
Anexo 2 – Súmula de legislação 

1796 

Decreto de 11 de Março – Regulamento para a conservação das estradas 

1836 

Decreto de 18 de Junho – divide o país em três grandes áreas de obras públicas 
 
Portaria de 13 de Outubro – põe a concurso, com determinadas condições a empresa da 
estrada de Lisboa ao Porto, das pontes de Sacavém e Douro e estabelecimento de diligências 

1839 
Decreto de 7 de Agosto – nomeia uma comissão para propor um plano geral de obras 
públicas em todo o reino, tendo em vista o disposto no D. 18 de Junho de 1836 
 
Portaria de 29 de Setembro – ordena que as câmaras municipais tratem da construção e 
conservação dos caminhos e estradas dos seus municípios 

1840 
Portaria de 9 de Maio - Determina que a Contadoria e o Arquivo da Intendência das Obras 
Públicas de Lisboa fiquem, de agora em diante, servindo de Contadoria e Arquivo Gerais das 
Obras Públicas do Reino 

1843 

Decreto de 2 de Agosto – reestrutura a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino  

1844 

Portaria de 8 de Maio – ordena os directores das obras públicas auxiliem as câmaras nas obras 
da sua competência 
 
Decreto de 6 de Outubro – (art.º 39) altera a largura das chapas de trilho das rodas dos carros 
 
Alvará de 30 de Dezembro – aprova a instituição da Companhia das Obras Públicas de 
Portugal e confirma os respectivos Estatutos 

1845 
Decreto de 14 de Maio – altera artigo 39.º do Decreto de 6 de Outubro de 1844 
 
Portaria de 25 de Junho – regulamento provisório para serviço de cantoneiros 

1846 

Portaria de 23 de Dezembro – prescreve disposições contra abusos que possam danificar as 
estradas 
 
1849 
Circular de 18 de Abril – determina que os ofícios que acompanharem documentos de 
contabilidade tratem exclusivamente deste objecto; e que não sejam remetidos documentos 
alguns sem ofício 

Portaria de 30 de Junho – declara os documentos que devem acompanhar os pedidos das 
câmaras para contraírem empréstimos para obras nos concelhos  

Lei de 9 de Julho – providenciando sobre a construção de estradas 



 Decreto de 30 de Julho – cria superintendência do Tejo  

Portaria de 30 de Julho – portaria regulamentar da Lei de 9 Julho de 1849 

Decreto de 31 de Agosto – instruções para a escrituração e contabilidade de obras públicas 

Portaria de 27 de Outubro – manda construir e melhorar diversas estradas do reino 

1850 

Portaria de 21 de Janeiro – providencia contra o uso de carros com chapas de trilho estreitas 

Carta de Lei de 22 de Julho – estabelece impostos especiais e diversas providências para a 
feitura e melhoramentos das estradas (inclui classificação de estradas de 1.ª e 2.ª classe e 
caminhos e condições de contrato para execução de obra) 

Circular de 5 de Agosto – regula condições de admissão para os lugares de cantoneiros  

Portaria de 7 de Agosto – com instruções para a melhor execução da lei de 22 de Julho de 
1850, relativa à construção e melhoramento das estradas 

Portaria de 21 de Agosto – providencia acerca de construções particulares junto a estradas, 
rios e edifícios públicos 

Portaria de 22 de Agosto – providencia sobre a conservação das estradas 

Circular de 12 de Outubro – proíbe que os empregados das direcções de obras públicas 
aluguem cavalgaduras para o serviço dos trabalhos, ou tomem de arrematação quaisquer 
fornecimentos 

1851 

Portaria de 3 de Junho – proíbe depósitos de mato e outros pejamentos nas estradas 
 
Circular de 1 de Dezembro – prescreve a maneira como devem ser feitos os projectos de 
estradas 

1852 

Decreto-lei de 30 de Agosto – cria o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria e o 
Conselho de Obras Públicas   
 
Decreto de 30 de Setembro – organiza o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria 
 
Portaria de 27 de Outubro – dispõe que a carta corográfica do reino se levante na escala de 
xxx começando os trabalhos à proporção que as triangulações o permitirem no sentido 
aproximadamente das principais estradas, cidades e praças de guerra 
 
Decreto de 23 de Dezembro – cria Intendência de Obras Públicas do distrito de Lisboa  
 
