
Descrição Arquivística do Fundo dos Serviços Municipalizados 
da Câmara Municipal de Silves 

 

ELEMENTOS DE 
IDENTIFICAÇÃO 

CONTEÚDOS 

 

Código de 
Referência 

PT / AMCMSLV / SMCMSLV 

Título Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Silves 

Datas Extremas 1927-1988 

Nível de Descrição Fundo 

Dimensão 35 metros lineares 

Suporte Papel 

Nome do(s) Produtor 
(es) 

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Silves 

História 
Administrativa 

A 15 de Dezembro de 1927 foi constituída a Comissão dos Serviços Municipalizados eleita pela Comissão 
Administrativa da Câmara Municipal de Silves, em harmonia com o artigo 3º do Decreto 13.350, de 30 de 
Março de 1927 e pelo Decreto n.º 13.913, de 30 de Junho do mesmo ano. 

Os Serviços Municipalizados da Câmara Municipal constituem uma administração autónoma que 
compreendem a exploração, produção e distribuição de energia eléctrica e elevação e distribuição de 
águas à cidade e a todo o concelho, e eventualmente fora dele. Levaram a efeito a montagem da rede de 
esgotos e a estas actividades foi acrescida a produção de gelo. 



A Comissão Administrativa era composta por três membros que exerciam os cargos de: Presidente, Vice-
presidente e Secretário. 

Subordinada a esta comissão está associada a Direcção dos Serviços Municipalizados composta por um 
Engenheiro Director ao qual compete a orientação e direcção da exploração industrial sob a fiscalização 
da Comissão Administrativa. 

Na dependência da Direcção, situavam-se as Secções de Exploração Eléctrica, Exploração de Águas, 
Oficina de Reparações, Secretaria e numa fase posterior a Sala de Desenho e o Armazém. 

No início os serviços administrativos contaram com o apoio dos funcionários da Câmara Municipal, como 
é o caso do escriturário e do cobrador, mas à medida que as funções evoluíam houve a necessidade de 
contratar funcionários privados, como foi o caso do tesoureiro. 

Em 1974, os Serviços Municipalizados aderem à Federação dos Municípios do Distrito de Faro da qual 
beneficiam de apoio para a gestão dos recursos humanos e da organização dos serviços. 

A produção e distribuição da energia eléctrica foram progressivamente delegadas a outras instituições até 
à sua passagem definitiva para os Serviços de Electricidade de Portugal (EDP). 

A extinção destes Serviços ocorreu a 4 de Janeiro de 1988, passando as suas competências e quadro de 
pessoal a ser assumidas pela Câmara Municipal de Silves. 

História Custodial e 
Arquivística 

Uma considerável parte da documentação dos Serviços Municipalizados sofreu perdas documentais 
relacionadas com causas naturais, rompimento de cano de águas, que inundou a documentação 
originando a sua deterioração. 

Fonte de Aquisição 
ou Transferência 

O fundo extinto em 1988, manteve-se nas antigas instalações dos Serviços Municipalizados até ser 
incorporado, pelo Serviço de Arquivo da Câmara Municipal de Silves, em 1995. 

Âmbito e Conteúdo Documentação referente às séries documentais constituídas por livros de actas, livros de contabilidade, 
correspondência, regulamentos, relatórios e contas de gerência, documentos de despesa, contratos de 
fornecedores, contratos de consumidores, leituras de consumidores, recibos, reclamações, projectos 
relativos à exploração de águas: elevação e distribuição de águas; à montagem da rede de esgoto e 



estações elevatórias; à exploração eléctrica: produção de energia eléctrica, distribuição de baixa e alta 
tensão. 

Avaliação, Selecção 
e Eliminação 

Não se realizou quaisquer acções de eliminação, uma vez que se trata de um fundo fechado, com valor 
informativo e considerado um fundo de conservação definitiva. 

Ingressos 
Adicionais 

Não vai haver quaisquer ingressos adicionais porque trata-se de um fundo fechado. 

Sistema de 
Organização 

A organização do fundo obedeceu à natureza da documentação produzida, tendo sido organizado em 
séries documentais, pelas freguesias correspondentes com ordenação cronológica. 

Condições de 
Acesso 

Devido ao seu carácter administrativo e histórico a consulta é livre, mas sempre tendo em atenção as leis 
que regulam o acesso a documentação. 

Condições de 
Reprodução 

A reprodução de documentos é facultada, mas encontra-se sujeita a algumas restrições tendo em conta o 
tipo dos documentos, o seu estado de conservação ou o fim a que se destina a reprodução, com a 
aplicação do regulamento de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Silves 

Idioma/Escrita Português 

Instrumentos de 
Descrição 

Guia dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Silves  

Unidades de 
Descrição 
Relacionadas 

Guia da Câmara Municipal de Silves 

Notas Após a extinção deste serviço, estas séries documentais passaram a ser produzidas pelos órgãos da 
Câmara Municipal, que começaram a ter estas funções e tarefas. 



Nota do Arquivista Descrição realizada por Vera Gonçalves, Assistente Técnica da Secção de Arquivo Geral, em Junho de 
2009 

Regras/convenções Elaboração em conformidade com a ISAD(G), 2ª edição, 2002 

Data das Descrições Junho de 2009 

 


