
Fundo: Câmara Municipal de Évora 

Secção: Órgãos do Município 

Subsecção: Comissões e Juntas Municipais 

 

1. Descrição ao nível do Documento 

1.1 – IDENTIFICAÇÃO 

- Código de Referência 

PT/AMEVR/CME/B/D 

- Título 

Comissões e Juntas Municipais 

- Data 

1881-1978 

- Nível da Descrição 

Documento (Dc) 

- Dimensão e suporte 

15 u.i. (14 lv.; 1 Cx.); 0,50 m.l; papel 

 

 

1.2 – CONTEXTO 

- Produtor 

Câmara Municipal de Évora 

 

- História Administrativa 

O Código Administrativo de 1936, criou como órgãos municipais consultivos, as 

comissões municipais de higiene, arte e arqueologia, venatória e turismo. 

Sendo que a comissão municipal de higiene, constituída pelo vereador do pelouro da 

saúde pública, pelo inspetor ou delegado de saúde, pelo veterinário e pelo engenheiro 

municipal, onde os houvesse e por um contribuinte eleito pelo conselho municipal, 

surge com a finalidade de dar parecer sobre os projetos de posturas e regulamentos 

sanitários e sobre questões de salubridade pública. 

A comissão municipal de arte e arqueologia tinha a responsabilidade da emissão de 

pareceres sobre o plano de urbanização e expansão, relativa à conservação e valorização 

dos monumentos artísticos, históricos, naturais e arqueológicos e compunha-se por: um 

vereador, que era o presidente, pelo diretor do museu, por um professor oficial de 



ensino primário ou liceal, por um representante das associações culturais ou grupos de 

amigos dos monumentos ou museus do concelho e pelos párocos ou sacerdotes 

encarregados do culto em monumentos religiosos de valor reconhecido. 

A comissão de turismo, criada em concelhos onde existissem praias, estâncias 

hidrológicas ou climatéricas, de altitude, de repouso ou de recreio, ou monumentos e 

lugares de nomeada, estava dependente de requerimento das Câmaras ou de proposta do 

Conselho Nacional de Turismo. 

As comissões venatórias concelhias, existentes em cada concelho do continente, eram 

constituídas por um representante da Câmara Municipal, que era o presidente, um 

delegado da associação dos proprietários e agricultores do concelho, e por três 

representantes dos caçadores. Tinham como encargo expedir pareceres sobre todos os 

assuntos da administração municipal relacionados com o exercício e polícia da caça. 

A Lei 1152, de 23 de Abril de 1921, criou as comissões de iniciativa, às quais cabia 

fomentar a indústria do turismo. Faziam parte das mesmas um delegado do município, 

um delegado da Junta de Freguesia, um delegado de cada uma das entidades que 

explorasse águas de estâncias, um médico de cada estância, um delegado da Sociedade 

de Propaganda de Portugal, o capitão do porto ou delegado marítimo, quando as 

estâncias fossem de praias, o regente florestal quando houvesse matas do Estado nas 

proximidades, o chefe de conservação das obras da área respetiva, o chefe de 

conservação das obras da área respetiva, um hoteleiro, um proprietário e um 

comerciante. 

A Comissão reguladora do comércio, organismo concelhio, tinha a missão de regular a 

venda de géneros alimentícios de primeira necessidade, a Junta de Recurso fazia a 

inspeção sanitária da carne e peixe e a Comissão Arbitral despontou para regulamentar 

as condições de trabalho e fixação dos salários dos trabalhadores rurais do concelho de 

Évora. 

 

 

1.3 – CONTEÚDO E ESTRUTURA 

- Âmbito e Conteúdo 

Documentação relativa às Comissões e Juntas Municipais criadas segundo o artº 95 do 

Código Administrativo de 1936, publicado no D. L. 27424 de 31 de Dezembro. 