Circular de 29 de Dezembro – determina que os directores de obras públicas participem o 
começo, andamento e fim das obras 

1853 

Ofício de 16 de Junho – altera as escalas para os desenhos dos projectos das estradas 
 
Circular de 27 de Junho – exige a remessa de inventários de instrumentos a cargo das 
direcções de obras públicas  
 
Decreto de 25 de Novembro – aprova o regulamento do Conselho de Obras Públicas 



1855 

Decreto de 2 de Maio – estabelece a unidade itinerária 
 
Circular de 11 de Maio – sobre o uso da unidade itinerária  
 
Circular de 12 de Outubro – determina que se proceda ao orçamento dos lanços de estrada 
somente depois de aprovada a sua directriz geral 
 
Ofício de 1 de Dezembro – acerca das dívidas contraídas pelas direcções de obras públicas 

1856 

Circular de 1 de Abril – autoriza o abono de 200 réis aos cantoneiros nos dias santificados 
 
Portaria de 14 de Abril – regulamento para a administração das obras públicas, contabilidade, 
pagamento das despesas e sua fiscalização  
 
Circular de 2 de Dezembro – determina os prazos em que deve ser enviado o mapa dos 
operários 

1859 

Decreto de 4 de Janeiro – instruções regulamentares que estabelecem o método que deve 
seguir-se na visita fiscal que tem de fazer-se periodicamente às diversas direcções de obras 
públicas 
 
Circular de 14 de Abril – ordena que se não comecem obras sem que os projectos e 
orçamentos estejam aprovados 
 
Portaria de 28 de Junho – ordena que os cantoneiros vigiem as estradas e tenham 
vencimentos nos dias santificados 
 
Circular de 5 de Julho – sobre a remessa de mapas das ferramentas, utensílios, mobília, etc., 
nas diversas direcções 
 
Portaria de 12 de Julho – manda observar o regulamento de 14 de Abril de 1856 
 
Portaria de 13 de Julho – estabelece regras para execução do regulamento de 14 de Abril de 
1856 
 
Decreto de 19 de Agosto – instruções pelas quais se devem regular os engenheiros 
encarregados das inspecções de obras públicas 
 
Decreto de 5 de Outubro – Reorganiza serviços do Ministério; cria um Conselho de Minas  

1860 

Circular de 12 de Janeiro – sobre concessão de licenças para obras junto às estradas 
 
Circular de 18 de Janeiro – sobre o modo de fazer os desenhos dos projectos 
 
Instrução de 17 de Fevereiro – instruções gerais pelas quais de devem regular os directores de 
obras públicas na colocação dos postes quilométricos sobre as estradas concluídas 
 
Circular de 24 de Março – sobre a qualidade do papel dos desenhos e suas dimensões 
 
Circular de 31 de Março – manda eliminar os ornatos e prescindir de aparelho fino de cantaria 
para as obras de arte 
 



Circular de 14 de Abril – fixa as regras como deve ser desempenhado o serviço dos diversos 
empregados das direcções 
 
Portaria de 24 de Abril – programa respectivo aos estudos que devem preceder a construção 
das estradas 
 
Circular de 11 de Julho – proíbe qualquer alteração nos projectos aprovados e que sejam 
excedidas as verbas autorizadas 
Portaria de 3 de Setembro – sobre a denominação das estradas, sua divisão em secções e 
lanços; proibindo que na respectiva despesa seja incluída qualquer outra que lhes não pertença; 
e prescrevendo as contas de despesa que devem haver nas direcções de obras públicas 
 
Portaria de 7 de Setembro – prescreve os títulos dos capítulos em que se devem dividir as 
despesas de construção das estradas 
 
Portaria de 30 de Setembro – providencia para a maior economia e melhor fiscalização das 
obras públicas 
 
Circular de 21 de Novembro – exige a data e numeração do ofício a que se responder 

1861 
Portaria de 31 de Janeiro – recomenda o emprego do betão na construção dos arcos das 
pontes 
 
Portaria de 8 de Março – Cláusulas e condições gerais para as empreitadas de obras públicas  
 
Circular de 9 de Março – determina que os nivelamentos que se efectuem pelas curvas de 
concordância dos alinhamentos e não pelas tangentes 
 
Circular de 16 de Março – exigindo que os projectos sejam acompanhados dos cadernos de 
encargos 
 
