Fundo: Câmara Municipal de Évora
Secção: Impostos

1. Descrição ao nível da série
1.1 – IDENTIFICAÇÃO
- Código de Referência
PT/AMEVR/CME/F
- Título
Impostos
- Data
1880-2004
- Nível da Descrição
Série (Sr)
- Dimensão e suporte
253 u.i. (9 lvs.,198 Cxs., 40 mcs., 4 vols., e 2 Pts.); 40 m.l; papel

1.2 – CONTEXTO

- Produtor
Câmara Municipal de Évora

História Administrativa
Em Portugal, segundo Freitas e Teles (1981), os tributos sobre as transações e o
comércio anteriores à 4ª dinastia, não eram sobre os lucros auferidos, mas no valor, peso
das mercadorias, e denominavam-se Sisas, quando relacionados com a compra e venda
de bens móveis, semoventes e imóveis ou Direitos, liquidados nas alfândegas.
A necessidade de fundos para as despesas da Guerra da Restauração originou a criação
de um imposto denominado Décima, criado por Alvará de 5 de Setembro de 1641,sobre
prédios, capitais, atividades comerciais, industriais ou profissionais. Deu-se-lhe um
Regimento no qual constavam as normas relativas à incidência, isenções, lançamento,
cobrança, reclamações, etc.
Finda a guerra o imposto permaneceu durante mais dois séculos.

A Décima teve alguma evolução em termos de denominação: Décima Militar ou
Subsídio Militar da Décima, Décima do Maneio ou simplesmente Maneio, Décima
Industrial e Maneio de Fábricas, Contribuição do Maneio e finalmente Contribuição
Industrial.
A Lei de 30 de Julho de 1860 que criou a Contribuição Industrial, em substituição da
Décima Industrial e Maneio de Fábricas, que extinguiu, teve os seguintes
Regulamentos: de 28 de Agosto de 1872, de 27 de Dezembro de 1888, de 28 de Junho
de 1894, de 28 de Fevereiro de 1895 e de 16 de Julho de 1896. Constituída por taxas
fixas não sujeitas a repartição, e por taxas variáveis, de repartição, com estas e
consoante o grupo de contribuintes, formava-se o contingente que a Junta de
Repartidores da respetiva área distribuía pelos aludidos contribuintes. O Regulamento
de 16 de Julho de 1896 vigorou até à remodelação do sistema tributário pela Lei nº 1368
de 21 de Setembro de 1922, diploma que criou o imposto sobre o valor das transações.
Esta Lei no seu artº 10º,estipula que ficam sujeitas ao pagamento de “contribuição
industrial toda as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, que no
Continente da República ou Ilhas adjacentes exerçam comércio ou indústria, incluindo
qualquer profissão, arte ou ofício”.
Em 1929, pelo Decreto 16731, de 13 de Abril, nova reforma se efetuou no regime
tributário, a que sucede a Reforma Fiscal.
Segundo o Código Administrativo, aprovado pelo D.L. 31095 de 31 de Dezembro de
1940, no seu artigo 712, as empresas que exercessem atividade em mais de um conselho
teriam de pagar o imposto de comércio e indústria na Câmara Municipal do concelho
onde seria liquidada a contribuição industrial, ou onde o imposto fosse liquidável.
Segundo o Decreto 45676 de 24 de Abril de 1964, no seu artº 704, considera-se o
imposto de comércio e indústria como um imposto direto e as Câmaras Municipais eram
autorizadas a lançar uma percentagem adicional não superior a 14% da contribuição
industrial.
Assim, a Câmara Municipal de Évora, em reunião de 18 de Novembro de 1971,
aprovou o Regulamento para a Cobrança do Imposto de Comércio e Indústria, aplicado
a “qualquer atividade passível de contribuição industrial, ou imposto de natureza
especial que a substitua”. Segundo o artº 8 do mesmo Regulamento o imposto de
Comércio e Industria era cobrado no mês de Abril de cada ano.
A contribuição autárquica,” imposto municipal que incide sobre o valor tributável dos
prédios situados no território de cada município, dividindo-se, de harmonia com a

classificação dos prédios, em rústica e urbana foi criada segundo o D.L.442-C de 30de
Novembro de 1988.
A tabela geral do Imposto de selo, publicada em 28 de Novembro de 1932, anexa ao
Decreto 21916, reunia todas as taxas a atribuir a diversos atos e documentos sujeitos ao
imposto de selo, sendo depois adaptada às realidades económicas da época em 18 de
Junho de 1991, pelo D.L. 223.
O imposto profissional, criado pelo D. L. 44305, de 27 de Abril 1962, incidia “sobre
os rendimentos do trabalho em dinheiro ou em espécie, de natureza contratual ou não,
periódicos ou ocasionais, fixos ou variáveis, seja qual for a sua proveniência ou o
local, moeda e forma estipulada para o seu cálculo e pagamento”.

