
Fundo: Câmara Municipal de Évora 

Secção: Serviços Administrativos 

Subsecção: Taxas e Licenças 

 

1. Descrição ao nível da Série 

1.1 – IDENTIFICAÇÃO 

- Código de Referência 

PT/AMEVR/CME/C/C  

- Título 

Taxas e Licenças 

- Data 

1852-2010 

- Nível da Descrição 

Série (Sr) 

- Dimensão e suporte 

…840 u.i (150 lvs. + 690 Cxs.); 80 m.l; papel 

 

 

1.2 – CONTEXTO 

- Produtor 

Câmara Municipal de Évora 

 

História Administrativa 

De acordo com a Lei n.º 1/79, de 2 de janeiro, que estabelecia a autonomia financeira 

das autarquias, os municípios tinham património e finanças próprias, cuja gestão 

competia aos respetivos órgãos. 

As receitas municipais, segundo o disposto no artigo 13.º daquela Lei, constituíam-se a 

partir da cobrança de taxas. As quais podiam incidir sobre: 

a) enterramento, concessão de terrenos, uso de jazigos, de ossários e de outras 

instalações em cemitérios municipais; 

b) aferição e conferição de pesos, medidas e aparelhos de medição; 

c) registo e licença de cães; 

d) utilização de locais reservados nos mercados e feiras por parte dos vendedores; 

e) licença de uso e porte de arma de caça, posse e uso de furão; 



f) utilização de quaisquer instalações destinadas ao conforto, comodidade ou 

recreio do público; 

g) estacionamento de veículos em parques ou outros locais a esse fim destinados; 

h) autorização para emprego de meios de publicidade destinados a propaganda 

comercial; 

i) prestação de serviços ao público por parte das repartições ou dos funcionários 

municipais; 

j) quaisquer licenças de competência dos municípios que não estivessem isentas 

por lei; 

k) aproveitamento do domínio público sob administração do município. 

Ao longo do tempo, o regime relacionado com as finanças locais, foi objeto de 

diversas alterações nomeadamente, a Lei n.º 1/87, de 6 de janeiro, o Decreto-Lei n.º 

98/94, de 29 de março, a Lei n.º 42/98, de 6 de agosto. 

Atualmente, o regime jurídico das taxas municipais, encontra-se consagrado na Lei 

53-E/2006, de 29 de dezembro, o qual, tendo em consideração o regime financeiro dos 

municípios e das freguesias como organismos com património e finanças próprias cuja 

gestão compete aos respetivos órgãos, estabelece no seu artigo 8.º que estas receitas 

municipais são estatuídas em regulamento próprio (Tabela de Taxas e Licenças) a 

aprovar pelo órgão deliberativo respetivo (Assembleia Municipal). 

 

 

1.3 – CONTEÚDO E ESTRUTURA 

- Âmbito e Conteúdo: 

Esta secção integra documentação relativa a receitas municipais, constituídas a partir 

da cobrança de taxas. 

Quadro de classificação 

Ssc: C/C Taxas e Licenças 

Sr: A/ Canídeos 

Ssr: 001: Registo de Canídeos 

001: Cães de caça 

002: Cães de guarda 

003: Cães de luxo 

Ssr:002: Registo de multas 

Ssr:003: Licença de Caça 



Ssr:004: Licença para cães de guarda 

Ssr:005: Baixas 

Sr: B/ Licença para caçar 

Sr: C/ Licença para caçar com furão 

Sr: D/ Cartas de Caçador 

Sr: E/ Mapas da caça 

Sr: F/ Velocípedes 

Ssr:001: Registo de Requerimentos para exame de condução 

Ssr:002: Processos de exame de condução 

Ssr:003: Renovações de carta de ciclomotor 

Ssr:004: Registo de velocípedes  

Ssr:005: Registo de veículos de carga e comodo pessoal 

Ssr:006: 2ªs. Vias de licença de condução 

Ssr:007: 2ªs. Vias de Chapas e Livretes 

Ssr:008: Cancelamentos 

Ssr: 009: Transferências 

Ssr: 010: Declarações de venda 

Sr: G/ Publicidade 

 

Descrição Documental 

(Ssc) 

PT/AMEVR/CME/C/C 

- Título 

Taxas e Licenças 

- Data de Produção 

1852-2010 

- Dimensão 

840 u.i (150 lvs. + 690 Cxs.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subecção integra documentação relativa a receitas municipais constituída a partir 

da cobrança de taxas. 

 

 

 



(Sr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/A 

- Título 

Canídeos 

- Data de Produção 

1913-1990 

- Dimensão 

382 u.i. (98 lvs.; 284 Cxs.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta série engloba documentação relativa ao registo de cães de caça, guarda e luxo, 

registo de multas aplicadas, licença para que os cães de caça possam praticar o exercício 

da caça e de guarda e baixas por morte do animal ou mudança de proprietário. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/A/001 

- Título 

Registo de canídeos  

- Data de produção 

1965-1989 

- Dimensão 

85 u.i. (42 lvs.,43 Cxs) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada por um conjunto de registos referentes à posse de 

canídeos. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/A/001/0001 

- Título 

Registo de Cães de caça 

- Data de produção 

1965-1989 

- Dimensão 

34 lvs. 

