 de 
15. art. 100.0, i 0 8 . O  e 109.0 ; Lei de 18 de julho de 1885, art. 3.* 

--- passando um concclho de lima para oiitra ordem, o governa- 
dor civil,~ao edita1 convocatorio das assemb16as eleítoraes. designa 
o numero dos que lhe enmpetem. art. 100.0 5. 3.0 

--- dois ou mais podem reuuerer a convocaç30 extraordinaria da 
camata. art. 102,". 2.Q - -- seis d'dles com o presidenle formam a comniissão executiva 
da camara de Lisboa. Lej de 1Pde julho de 4885, art. 3.0 -- cinco constituem a cornniissao municipal do Porto, e ires a dos 
outros concelhos com organisação especial. art. 408.0 S. 1.0, e 1 9 . O  

- - qnaeeqiier podem ser incumbidos pela commissão uiunicipaI 
de serviços espeoiaes, mas são meros auxiliares, nada deliberam 
onr si. mas sh sob responsabi]idaàe da coinrnissiío. arl. 408.0 S. 
3.0 e 3.0, e 109.0 

--- podem dividir-se por elles as funcpões de inspecgo, escepto 
nuauto ao servico da secreiaria, que e sempre reservado ao presi- 
dente. art. 123.6 g. 3.0 

A- não p ~ d e m  ser nomeados secretarios das camaras, nem as pes- 
soas que com elles tiverem o parentesco de paes, filhos, irmãos e 
affins ao mesmo grau. art. 163.0 n.O %.O - vid. BfwItas. - \ 

Viatorias, exames, inquirição de tes$mnnhas e outras qaaes- 
quer diligeneias pode o tribunal adminietrativo ordenar exo/j%% 
ou a reqnerimento de partes, Ini*!!iii1iindo-as aos administradores 
dos cuncelhos que designar. arL :;i):;." 8. unieo. 

Vogaes do -fbunal administrativo - são tres 



eiu cada districto nomeados por decreto do governo pelo ministe- 
rio do reino sobre proposta triplioe do da justiça d'entre os can- 
didatos legaes d magistratura judicial. art. 268.0 e 264.0 
- podem sél-o juizes de direito de 3.a classe a requerimento seu 

sobre proposta do ainistro da justiça. ar!. 3 6 9 . O  S. unieo. 
- são equiparados aos juizes de direito de 3.' classe. att. 270.0 
--- não podem, como taos, receber merc6s hon~~ificas nem aceitar 

cargo publico de elejção ou nomeaeãa, -:.li0 cabendo-lhe por pro- 
moqão, antiguidade ou concurso. art. 2 i U . u  5. unico. - servem por tres aunos, podendo ser reconduzidos por outros 
tres. art. 271.0 - durante o primeiro periodo da nomeação não podem ser trans- 
ferrdos nem nomeados para outros districtos o11 para comarcas, 
salvo pertencendo-Ihe por promoção. art. 972.0 - residem permanentemente na capital do districto, bem como os 
substitutos chamados a serrir por mais de 30 dias. art. 273.0 - não podem advogar em causa alguma no seu districta, e nos 
outros tarnbem não em causas em que figurar o estado, ou os eor- 
pos ou estabeIecimentos sujeitos a jurisdicgão d~ seu tribunal. 
AI%. 47.1 Q - - a$&dos emolumentos teem 6036000 réis de ordenado em Lis- 
boa, Porto e ilhas, e 5OQgOüO reis nos outros districtos. art. 274.0 
e S. unico. 
- prestam juramento por si ou por procurador naç mãos do pre- 

sideute da HelacZo (art. 276.0); e dkllies posse na primeira no- 
meação posterio? ao codigo o governador civil respectivo, nas ou- - 
tras o presidente do tribunal. art. 9 7 6 , o  3. unico. 
- são impedrdos de julgar ou suspeitos do mesmo modo que os 

juizes dos tribunaes ordiuarios, sendo-lhe appliaavd o determina- 
do no codigo do processo civil quanto ao modo de declarar os im- 
pcdirncntos e de oppdr e julgar as suspeições dos juizes de 2.1 
mstaneia, eom as modificações seguintes: 

i .0 as suspeipõcs para scrcm adrnittidas, devem scr ruoti- 
vadas ; 

2.O os vogaes avmbados de suspeitos, não tendo ainda confessa- 
do a suspeição ou não tendo esta sido julgada, não ficam 
inhibidos de conhecer das dos outros eollegas, salvo se o fun- 
damento for o mesmo; 

3.O da decisão wbre snspeiqões não ba recurso; 
4 . O  SZO ct~arnados tantos substitutos, uantus lorern necessarios 

para oonstiniiram 0 tribunal pela fha  dos suspeitos, e se es- 
tcs tambein forem suspeitos ou os não suspeitos forem insnfn- 
cientes .em numerq o presidente remette ex o&w o processo 
ao tribunal administrari~o cuja s&dc for mais proxima, para 
este resolver as suspeiges, e sendo ellas procedentes e abran- 
gendo tantos vogaes effecrivos e substituios do tribunal, que 
esie não possa julgar, julga aquelle outro definitivamente o 
processo. art. 293.0 e 9 3 L o  