A segurança contra incêndio nos vários tipos de edifícios, recintos e estabelecimentos,
é exercida no pleno respeito pelos direitos dos cidadãos e cabe aos municípios na sua
área territorial fiscalizar o cumprimento das condições de risco - Decreto-Lei n.º 38 382,
de 7 de Agosto de 1951; A Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/89, de 15 de
Setembro; O Decreto-Lei n.º 426/89, de 6 de Dezembro; O Decreto-Lei n.º 64/90, de 21
Fevereiro; O Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 Abril.
Toda a informação referente a impostos encontra-se depositada na Secção de Receitas
dos Serviços Municipais.

1.3 – CONTEÚDO E ESTRUTURA

- Âmbito e Conteúdo
Documentação relativa a impostos e contribuições municipais lançadas pela Câmara
Municipal de Évora.

Quadro de Classificação
Sc: F/ Impostos
Ssc: A/Impostos Gerais
Sr: 001/ Mapas da Sisa
Ssc: B/ Contribuições Municipais
Sr: A/Imposto de Comércio e Industria
Ssr: 001:Taxas de Exercício de Comércio e Indústria

Ssr: 002:Licenças de Comércio e Indústria
Ssr: 003:Cadernetas de Imposto de Comércio e Indústria
Ssr: 004:Verbetes de Imposto de Comércio e Indústria
Ssr: 005:Cadernetas de Alvarás
Ssr: 006:Baixas de Estabelecimentos
Ssr: 007:Pedido de liquidação de Imposto
Sr: B/ Imposto Ad valorem
Sr: C/ Imposto Profissional
Sr: D/ Imposto de Selo
Sr: E/ Imposto de Turismo
Sr: F/ Adicionais
Sr: G/ Impostos Indiretos e Diretos
Sr: H/ Imposto de Incêndio
Ssr: 001:Imposto de Incêndio
Ssr: 002:Seguros
Sr: I/ Imposto de trabalho
Ssr: 001:Arrolamentos para o imposto de trabalho
Ssr. 002:Relações de devedores do Imposto de trabalho
Ssr: 003:Verbetes de liquidação do Imposto de trabalho
Ssr: 004:Receita Virtual
Sr: J/ Contribuição Autárquica

Descrição documental
(Sc)
PT/AMEVR/CME/F
- Título
Impostos
- Data de Produção
1880-2004
- Dimensão
253 u.i. (9 lvs.,198 Cxs., 40 mcs., 4 vols., e 2 Pts.), 40 m.l; papel
- Âmbito e conteúdo
Esta secção integra documentação relativa a impostos e contribuições municipais
lançadas pela Câmara Municipal de Évora.

(Ssc)
PT/AMEVR/CME/F/A
- Título
Impostos Gerais
- Data de produção
1881-1906
- Dimensão
1 Cx.
- Âmbito e conteúdo
Esta subsecção engloba documentação referente a pagamento de impostos.

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/A/001
- Título
Mapas da Sisa
- Data de produção
1881-1906
- Dimensão
1 Cx.
- Âmbito e conteúdo
Esta série documental é formada por documentação referente ao pagamento da sisa.

(Ssc)
PT/AMEVR/CME/F/B
- Título
Contribuições Municipais
- Data de produção
1880-2004
- Dimensão
9 lvs.,197 Cxs., 40 mcs., 4 vols., e 2 Pts.
- Âmbito e conteúdo
Esta subsecção engloba documentação referente a contribuições municipais.

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/B/A
- Título
Imposto de Comércio e Indústria
- Data
1944-1980
- Dimensão
121 u.i. (06 lv.; 112 cxs.; 3 mcs); 10 m.l; papel
- Âmbito e conteúdo
Documentação relativa ao imposto cobrado sobre os estabelecimentos comerciais e
industriais e que engloba as licenças atribuídas aos estabelecimentos, cadernetas,
verbetes e alvarás.

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/B/A/001
- Título
Taxas de Exercício de Comércio e Industria
- Data de Produção
1953 - 1979
- Dimensão
46 u.i. (02 lvs, + 44 Cxs.)
- Âmbito e conteúdo
Taxas de Exercício de Comércio e Industria respeitantes aos Grupos A e C.

