
Fundo: Câmara Municipal de Évora 

Secção: Controlo das atividades Económicas 

 

1. Descrição ao nível da Série 

1.1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

- Código de Referência 

PT/AMEVR/CME/K 

- Título 

Controlo das atividades Económicas 

- Data 

1855-2005  

- Nível da Descrição 

Série (SR) 

- Dimensão e suporte 

.64 u.i. (9 Lvs. + 55 Cxs.+ 1 caderno);0, 6 m.l; papel 

 

 

1.2 – CONTEXTO 

 

- Produtor 

Câmara Municipal de Évora 

 

- História Administrativa 

Segundo o artigo 223.º da Constituição de 1822, constituíam-se como atribuições das 

Câmaras Municipais fazer posturas ou leis municipais; promover a agricultura, o 

comércio e a indústria, entre outras. 

Nos códigos de Posturas da Câmara Municipal de Évora de 1884,1904 e 1922 

constavam já artigos que referenciavam a posse de animais, regras para vendas, 

estabelecimentos comerciais e veículos. 

A documentação aludida neste inventário estava inserida no Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico, o qual surgiu na edilidade eborense na reestruturação que 

os Serviços da Câmara aprovaram em 2 de Maio de 1985, segundo uma proposta 

apresentada já em 11de Abril de 1979. 



O Departamento de Desenvolvimento Económico (DDE), substitui o anterior 

Gabinete, em 5 de Novembro de 2004, e em 11 de Dezembro de 2012, surge o Gabinete 

de Desenvolvimento Económico. 

Atualmente a Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento (DEP), na 

dependência direta do Presidente da Câmara Municipal de Évora, é o serviço que tem 

competências no domínio do desenvolvimento económico, da captação e apoio ao 

investimento, do financiamento externo e do planeamento, e foi criada em 16 de Julho 

de 2014. 

 

 

1.3 – CONTEÚDO E ESTRUTURA 

 

- Âmbito e Conteúdo 

Documentação relativa ao controlo efetuado sobre as atividades económicas do 

Concelho de Évora. 

 

Quadro de classificação 

Sr:K/A - Estatística 

Sr:K/B - Agricultura 

Sr:K/C - Pecuária 

Sr:K/D - Indústria  

Sr:K/E – Comércio 

Sr:K/F - Aferições 

 

Descrição Documental 

(Sc) 

PT/AMEVR/CME/K 

- Título 

Controlo das Atividades Económicas 

- Data  

1855 - 2005 

- Dimensão 

64 u.i. (9 Lvs. + 55 Cxs.+ 1 caderno); 6 m.l; papel 

 



- Âmbito e conteúdo 

Seção na qual se destaca o recenseamento geral da população, manifestos de produção 

de cereais, licenças de posse de animais, registo de minas, registo de indústrias 

insalubres, incómodas, perigosa ou tóxicas e respetivos alvarás sanitários, vendedores 

ambulantes e aferições. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/K/A 

- Título 

Estatística 

- Data de Produção 

1878-1991 

- Dimensão 

7 u.i. (2 lvs; 4 Cxs.; 1 caderno) 

- Âmbito e Conteúdo 

Documentação relativa ao controlo geral da população. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/K/B 

- Título 

Agricultura 

- Data de Produção 

1918 

- Dimensão 

2 u.i (2 Lvs.) 

- Âmbito e conteúdo 

Registo de produção de cereais. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/K/C 

- Título 

Pecuária 

- Data de Produção 

S/d 



- Dimensão 

1 u.i. (1 Lv.) 

- Âmbito e Conteúdo 

Licenças para permissão de posse de animais. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/K/D 

- Título 

Indústria 

- Data de Produção 

1855 - 1987 

- Dimensão 

5 u.i. (2 Lvs.; 3 Cxs.) 

- Âmbito e Conteúdo 

Registo de minas no concelho e de indústrias insalubres, incómodas, perigosas ou 

tóxicas, bem como respetivos alvarás. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/K/E 

- Título 

Comércio 

- Data de Produção 

1944-2005 

- Dimensão 

10 u.i. (2 Lvs.; 8 Cxs.) 

- Âmbito e Conteúdo 

Documentação referente a estiva camarária (controlo dos preços dos géneros) e à 

atividade de vendedores ambulantes. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/K/F 

- Título 

Aferições 

 



- Data de Produção 

1958-1988 

- Dimensão 

40 u.i. (40 Cxs.) 

- Âmbito e Conteúdo 

Controlo de instrumentos de peso e medida em diferentes estabelecimentos 

comerciais. 

 

 

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 – manuscrito e impresso; 

- Estado de conservação – Bom; 

- Instrumentos de pesquisa/descrição – Inventário. 

 

 

1.5 – CONTROLO DA DESCRIÇÃO 

 

- Nota do Arquivista: Descrição elaborada pela Técnica Superior, Maria do Rosário 

Piteira Martins, da Câmara Municipal de Évora, a partir da consulta da própria 

documentação, dos Códigos de Posturas existentes em Arquivo, da Constituição da 

República de 1822, bem como das Atas da Câmara de: 

- 11 de Abril de 1979 

- 02 de Maio de 1985 

e dos Regulamentos internos da Câmara Municipal de Évora publicados em: 

Aviso nº 8601/2004. D.R. II Série nº 260 (05-11-2004) 08-30 

Despacho 15818/2012 D.R. II Série nº 239 (11-12-2012) 39522-39539 

Despacho nº 9238/2014 D. R. II Série nº 135 (16-07-2014) 18378-18394 



 

- 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 Outubro de 2016. 

 

http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/oda1-2-3.pdf