Portaria de 19 de Março – Instruções para as arrematações de obras públicas  
 
Circular de 30 de Março – sobre a maneira de organizar as peças escritas dos projectos das 
estradas 
 
Circular de 30 de Novembro – exige nos projectos de pontes a secção de fluxo das respectivas 
correntes de água 

1862 

Circular de 12 de Março – sobre o procedimento dos engenheiros nos estudos e construções 
junto a povoações ou pontos fortificados 
 
Circular de 29 de Março – determina que todos os projectos sejam, quanto possível, explícitos, 
tanto nas peças desenhadas com nas escritas 
 
Circular de 5 de Maio – sobre a largura das estradas municipais 
 
Circular de 28 de Junho – proíbe a alteração no formulário dos projectos 
 
Circular de 14 de Julho – sobre alterações nos projectos em estudo 
 
Lei de 15 de Julho – classificação das estradas ordinárias e estradas reais  
 
Diploma de 30 de Julho – incumbe o Conselho de Obras Públicas de confeccionar os projectos 
de regulamentos previstos no n.º 10 da Carta de Lei de 15 de Julho de 1862 (declives, raios de 
curvas e mais condições gerais de construção) 



 
Circular de 30 de Julho – sobre a concessão de subsídios para estradas distritais e municipais 
 
Circular de 30 de Julho – determina que nos ante-projectos das estradas venha designada a 
largura que estas devem ter 
 
Circular de 18 de Setembro – fixa os tipos de largura das estradas 
 
Circular de 29 de Setembro – exige que os documentos de despesa sejam visados pelo 
director 

1863 

Portaria de 23 de Fevereiro – regulamento para as provas das pontes metálicas 
 
Portaria de 29 de Julho – sobre a fiscalização das despesas com as obras públicas 
 
Circular de 22 de Setembro – proíbe que qualquer ofício trate de mais de um objecto 

1864 
Decreto de 6 de Junho – classificação das estradas de terceira ordem ou municipais  
 
Decreto de 3 de Outubro – organiza o corpo de engenharia civil 
 
Circular de 5 de Dezembro – recomenda a maior exactidão nos orçamentos, para se evitar a 
necessidade de orçamentos suplementares 
 
Decreto de 31 de Dezembro – sobre a construção, conservação e polícia das estradas e 
abertura de ruas  

1865  

Portaria de 6 de Outubro – autoriza os directores a requisitarem as quantias precisas para 
aquisição de instrumentos de sondagens dos terrenos  

1866 

Decreto de 25 de Abril – classifica as estradas reais das ilhas adjacentes  
 
Circular de 3 de Dezembro – regula o modo por que devem ser vistoriadas e examinadas as 
obras públicas depois de concluídas por administração ou empreitada  

1867 
Decreto de 9 de Janeiro – classifica estradas distritais ou de 2.ª ordem  
 
Decreto de 30 de Janeiro – determina que sem despacho do Governo se não dêem certidões 
ou cópias de documentos 
 
Circular de 7 de Junho – recomenda o maior escrúpulo nos cálculos que constituem o caderno 
de medição dos projectos  
 
Portaria de 1 de Agosto – manda proceder ao estudo das estradas municipais 
 
Instrução de 2 de Agosto – para activar a construção das estradas municipais e proceder à 
cobrança dos respectivos impostos 
 
Portaria de 2 de Setembro – instruções para a execução das estradas distritais e municipais  
 
Circular de 22 de Outubro – proíbe modificações nos projectos aprovados 
 



Decreto de 14 de Novembro – regulamento sobre a conservação das estradas 

1868 

Portaria de 26 de Maio – regulamenta decreto de 31 de Dezembro de 1864 sobre viação 
pública  
 
Decreto de 30 Outubro – reorganiza corpo de engenharia civil 
 
Decreto de 31 de Dezembro – cria uma Junta Consultiva de Obras Públicas e Minas  
 
Decreto de 31 de Dezembro – organiza serviços do Ministério das Obras Públicas, Comércio e 
Indústria 

1869 
Circular de 10 de Julho – determina que as estradas reais sejam designadas pelos pontos 
extremos e números de ordem constantes da tabela junta  
 