(Ssr)
PT/AMEVR/CME/F/B/A/002
- Título
Licenças de Comércio e Indústria
- Data de Produção
1944 - 1960
- Dimensão
27 u.i (04 lvs. e 23 Cxs.)
- Âmbito e conteúdo
Licenças de Comércio e Indústria concedidas aos Grupos A, B e C.

(Ssr)
PT/AMEVR/CME/F/B/A/003
- Título
Cadernetas de Imposto de Comércio e Indústria
- Data de Produção
1964 - 1980
- Dimensão
17 u.i. (17 Cxs.)
- Âmbito e conteúdo
Cadernetas de Imposto de Comércio e Indústria organizadas cronologicamente.

(Ssr)
PT/AMEVR/CME/F/B/A/004
- Título
Verbetes de Imposto de Comércio e Indústria
- Data de Produção
1951- 1978
- Dimensão
24 u.i. (21 Cxs. 3 mcs.)
- Âmbito e conteúdo
Documentação referente a Verbetes de Imposto de Comércio e Indústria organizada
por Grupos A, B e C e cronologicamente.

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/B/A/005
- Título
Cadernetas de Alvarás
- Data de produção
1956-1980
- Dimensão
5 u.i. (5 Cxs.)
- Âmbito e conteúdo
Documentação
estabelecimentos.

referente

a

pagamento

de

concessão

de

Alvarás

sobre

(Ssc)
PT/AMEVR/CME/F/B/A/006
- Título
Baixas de Estabelecimentos
- Data de Produção
1937
- Dimensão
1 u.i. (1 Cx.)
- Âmbito e Conteúdo
Documentação referente a cancelamento de atividade comercial.

(Ssc)
PT/AMEVR/CME/F/B/A/007
- Título
Pedido de liquidação de Imposto
- Data de Produção
1958-1968
- Dimensão
1u.i. (1 Cx.)
- Âmbito e Conteúdo
Documentação referente a solicitação de liquidação de imposto.

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/B/B
- Título
Imposto Ad valorem
- Data de produção
1922
- Dimensão
1 lv.
- Âmbito e conteúdo
Esta série engloba documentação referente ao imposto sobre valor total do frete de
artigos exportados.

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/B/C
- Título
Imposto Profissional
- Data de produção
1988
- Dimensão
1 Cx.
- Âmbito e conteúdo
Esta série engloba a documentação referente ao imposto profissional criado pelo D. L.
44305.

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/B/D
- Título
Imposto de selo
- Data de produção
1991
- Dimensão
1 Cx.
- Âmbito e conteúdo
Esta série engloba documentação referente a taxas a atribuir a diversos atos.

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/B/E
- Título
Imposto de turismo
- Data de produção
1939-1979
- Dimensão
7 Cxs, 2 vols.

- Âmbito e conteúdo
Esta série engloba documentação referente ao pagamento do imposto pelos
estabelecimentos hoteleiros, pensões, hospedarias, casas de hóspedes, restaurantes e
casas de repouso.

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/B/F
- Título
Adicionais
- Data de produção
1987-2004
- Dimensão
20 Cxs.
- Âmbito e conteúdo
Esta série engloba documentação referente a receita proveniente de diferentes
impostos pelas Finanças.

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/B/G
- Título
Impostos Indiretos e Diretos
- Data de produção
1880-1937
- Dimensão
2 Pts.
- Âmbito e conteúdo
Esta série engloba documentação referente a impostos aplicados sobre o rendimento
das pessoas singulares e coletivas (diretos) e sobre o consumo ou despesa dos bens de
consumo (indiretos).

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/B/H
- Título
Imposto de Incêndio

- Data de produção
1951-1977
- Dimensão
25 Cxs., 12 mcs.
- Âmbito e conteúdo
Esta série engloba documentação referente a pagamento de imposto sobre segurança
contra incêndios nos vários tipos de edifícios, recintos e estabelecimentos bem como
sobre seguros efetuados.

(Ssr)
PT/AMEVR/CME/F/B/H/001
- Título
Imposto de Incêndio
- Data de produção
1951-1977
- Dimensão
21 Cxs., 12 mcs.
- Âmbito e conteúdo
Esta subsérie documental diz respeito ao pagamento de imposto sobre segurança
contra incêndio.

(Ssr)
PT/AMEVR/CME/F/B/H/002
- Título
Seguros
- Data de produção
1951-1977
- Dimensão
4 Cxs.
- Âmbito e conteúdo
Esta subsérie documental é formada por relações de prédios seguros nas diferentes
Companhias de Seguros, para efeito do imposto de incêndio, indicando o número da
apólice, companhia, local, período e data do recibo.

