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TIPO 
DOCUMENTAL 

Definição Noticia publicamente a pretensão de execução de uma obra 

Caracteres 
externos 

Classe: Textual 

Formato: Não normalizado 

ENTIDADE 
PRODUTORA 

 Direcção Geral de Obras Públicas e Minas 

DESTINATÁRIO  Direcção Geral de Obras Públicas e Minas, empreiteiros e 
fornecedores 

LEGISLAÇÃO 

 Portaria de 14 de Abril de 1856 

Portaria de 19 de Março de 1861 

Portaria de 18 de Julho de 1887 

Decreto de 9 de Maio de 1906 

TRÂMITE 

DOCUMENTAL 

 Pela Portaria de 14 de Abril de 1856 é dito que os anúncios das 

empreitadas gerais devem indicar: 

a. o lugar onde podem ser examinados os cadernos de 

encargos e mais condições de arrematação  

b. as autoridades encarregadas de proceder ao mesmo 

c. o local, dia e hora fixados para a adjudicação 

No caso das empreitadas parciais, compete ao engenheiro 

chefe de secção, tornar público, por meio de editais e outros 

meios convenientes de publicidade, as condições das ditas 

empreitadas. Os editais são remetidos aos administradores dos 

concelhos para serem fixados nos lugares mais públicos da 

cabeça dos concelhos. Em todos os anúncios se fixará o dia, o 

local e a hora para a licitação ou abertura das propostas. 

Em 1861, refere-se que os anúncios que servem de base às 

arrematações de obras públicas devem ser publicados no 

Diário de Lisboa e nos jornais da capital do distrito 

administrativo onde se situa a obra, assim como por via de 

editais na mesma capital de distrito. 

Pela Portaria de 1887, fica dispensada a apresentação de 

anúncios na folha oficial caso as obras decorram nas ilhas 

adjacentes. São também dispensados os anúncios na folha 
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oficial e jornais se o preço da obra foi inferior a 1000$00 reis, 

embora se mantenha a obrigação da sua publicação em editais.  

Os anúncios para concursos devem conter: 

a. O lugar e as horas em que poderão ser examinados os 

projectos, os cadernos de encargos e o programa ou 

condições de arrematação 

b. A autoridade encarregada de presidir ao concurso, o 

local, dia e hora em que este terá lugar 

c. Qual o depósito provisório necessário para ser 

admitido como licitante e qual o depósito definitivo 

para obter a adjudicação da obra ou fornecimento 

CONTEÚDO 

 Assuntos: tipo de obra a executar, preço base da licitação, 

forma de abertura do concurso e licitação por parte dos 

signatários das propostas.  

Lugares: local de construção da obra 


