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TIPO 
DOCUMENTAL 

Denominação 
Acto de arrematação 

Concurso público de empreitadas  

Definição 
Processo que resulta do convite feito àqueles que reúnem 
determinados requisitos para a apresentação de propostas a 
fim de permitir a escolha do concorrente mais favorável 

Caracteres 
externos 

Classe: Textual 

Formato: Não normalizado 

ENTIDADE 

PRODUTORA 
 Direcção Geral de Obras Públicas 

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  

Portaria 4492 de 18 de Setembro de 1925 

TRÂMITE 
DOCUMENTAL 

 O regulamento 1856 indica que as empreitadas gerais são 

anunciadas pelo Governo com as respectivas condições. O 

concurso é feito perante o Governador civil do distrito a que 

pertencer a obra. Durante o concurso, os concorrentes 

podem examinar os cadernos de encargos e mais condições 

de arrematação, sendo também permitido o exame dos 

projectos de obras nas partes que compreendem a medição, 

a descrição técnica assim como os desenhos e traçados 

concernentes à obra. A duração do concurso não pode ser 

inferior a 20 dias e a adjudicação fica sempre dependente da 

aprovação do Governo. 

A Portaria de 1961 refere que as arrematações de 

empreitadas gerais terão lugar no Ministério das Obras 

Públicas perante o director geral das obras públicas, ou nas 

capitais dos distritos administrativos, perante os 

governadores civis. Quando tiverem lugar no ministério 

serão nomeados pelo ministro três adjuntos ao director 

geral para formarem uma comissão presidida pelo mesmo 

director geral. Às arrematações assistirá sempre o ajudante 
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do procurador geral da coroa. Quando a arrematação tiver 

lugar perante os governadores civis, serão adjuntos um 

conselheiro do distrito, o engenheiro director das obras 

públicas ou qualquer outro engenheiro nomeado pelo 

governo e o escrivão pagador das obras públicas. A estas 

arrematações assistirá sempre o delegado do procurador 

régio. Dá-se início ao acto de arrematação, lendo-se o 

anúncio, as instruções para as arrematações de obras 

públicas e os artigos do regulamento de 14/4/1856 relativos 

a empreitadas. Finda esta leitura o presidente da comissão 

declara aberta a licitação, começando a receber as 

propostas. Durante meia hora o concurso mantém-se aberto 

para a recepção das propostas e terminado este prazo, o 

presidente declara fechado o mesmo concurso. Depois de 

lido o auto de abertura das propostas, a comissão, em 

sessão aberta, delibera sobre a habilitação dos concorrentes 

em vista dos documentos por eles apresentados e elabora a 

lista dos concorrentes. Esta lista é tornada pública, seguida 

da abertura das propostas dos preços, somente dos 

concorrentes habilitados. Quando diferentes licitantes 

tiverem oferecido efectuar a obra pelo mesmo preço, 

procede-se em acto contínuo à licitação verbal entre os ditos 

licitantes somente pelo espaço de um quarto de hora. Nesta 

licitação, os lanços serão oferecidos pelos concorrentes 

seguindo a ordem da numeração das propostas, começando 

pelo número menor.  

O diploma de 1887 indica os montantes a partir dos quais é 

obrigatória a realização de um concurso público, 

independentemente do objecto que trate. Assim, para obras 

ou fornecimento de material no valor superior a 50$000 réis 

é obrigatório o concurso público, tendo por base projectos 

aprovados pelo Governo. Obras ou fornecimentos até àquele 

valor podem ser directamente tratados pelos engenheiros 

directores. Enumera, por outro lado, os casos em que pode 

haver dispensa de concurso, que engloba, naturalmente o 

preço, mas também o carácter de urgência numa entrega de 
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material ou a especificidade de um determinado serviço. 

Este diploma fixa os prazos mínimos para os concursos de 

acordo com o orçamento projectado para a obra ou 

fornecimento. Neste caso, de dois meses para montantes 

superiores a 25.000$000 réis, vinte dias para valores entre 

500$000 e 25.000$000 réis e dez dias para valores até 

500$000 réis.  

Os concursos terão ter lugar, de acordo com os orçamentos 

das obras ou fornecimentos: 

a. No ministério das obras públicas, mediante uma 

comissão nomeada pelo ministro ou na capital do 

distrito administrativo, perante o governador civil 

(valor superior a 25.000$000 réis). Ao primeiro 

assistirá o procurador geral da Coroa e Fazenda 

b. Perante o administrador do concelho a que 

pertencer a obra (até 25.000$000 réis) 

c. Na secretaria da direcção de obras públicas ou nas 

secções perante o engenheiro chefe de secção (até 

500$000 réis) 

Para ser admitido a licitar, é necessário que o concorrente 

demonstre que: 

a. Efectuou o depósito provisório indicado nos 

anúncios 

b. Apresente documento pelo qual se obriga a fazer o 

depósito definitivo 

c. Garanta a boa execução das obras por certificado 

que abone a sua capacidade para as dirigir por si 

mesmo, ou que se obrigue a confiar a execução 

delas a pessoa que esteja em circunstâncias de bem 

as dirigir 

O início da arrematação dá-se com a leitura do anúncio e do 

programa, seguida da recepção das propostas, por um 

período de 30 minutos, findo o qual se declara o concurso 

fechado. De seguida, a comissão reúne-se em sessão secreta 
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para deliberar sobre a habilitação dos concorrentes. 

Após recepção e análise das propostas, é anunciada a lista 

dos concorrentes habilitados a entrar em concurso. No art. 

40.º é referido que do processo de arrematação farão 

sempre parte cópias autênticas dos editais e das condições 

ou programa de praça 

Em 1925, há uma adaptação dos prazos dos concursos e 

uma actualização relativamente à moeda. Fica determinado 

que o prazo mínimo dos concursos para obras e 

fornecimentos é um mês e que se elevam a 500.000$ a 

importância de 25.000$ e a 10.000$ a de 500$, referidas no 

artigo 9.º das instruções de Julho de 1887. 

CONTEÚDO  
Assuntos: tipo de obra a executar, condições e preços que 

devem presidir à sua execução, número e habilitação dos 

concorrentes 

Pessoas: intervenientes no acto por parte do dono de obra, 

licitantes que se apresentam a concurso 

Datas e lugares: do acto 


