CARTA DE LEI DE 25 DE ABRIL DE 1835
(Divisão administrativa do paiz)
Artigo 1 . O -Haverh no Reino ate dezasete distritos ndministrntivos. Cada distrito sorb administrado por um magistrado do
noiiieaqiIo real, e nele haver8 uma Junta de distrito eloctiva que
ter8 as mesmas iitribuipbes que pelo decreto de l(i do Maio de
1832, 1 i . O 23, competiam às Juntas provinciais. Os distritos
atlrninistrativos serão divididos em concelhos. O territ6rio do
ultramar ser&dividido em distritos administrativos q i i c B so jiilgarem
necaess8rios para o bom do serviço e comodidade (10s povos.
Art. 2.O- Tres membros da Junta do distrito, os mais pr6,to ao: concexiinos da cabeça dele o os mais antigos, substitiiiry
lhos do Prefeitura, excepto nas questões puramento contenaiosaa,
qiio ficam devolvidas ao poder judicial.
Art. 3 . O -Haver& em cada concelho um Agcanto de admiiiistraqão gora1 quo se denominarti Administrador do c+oncolho, escolhido pelo governo, sob lista trlplice, nos concc~lli~~s
cuja manicipalidade s6 tiver cinco membros, e quintnplic:~nos outros
concell~os,feita. por eleiçao directa e pela mesma f'orrn:~(Ias elei-

(:111~sdas Ctimaras Municipais, mas em urna eeparttd:~. O gov~.,i..ioiiomeará tambbm da mesma lista um para substiti~to.
11i.t.4.O0 s magistrados administrativos do disti.ito venc.,,i.;io
Lisboa 2.400@00 rbis, no Porto 2 . W O ríais, I * nos
uliiros distritos 1.600d000 r6ie. Os seos secretários vericerão em
I .isl~one Pcirto 1.0004000 r6is e nos outros distritos 800bW rbia.
( )s :itiiiiinistradores de concelho n5lo vencer80 ordenatio fixo, rervirfio Iior dois anos e poderElo ser reeloitos.
:
I
1 s t . 5." - O governo fica autorizado a fazer provisijrianisnte
:i diviuzo administrativa do reino na conformidade dtvjtas bales,
assini como os rogulamentos indispensáveis para a sua execoqâo,,
:~l)rc~seiitarido
tudo às Cortes na pr6xima seguinte sossao para s
x1nc.i I )riurem so o julgarem conveniente.
.\rt. 6 . O - O governo porá em harmonia com e s t : ~bapes os
iiiais ramos de administração, e poder& haver em cada frbguesia
lima Jiiiitn do paróquia eleita pelos seus habitantes 1)nr:i admiiiistr;tr os inter8sses particulares dela.
* \ 1-1. 7 .O - Ficam revogadas todas as leis em contrhrio.