 



- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada por um conjunto de registos referentes à posse de 

canídeos com destino à prática da caça. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/A/001/0002 

- Título 

Registo de Cães de guarda 

- Data de produção 

1941-1985 

- Dimensão 

44 u.i. (7 lvs. e 37 Cxs.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada por um conjunto de registos referentes à posse de 

canídeos com destino à guarda de habitações, quintas e outros. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/A/001/0003 

- Título 

Registo de cães de luxo 

- Data de produção 

1959-1984 

- Dimensão 

7 u.i. (1 lv., 6 Cxs.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada por um conjunto de registos referentes à posse de 

canídeos destinados a companhia. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/A/002 

- Título 

Registo de Multas 

- Data de Produção 

1913 



- Dimensão 

1  lv. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie é formada por documentação referente a multas aplicadas. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/A/003 

- Título 

Licença de caça 

- Data de produção 

1950-1990 

- Dimensão 

139 u.i. (5 lvs, 134 Cxs) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada por documentação referente a licenças que 

permitiam o exercício da caça a determinado tipo de canídeos. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/A/004 

- Título 

Licença de cães de guarda 

- Data de Produção 

1941-1985 

- Dimensão 

39 u.i. (8 lvs., 31 Cxs.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie é formada por documentação respeitante a licenças para cães de guarda. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/A/005 

- Título 

Baixas 

- Data de produção 

1961-1989 



- Dimensão 

33 Cxs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada por documentação referente à participação por 

morte, transferência de proprietário ou mudança de domicílio de animais, a qual deveria 

ser efetuada nos 15 dias seguintes à ocorrência, de acordo com o artº 8º do D. L. 317/85 

de 2 de Agosto. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/B 

- Título 

Licenças para caçar 

- Data de produção 

1947-1990 

- Dimensão 

60 u.i. (11 lvs., 49 Cxs.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta série documental é formada pela documentação sobre licenças emitidas para o 

exercício da caça. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/C 

- Título 

Licenças para caçar com furão 

- Data de produção 

1945-1958 

- Dimensão 

3 u.i. (1 lv., 2 Cxs.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta série documental é formada por documentação sobre licenças emitidas para o 

exercício da caça com uso de furão. 

 

 

 



(Sr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/D 

- Título 

Cartas de Caçador 

- Data de produção 

1968-2000 

- Dimensão 

6 Cxs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta série documental é formada sobre licenças emitidas para o exercício da caça. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/E 

- Título 

Mapas da caça 

- Data de produção 

1968-2003 

- Dimensão 

3 Cxs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta série é formada pelo registo estatístico da atividade da caça para posterior envio à 

Direção Regional de Agricultura do Desenvolvimento e das Pescas. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/F 

- Título 

Velocípedes 

- Data de produção 

1852-2010 

- Dimensão 

363 u.i. (40 lvs., 323 Cxs.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta série documental é formada por documentação relacionada com registo de 

requerimentos, processos de exames de condução, renovações de carta de ciclomotor, 



registo de velocípedes e de outros tipos de veículos, de requerimentos para exame de 

condução, cancelamentos, transferência e declarações de venda. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/F/001 

- Título 

Registo de Requerimentos para exame de condução 

- Data de produção 

1955-1998 

- Dimensão 

10 lvs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada pelos requerimentos feitos ao Município para 

requisição de exame de condução de velocípedes. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/F/002 

- Título 

Processos de exame de condução 

- Data de produção 

1956-2010 

- Dimensão 

169 Cxs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada pelos processos de exame de condução de 

velocípedes. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/F/003 

- Título 

Renovações de carta de ciclomotor 

- Data de produção 

1999-2005 

 



- Dimensão 

27 Cxs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada pelos processos de renovação de carta de 

condução de ciclomotores. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/F/004 

- Título 

Registo de velocípedes  

- Data de produção 

1852-2004 

- Dimensão 

 91 u.i. (22 lvs., 69 Cxs.) 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada pelo registo efetuado sobre 

velocípedes/ciclomotores no Concelho de Évora. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/F/005 

- Título 

Registo de veículos de carga e comodo pessoal 

- Data de produção 

1923-1944 

- Dimensão 

8 lvs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada pelo registo de diferentes tipos de veículos. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/F/006 

- Título 

2ªs. Vias de licenças de condução 

 



- Data de produção 

1956-2008 

- Dimensão 

7 Cxs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada por pedidos de 2ªs vias de licenças de condução. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/F/007 

- Título 

2ªs. Vias de Chapas e Livretes 

- Data de produção 

1991-2008 

- Dimensão 

12 Cxs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada por pedidos de 2ªs vias de chapas e livretes. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/F/008 

- Título 

Cancelamentos 

- Data de produção 

1991-1994 

- Dimensão 

5 Cxs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada por pedidos de cancelamentos de 

velocípedes/ciclomotores. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/F/009 

- Título 

Transferências 



- Data de produção 

1982-1996 

- Dimensão 

18 Cxs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada por pedidos de mudança de nome de proprietário 

de velocípedes/ciclomotores. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/F/010 

- Título 

Declarações de venda 

- Data de produção 

1991-2008 

- Dimensão 

16 Cxs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta subsérie documental é formada por declarações de venda de 

velocípedes/ciclomotores. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/C/C/G 

- Título 

Publicidade 

- Data de produção 

1949-2004 

- Dimensão 

23 Cxs. 

- Âmbito e conteúdo 

Esta série é formada por processos de solicitação de instalação de publicidade 

luminosa e/ou toldos em 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 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 317 D. R. I Série (02-08-1985) (2323-2334) 

Decreto-Lei nº. 98 D.R. I Série (29-03-1994)  

Lei 1 D. R. I Série (02-01-1979) 1-7 

Lei nº 1. D.R. I Série (06-01-1987) 35-40 

Lei nº 42. D.R. I Série (06-08-1998) 3776-3783 

Lei 173 D.R. I Série (21-09-99) 6532-6541 

Lei 53-E D.R. I Série (29-12-2006) 8626- (393) – 8626- (395) 

 

- 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 2016. 

 

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