 

 



Quadro de classificação 

Ssc: B/D/Comissões e Juntas Municipais 

Sr: A / Comissão de Higiene 

Sr: B/ Comissão Arbitral 

Sr: C/Comissão Arte e Arqueologia 

Sr: D/Comissão Venatória 

Sr: E/ Comissão Turismo 

Sr: F/ Comissão Assistência 

Sr: G/ Comissão Reguladora do Comércio 

Sr: H/ Comissão de Iniciativa 

Sr: I/ Junta de Recurso 

 

Descrição Documental 

(Ssc) 

PT/AMEVR/CME/B/D 

- Título 

Comissões e Juntas Municipais 

- Data de Produção 

1881-1978 

- Dimensão 

15 u.i (14 lv.; 1 Cx.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsecção integra documentação relativa às Comissões criadas segundo o Código 

Administrativo de 1936 bem como das Juntas Municipais. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/B/D/A 

- Título 

Comissão de Higiene 

- Data de Produção 

1927-1978 

- Dimensão 

4 u.i. (3 lvs.; 1 Cx.) 

 



- Âmbito e conteúdo 

A esta comissão competia dar parecer sobre os projetos de posturas e regulamentos 

sanitários e sobre questões de salubridade pública. 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/A/Lv. 001 

- Título 

Junta de Higiene do Concelho de Évora: Livro de Atas 

- Data 

1927-1953 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/A/Lv. 002 

- Título 

Comissão Municipal de Higiene: Livro de Atas 

- Data 

1953-1972 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/A/Lv. 003 

- Título 

Comissão Municipal de Higiene: Livro de Atas 

- Data 

1972-1977 

- Dimensão 

325x220 mm 



- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/A/Cx. 004 

- Título 

Comissão Municipal de Higiene: Livro de Atas 

- Data 

1962-1978 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/B/D/B 

- Título 

Comissão Arbitral 

- Data 

1943-1945 

- Dimensão 

1 u.i. (1 lv.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta série integra documentação relativa à regulamentação dos salários dos 

trabalhadores rurais do concelho de Évora 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/B/Lv. 001 

- Título 

Comissão Arbitral para regulamentação das condições de trabalho e fixação dos 

salários dos trabalhadores rurais do concelho de Évora 

- Data 

1943-1945 

 



- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/E/C 

- Título 

Comissão de Arte e Arqueologia 

- Data 

1938-1977 

- Dimensão 

2 u.i. (2 lvs.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta série integra documentação relativa à emissão de pareceres sobre o plano de 

urbanização e expansão, relativa à conservação e valorização dos monumentos 

artísticos, históricos, naturais e arqueológicos. 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/C/Lv. 001 

- Título 

Comissão Municipal de Arte e Arqueologia: Livro de Atas 

- Data 

1938-1976 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/C/Lv. 002 

- Título 

Comissão Municipal de Arte e Arqueologia: Livro de Atas 

 



- Data 

1977 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/B/D/D 

- Título 

Comissão de Venatória 

- Data 

1942-1977 

- Dimensão 

2 u.i. (2 lvs.) 

- Âmbito e conteúdo 

A Comissão Venatória Concelhia expedia pareceres sobre todos os assuntos da 

administração municipal relacionados com o exercício e polícia da caça. 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/D/Lv. 001 

- Título 

Livro de Atas da Comissão Venatória do Concelho de Évora 

- Data 

1942-1945 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/D/Lv. 002 

- Título 

Livro de Atas da Eleição da Comissão Venatória Concelhia de Évora 



- Data 

1948-1977 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/B/D /E 

- Título 

Comissão Municipal de Turismo 

- Data 

1943-1974 

- Dimensão 

3 u.i. (3 lvs.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta série documental é relativa à Comissão Municipal de Turismo à qual competia 

colaborar na preparação do plano anual de atividades turísticas, dar parecer sobre 

projetos de obras de interesse turístico, melhoramentos dos serviços de turismo e 

deliberar sobre propaganda. 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/E/Lv. 001 