Circular de 12 de Julho – determina a forma dos mapas mensais das estradas 
 
Decreto de 28 de Outubro – regulamento para a fiscalização e pagamento das despesas de 
obras públicas 
 
Circular de 23 de Dezembro – sobre a forma e disposição dos mapas das estradas 

1870  

Decreto de 18 de Agosto – modificando a legislação de 1868 sobre a engenharia civil, 
restabelecendo as direcções de obras públicas em cada distrito, criando outras e designando 4 
engenheiros para o serviço externo de minas  

1872 

Circular de 7 de Maio – sobre o modo de formular as series de preços 

1874  

Circular de 27 de Fevereiro – sobre licenças para construções junto das estradas; termos em 
que deve ser prestada a informação e modo de confeccionar as plantas respectivas 

1876  

Circular de 10 de Abril – prescreve a maneira de justificar os orçamentos suplementares 
 
Circular de 20 de Julho – ordena que os projectos das estradas distritais sejam feitos em 
duplicado 

1877 

Circular de 30 de Novembro – exige que os documentos de despesa enviados à repartição de 
contabilidade sejam acompanhados da cópia dos autos do contrato 

1878 

Circular de 5 de Abril – determina que os governadores civis remetam aos directores de obras 
públicas os processos de subsídios para estradas municipais 

1879 

Decreto de 11 de Dezembro – simplificação dos serviços no ministério das obras públicas  
 
Decreto de 13 de Dezembro – disposições relativas à concessão de licenças para edificações e 
plantações junto às estradas 
 



Decreto de 23 de Dezembro – sobre o pagamento de emolumentos por licenças 

1880 

Circular de 5 de Maio – recomenda a observância da circular de 22 de Outubro de 1867, que 
proíbe modificações nos projectos aprovados  

1881 

Portaria de 28 de Junho – instruções gerais provisórias para o processo e pagamento das 
folhas de jornais ou ferias, e de materiais e diversas despesas de todos os serviços dependentes 
do ministério das obras públicas, comércio e indústria 
Portaria de 3 de Agosto – declara que não é precisa licença para reedificações de prédios 
existentes junto às estradas reais  
 
Regulamento de 31 de Agosto – regulamento geral de contabilidade pública 
 
Circular de 15 de Setembro – exige o rigoroso cumprimento da circular de 22 de Outubro de 
1867, que proíbe modificações nos projectos aprovados, e que se aumente ou reduza o preço 
das empreitadas  

1883 
Circular de 11 de Agosto – sobre mapas do movimento de construção de estradas e instruções 
respectivas  
 
Decreto de 24 de Dezembro – Nomeia comissão para rever cláusulas gerais para empreitadas 
de obras públicas e para fixar cláusulas e condições das empreitadas gerais ou parciais dos 
caminhos-de-ferro  

1884 

Lei de 14 de Maio – extingue a repartição do arquivo e biblioteca do Ministério das Obras 
Públicas 
 
Portaria de 18 de Agosto – uniformiza a organização dos autos de abertura de propostas e 
termos de adjudicação das empreitadas parciais 

1885 

Decreto de 18 de Novembro – plano de organização do corpo de engenheiros de obras 
públicas e minas e florestas e seus auxiliares  

1886 

Decreto de 24 de Julho – organização dos serviços técnicos de obras públicas no ministério 
das obras públicas, comércio e indústria  
 
Decreto de 28 de Julho – aprova reorganização da Secretaria de Estado dos negócios das 
Obras Públicas, Comércio e Indústria  
 
Decreto de 14 de Agosto – regula os serviços da extinta repartição central 
 
Decreto de 10 de Setembro – condições técnicas das estradas de 1.ª, 2.ª e 3.ª ordem  

1887 
Decreto de 28 de Abril – cláusulas e conduções gerais de empreitadas de obras públicas  
 
Portaria de 12 de Julho – condições para a elaboração, por empreitada, dos estudos de 
estradas de 1.ª e 2.ª ordem 
 



Decreto de 18 de Julho – instruções para a arrematação e adjudicação de obras públicas e 
respectivas liquidações  
 
Decreto de 21 de Julho – autoriza o governo a concluir por empreitadas gerais, e no prazo de 
18 anos, toda a rede de estradas reais e distritais 
 
1889 
Portaria de 20 de Fevereiro – modificações às cláusulas e condições gerais de empreitadas de 
obras públicas, de 28 de Abril de 1887 e respectivas instruções 
 
