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LES JU N T E S PA RO ISSIA LES D ES C O L O N IES
(24-X -1913)

SOMMAIRE —

R em placem ent des ju n tes paroissiales des villages colon iaux p ar des ju n tes locales. — R eglem en tation de
cette institution nouvelle et ses a ttrib u tio n s." ■

DECRETO N.° 186

Em materia de administra§ao paroquial subsistem em vigor,
nas provmcias ultramarinas, o Codigo Administrative de 1842
ou o de 1896, segundo os quais as juntas de paroquia tern como
vogal nato e presidente o paroco respectivo e como atribui^ao,
das que mais avultam, a administra^ao dos bens e rendimentos
da fabrica de igrejas e das capelas de paroquia.
Conquanto no proximo periodo legislativo o Congresso da
Republica tenha de ocupar-se das leis organicas coloniais, pre
vistas no artigo 85.° da Constituigao, e absolutamente indispensavel e urgente, agora que tern de proceder-se a elei^ao
dos diversos corpos administrativos substituir desde ja, embora
provisoriamente, aquelas juntas por outras, em que os ministros e os templos ou o culto duma so das religioes professadas
nas nossas colonias deixem de ter o preponderante papel que
lhes era atribuido nos codigos referidos, e que e absolutamente
incompativel com os principios fundamentals do regime republicano nacional.
Para ocorrer a essa inadiavel necessidade da nossa administra^ao ultramarina hei por bem, usando da faculdade conferida ao Governo pelo artigo 87.° da Constitui^ao Polrtica da
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Republica Portuguesa, sobre proposta do Ministro das Colonias e ouvido o Conselho de Ministros, decretar o seguinte:
Artigo l.° Nas povoa^oes, aldeias ou lugares que nao
forem sede de corpora^ao municipal mas que tiverem inscritos
nos respectivos recenseamentos nao menos de trinta eleitores
elegiveis para corpos administrativos, funcionara uma junta
local, de tres membros, eleitos nos termos da legislafao em
vigor.
§ l.° Se na localidade houver professor de escola publica
primaria e o numero dos elegiveis for inferior a trinta, mas
nao a vinte, funcionara a junta constituindo-se com o professor
e dois membros eleitos.
§ 2.° A eleifao destas juntas ou dos seus membros, no
numero dos quais nao poderao ser incluidos ministros de qualquer religiao, e aplicavel o disposto no artigo 3.° do decreto
n.° 48, de 22 de Julho de 1913.
Art. 2.° As juntas locais compete exercer nas respectivas
loca'lidades todas as atribuifoes conferidas pelo Codigo Administrativo de 4 de Maio de 1896 as juntas de paroquia, com
exclusao de tudo quanto diga respeito a gerencia de fabricas
de igrejas ou outras instituifoes culturais, a administra^ao dos
bens e rendimentos das mesmas fabricas ou institutes, ou
a admimstra^ao de quaisquer outros bens ou rendimentos com
aplica^ao a despesas do culto, seja qual for a sua proveniencia.
Art. 3.° Nao sao executorias sem aprova^ao do governo
em conselho de provmcia as delibera^oes das juntas locais sobre
assuntos incluidos no artigo 179.°, e dependem de aprova^ao
do governador do distrito, onde os houver, as delibera9oes referidas no artigo 180.°, ambos do citado Codigo Admimstrativo.
Art. 4.° Para os efeitos deste decreto cada localidade se
reputa incluir, a'lem da povoagao, aldeia ou lugar sede de junta,
qualquer outra povoa^ao, aldeia ou lugar, ou popula^ao dis-
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persa, dentro do raio maximo de 10 quilometros e nao dependentes de outra localidade ou sede de corporagao municipal.
§ unico. Aos governadores de provincia compete fixar os
limites de circunscri^ao de cada junta local.
Art. 5.° O disposto no presente decreto so vigorara em
cada provincia ultramarina ate a data em que nela come^ar
a executar-se a nova organiza^ao administrativa resultante das
leis previstas no artigo 85.°, alinea c j da Constitute.
Art. 6.° Ficam extintas as juntas de paroquia ou comissoes paroquiais, nas co'lonias onde as houver, e revogada toda
a legisla^ao em contrario.
O Ministro das Colomas assim o tenha entendido e fa^a
executar. Dado nos Pa^os do Governo da Republica, e publicado em 24 de Outubro de 1913. — M a n u e l d e A r r ia g a —
A r tu r R . d e A lm e id a R ib eiro .

DIARIO DO GOVERNO, 1913, N.° 249, p. 3983.
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