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TIPO 
DOCUMENTAL 

 

Definição 

Documento que atesta o desempenho do empreiteiro no 
cumprimento de cláusulas definidas no projecto e nos 
cadernos de encargos, sem o qual não se pode efectuar o 
pagamento da 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 

 Regulamento de 14 de Abril de 1856  

Portaria de 8 de Março de 1861 

Circular de 3 de Dezembro de 1866 

Portaria de 28 de Abril de 1887 

TRÂMITE 
DOCUMENTAL 

 De acordo com o Regulamento de 14 de Abril de 1856, e para 

as empreitadas gerais, compete ao engenheiro director, 

acompanhado dos engenheiros e condutores das respectivas 

secções e lanços o exame dos trabalhos executados. A este 

acto devem também assistir o tesoureiro pagador e o 

empreiteiro. Do resultado do exame lavra-se um auto de 

vistoria que deve ser assinado por todos os elementos 

indicados. Este auto é escrito num livro especial pelo condutor 

dos trabalhos, e dele devem constar referências à arrematação, 

às páginas onde se encontra registada e à descrição de todos 

os trabalhos executados. No acto do exame ou vistoria devem 

ser presentes a escritura da empreitada, as condições que 

serviram de base à licitação e o projecto da obra.  

A circular de 1866 indica que é uma comissão especial 

(composta pelo inspector da divisão e um engenheiro ou 

arquitecto nomeados pelo director geral) que procede ao 

exame das obras. À vistoria devem também assistir o 

engenheiro, arquitecto ou condutor que tiver concluído a obra. 

O auto deve conter uma descrição das obras levadas e a cabo e 

referência aos seguintes factos:  
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1. Data do começo da obra, da sua conclusão, interrupções 

verificadas, duração das mesmas e se essa excedeu a calculada 

no projecto e por que motivo 

2. Importância do orçamento aprovado com designação das 

despesas orçadas por capítulos, segundo o projecto 

3. Importância total das despesas efectuadas, classificadas 

igualmente por capítulos 

4. Importância de cada um dos orçamentos suplementares 

aprovados e em que data, designação das obras a mais ou a 

menos em relação ao orçamento e projecto primeiro aprovado 

5. Circunstâncias que influíram para aumentar ou diminuir as 

despesas calculadas, dificuldades notáveis que foi preciso 

vencer durante a execução dos trabalhos 

6. Nome dos engenheiros, arquitectos e condutores que 

tiveram a seu cargo os diferentes trabalhos, por que tempo e 

em que localidade 

7. Observações que se julgarem necessárias para o 

esclarecimento da empreitada 

8. Se a obra for uma estrada, deverão ainda ser dadas 

informações sobre a extensão total, o seu custo kilométrico, o 

número de m3 de terraplenagens por kilómetro, os 

alinhamentos e traineis da estrada, o número, natureza e 

dimensões das obras de arte nela inseridas. 

A comissão deve declarar se as obras construídas possuem 

solidez e segurança de acordo com o fim a que se destinam.  

O auto de vistoria é assinado por um engenheiro ou arquitecto, 

que o remete de imediato ao Ministério das Obras Públicas. 

Em 1887, pelos novos termos de condições de empreitadas, é 

referido que a vistoria é feita pelo engenheiro director, excepto 

se o Governo determinar que o exame seja feito por uma 

comissão especial. Mantém que ao acto devem assistir o 

empreiteiro ou empreiteiros interessados, que o documento 

deve ser assinado pelos elementos mencionados e devem 
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constar igualmente o contrato ou termo da empreitada, as 

condições que serviram de base à licitação e o projecto da 

obra.  

CONTEÚDO  Assuntos: indicação da obra executada e das condições 

técnicas e financeiras definidas para a sua execução. 

Pessoas: indivíduos que presidem ao acto por parte do dono 

de obra e por parte do empreiteiro 

Datas e lugares: do acto, do local da obra, duração da 

empreitada 