- Título 

Comissão Municipal de Turismo de Évora: Livro de Atas das reuniões 

- Data 

1943-1960 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

 

 



(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/E/Lv. 002 

- Título 

Livro de Atas - Turismo 

- Data 

1960-1974 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/E/Lv. 003 

- Título 

Comissão Municipal de Turismo de Évora: Registo de correspondência recebida 

- Data 

1949-1959 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/B/D/F 

- Título 

Comissões de Assistência 

- Data 

1946 

- Dimensão 

1 u.i. (1 lv.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta série revela a tomada de posse dos membros da Comissão Municipal de 

Assistência, no ano de 1946, Comissão essa criada segundo o D: L.35108, de 7 de 

Novembro de 1945, artº 75. 



Estas Comissões tinham como finalidade recolher os elementos para a organização e 

realização do plano de assistência na área respetiva; cooperar com a Direção Geral na 

coordenação das instituições locais de assistência e na melhoria do seu incremento; 

prestar assistência aos domicílios; dar parecer sobre o grau de insuficiência económica 

dos assistidos; criar centros de assistência social; dar parecer sobre orçamentos e contas 

de gerência das instituições de assistência e criar meios para a satisfação das 

necessidades locais. 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/F/Lv. 001 

- Título 

Comissões de Assistência: Posses 

- Data 

1946 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/B/D/G 

- Título 

Comissão Reguladora do Comércio 

- Data 

1942-1945 

- Dimensão 

1 u.i. (1 lv.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta série integra documentação relativa ao Fundo de abastecimento de algumas 

mercadorias, como era o caso do Azeite, açúcar, bacalhau, etc. 

 

 

 

 



(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/G /Lv. 001 

- Título 

Comissão Reguladora do Comércio: Atas 

- Data 

1942-1945 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/B/D/H 

- Título 

Comissão de Iniciativa 

- Data 

1929-1943 

- Dimensão 

1 u.i. (1 lv.) 

- Âmbito e conteúdo 

Documentação relativa às Comissões de Iniciativa criadas pela Lei 1152 de 23 de 

Abril de 1921 e às quais cabia promover o desenvolvimento das estâncias balneares ou 

de recreio e turismo de forma a proporcionar aos frequentadores um meio confortável, 

higiénico e agradável, quer executando obras de interesse geral, quer realizando 

iniciativas tendentes a aumentar a sua frequência e a fomentar a indústria do turismo. A 

Comissão de Iniciativa de Évora foi criada em 10 de Janeiro de 1929, pelo Decreto 

16338. 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D/H/Lv. 001 

- Título 

Comissão de Iniciativa de Évora: Livro de atas das sessões 

- Data 

1929-1943 



- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/B/D/I 

- Título 

Junta de Recurso 

- Data 

1955-1958 

- Dimensão 

1 u.i. (1 lv.) 

- Âmbito e conteúdo 

Documentação relativa à Inspeção Sanitária da carne e peixe. 

 

(Dc) 

PT/AMEVR/CME/B/D /I/Lv. 001 

- Título 

Livro de Atas das Reuniões das Juntas de Recurso, realizadas sobre Inspeção Sanitária 

de carne e peixe 

- Data 

1955-1958 

- Dimensão 

325x220 mm 

- Localização 

Gab., Est. 4, Prat.1 

 

 

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 por Maria do Rosário Silva Alves Piteira 

Martins, Assistente Técnico da Câmara Municipal de Évora, a partir da consulta da 

própria documentação e da seguinte bibliografia: 

 

Código Administrativo de 1936 Disponível em 

http://www.fd.unl.pt/anexos/investigacao/1867.pdf 

 

Lei 1152 D.G. I Série (23-04-1921) 635-636 

 

- 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 Junho de 2014. 

http://www.fd.unl.pt/anexos/investigacao/1867.pdf
http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/oda1-2-3.pdf