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/B/I
- Título
Imposto de trabalho
- Data de produção
1949-1974
- Dimensão
2 lvs., 3 Cxs., 13 mcs., 2 vols.
- Âmbito e conteúdo
Esta série engloba documentação referente a imposto sobre o trabalho.

(Ssr)
PT/AMEVR/CME/F/B/I/001
- Título
Arrolamentos para Imposto de trabalho
- Data de produção
1954-1974
- Dimensão
2 lvs., 13 Mcs.
- Âmbito e conteúdo
Esta subsérie documental é formada por mapas que identificam os chefes de família e
o número e tipo de carros pelos quais eram responsáveis. Os documentos encadernados
estão organizados por freguesias.

(Ssr)
PT/AMEVR/CME/F/B/I/002
- Título
Relações de devedores do Imposto de trabalho
- Data de produção
1949-1959
- Dimensão
1 vol.
- Âmbito e conteúdo
Esta subsérie documental é formada por relações de devedores do imposto à data.

(Ssr)
PT/AMEVR/CME/F/B/I/003
- Título
Verbetes de liquidação de imposto de trabalho
- Data de produção
1954-1955
- Dimensão
1 vol.
- Âmbito e conteúdo
Mapas com descrição dos valores a liquidar.

(Ssr)
PT/AMEVR/CME/F/B/I/004
- Título
Imposto de trabalho – Receita virtual
- Data de produção
1959-1974
- Dimensão
3 Cxs.
- Âmbito e conteúdo
Esta subsérie documental é formada por guias de receita.

(Sr)
PT/AMEVR/CME/F/B/J
- Título
Contribuição Autárquica
- Data de produção
1996-1997
- Dimensão
1 Cx.
- Âmbito e conteúdo
Esta série engloba documentação referente ao valor tributável dos prédios situados no
território do município eborense.

1.4 – CONDIÇÕES DE ACESSO E UTILIZAÇÃO

- Condições de acesso: documentação de consulta livre para utilizadores internos,
estando os utilizadores externos sujeitos a autorização prévia.
- Condições de reprodução: Sem restrições. Preço, conforme Tabela de Taxas do
Município.
- Características físicas e requisitos técnicos
- Natureza do suporte – papel;
- Tecnologia do suporte –impresso e manuscrito;
- Estado de conservação – Bom;
- Instrumentos de pesquisa/descrição – Inventário.

1.5 – CONTROLO DA DESCRIÇÃO

- Nota do Arquivista: Descrição elaborada por Maria do Rosário Silva Alves Piteira
Martins, Técnico Superior da Câmara Municipal de Évora, a partir da consulta da
própria documentação e da seguinte bibliografia:

Decreto-Lei nº. 16731.D.G. I Série (13-04-1929) 909-954

Decreto-Lei nº 21916. D.G. I Série (28-11-1932).2305-2327

Decreto-Lei

nº

31095.

D.G.

I

Série

(31-12-1940).

Disponível

em

https://dre.tretas.org/dre/1069/decreto-lei-31095-de-31-de-dezembro, acedido em 29 de
março de 2017

Decreto-Lei nº 38382. D.G. I Série (07-08-1951).715-729

Decreto-Lei nº 44305. D.G. I Série (27-04-1962).560-573

Decreto-Lei nº 45676. D.G. I Série (24-04-1964).547-551

Decreto-Lei nº 442- C. D.R. I Série (30-11-1988).4750-4751

Decreto-Lei nº 426. D.R. I Série (06-12-1989).5309-5313

Decreto-Lei nº 64. D.R. I Série (21-02-1990).722-738

Decreto-Lei nº 223. D.R. I Série (18-06-1991).3155-3158

Decreto-Lei nº 66. D.R. I Série (08-04-1995).2076-2084

Lei 1368 D.R. I Série (21-09-1922) 1019-1026

FREITAS, João José Garcia de e TELES, Joaquim Soares. Código da Contribuição
Industrial. 5ª Ed. Coimbra, Coimbra Editora, 1981, p. 12-15.

- Regras ou convenções: Direcção-Geral de Arquivos. Programa de Normalização da
Descrição em Arquivo. Grupo de Trabalho de Normalização da Descrição em Arquivo
– Orientações para a descrição arquivística. [em linha]. 2ª v. Lisboa: DGARQ, 2007.
[Consult.

08

Novembro,

2010].

Disponível

em

WWW<URL

http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/oda1-2-3.pdf ISBN 978-972-8107-91-8.

- Data da descrição: Criado em março de 2017.