Votza~ão - nas deliberações dos corpos administrativos 6 nomi- 
nal; no caso de empate o presidente tem voto de qualidade; e 
sendo sobre nomeaflea ou demissGes, ou sobre pontos que envol- 
vam aprecia@o do merito ou demento de pessoas, são por escru- 
tini0 seerelo. arb. %.o - sendo por eserutinio secreto, havendo empate, e não assistia- 
do todos os vogaes em exemicio, adia-se a votafáo para a sessão 
Sguinte, sendo logo chamados para ella tres substitutos, e na ial- 
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ta d'algum d'estes o supplente; se n'essa nova sesGo estiver pre- 
sente a maioria dos vogaes em exercicio, repetindo-se o empate, 
procede-se 9 nova votapão, em que entram os substitutos ou sup- 
plentes. Exceptua-se o caso da eleiQo do presidente e vim-preei- 
dente, secretario e vim-secretario. art. 35.0 e g. 3 .O - RZO póde escusar-se a ~ o w  nenhum vogal presente, salvo se 
o negocio lhe disser respeito ou a pesya que represente, ao com 
quem tenha parentesco de consanguinidade ou aBnidade dent? 
do 3.0 mau da :'ii:ia recta ou transversal, contado s q m d o  o di- 
reitu cfiil. art. L i . *  8. unico, e 2 6 . O  

Votação a s  assembl6ae primarias - faz-se por 
escrutinio secreto e por listas que contenham em separado e com 
a devida designação os nomes dos escolhidos para vogaes effecti- 
vos e os dos substiiutos, sob pena de sorom uullas. art. 318.0 e 
8. 1.0 

Voto - do uualiüade tsm OS presidentes dos wrpos administrati- 
vos uo caoá de empate. art. 25.0 S. 1 . O  

-7 consultivo em assurnpto da sua competeucia p8de eniittiI-O e 
levd-o 6 presença dos poderes superior8s do estado, a junta,ge- 
ral, a camara muuicipat e a junta de paroahia. art. 5 l . O  5. nnico, 
II5.o S. unico, e 189.0 S. unieo. 
- conforme de dois vugaeu da commisGo districtal C necessario 

para a validade da deliberago. art. 92.0 
-- tem o parocho em rodas as deliberações da junta de parochia 

relativas aos interesses ecclesiasticos, ou ndrninistração da fabri- 
ca. art. i8i.O 

Votos - a saa contagsm começa pelos dos cargos superiores nas 
efeiç5es simuitaneas. art. 3i9.O -- contam-se r todos os nomes esçriptos nas listas, sem se curar 
da elegibilidade oii inelegibilidade dos votados, nem das suas cau- 
sas de esclusio. Mas não se contam os quc sZo a mais do que o 
niii.~~-io ds nomes que cada lista deve mnter. art. 318.0 5. 3.O, 
e :Iii.Q 
- o seu apuramento 6 feito segundo a legislação eleitoral. art. 

321.0 5. 1.0 
do numero d'elles que cada cidadão obteve da immediatamente 

o administrador do concelho conta ao governador civil. art. 3B.O 

Zeladores muniaipaes n guardas campes- 
tres - t&em as camaras os necsssarios para a policia dos conte- 
lhos. arr. 1 7 5 . O  
- são nomeados para cptes cargos de preferenoia os indidduos 

que tenham sido militares, ainda que na rcarva, comtanto que 
sejam salidos, saibam IBr e escrever e não tenham mais do qua- 
renra annos de idade. arl. 176.0 e g. anico. - tèem a seu cargo flscal!sar o cumprimento das postaras e regn- 
lamentos de policia municipal e districtal, urbana e rural, e os  

30 
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serviços municipaes de que forem encarregados pela camara. art. 
177 0 -" -. - não podem no julgamento das coimas, que requcrercm e de que 
decahirem, ser condemnados em custas por si, ou como represen- 
tantes da camara. ar6. 177.0 S .  unico. 
- quando exercerem funcções de policia geral, tanto civil como 

jadjeiaria, podefio conslituir todos ou parte, por deliberagão da 
camara, um corpo policial; e n'este caso t&em as aátribnições das 
praqas de policia civil, ficando immediatamente snhordinados ao 
administrador. Uma vez estabelecido este wrpo de policia mnni- 
cipal, a sna manuten@o 6 despeza obrigatoria. O que fica dito não 
8,applicavel aos concelhos capitaes de districto. art. 478.0 e $5. 
1.O e 2.0 
- t&m metade do prodncdo das multas por transgreeGo de pos- 

taras e regula,menbos policiaes, se forcin impustas por diligenci~ 
sua. 
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