1892 
Decreto de 1 de Dezembro – organização dos serviços internos do Ministério, criação do 
Conselho Superior de Obras Públicas  
 
1896 
Lei de 23 de Abril – não permite a construção de qualquer nova estrada ou lanço de estrada, 
por conta do Tesouro, sem que estejam ultimadas as estradas actualmente em construção  
 
1897 
Regulamento de 1 de Fevereiro – Aprova o regulamento para projectos, provas e vigilância 
das pontes metálicas  
 
1898 
Decreto de 3 de Setembro – cria zonas em Lisboa; extingue direcção de obras públicas do 
distrito de Lisboa  
 
Decreto de 10 de Setembro – simplifica regulamento de construções de natureza agrícola 
junto a estradas e a caminhos-de-ferro  
 
Decreto de 24 de Setembro – aprova regras para a conservação das estradas  

Decreto de 20 de Outubro – Aprova modificações ao regulamento de conservação de estradas, 
aprovado pelo decreto de 21 de Fevereiro de 1889 
 
1899 
Portaria de 31 de Agosto – ordena que não se dê começo a qualquer obra nas direcções ou 
zonas de serviços de obras públicas, sem que seja previamente aprovado o respectivo 
orçamento  

Portaria de 2 de Outubro – manda adoptar diversas disposições para simplificar o expediente 
e a escrituração da contabilidade nas diversas repartições dependentes desta secretaria de 
estado 

Portaria de 30 de Novembro – determina que os directores de obras públicas enviem ao 
ministério nota dos desvios de fundos autorizados e não autorizados 

Decreto de 28 de Dezembro – organiza secretaria de estado do Ministério  
 
1900 
Decreto de 19 de Setembro – reorganiza serviço de conservação de estradas  

1901 

Circular de 9 de Agosto – sobre a confecção dos mapas escritos, modelo B 
 
Decreto de 24 de Outubro – aprova organização do pessoal da Direcção de Obras Públicas, 
dos serviços hidráulicos e especiais 

Decreto de 24 de Outubro – organiza engenharia civil e serviços da sua competência 



Decreto de 24 de Outubro – aprova a organização das corporações consultivas da Secretaria 
de Estado dos Negócios das Obras Públicas, Comércio e Indústria, que funcionam junto da 
Direcção Geral de Obras Públicas e Minas 

Decreto de 24 de Dezembro – aprova regulamento dos serviços de pagamentos e 
contabilidade do Ministério das Obras Públicas  

Decreto de 24 de Dezembro – reorganiza a Secretaria de Estado do Ministério das Obras 
Públicas 

1903 
Decreto de 21 de Janeiro – aprova organização da Secretaria de Estado das Obras Públicas, 
Comércio e Indústria 

Circular de 31 de Outubro – sobre selos em contratos 

1905 
Circular de 14 de Julho – determina que os projectos de estrada sejam acompanhados de uma 
cópia da carta corográfica da região por ela atravessada  
 
1906 
Decreto de 9 de Maio – modifica disposições das cláusulas e condições gerais de empreitadas 
e fornecimentos de obras públicas 

Decreto de 16 de Julho – regula a distribuição das secções de conservação das estradas pelas 
direcções de obras públicas dos distritos do continente e do da Horta, das secções das 
direcções de Serviços Fluviais e Marítimos 
 
1907 
Circular de 9 de Janeiro – sobre os selos nos contratos de empreitadas 

Decreto de 10 de Maio – aprova regulamento para execução e contabilidade de obras públicas 
 
Decreto de 19 de Dezembro – estabelece condições técnicas para a construção de estradas  

1910 

Portaria de 22 de Julho – bases para plano racional de viação rural  
 
Decreto de 29 de Dezembro – manda que as estradas reais ou de primeira ordem passem a ter 
a denominação de estradas nacionais ou de primeira ordem 

1911 

Decreto com força de lei de 23 de Maio – aprova regulamento interno do Conselho Superior 
de Obras Públicas e Minas  
 
Rectificação do regulamento interno do CSOPM, de 27 de Maio 
 
Regulamento de 18 de Julho – para o serviço da Secretaria do Conselho Superior de Obras 
Públicas e Minas 
 
Regulamento de 18 de Julho – para o serviço de inspecções de Obras Públicas e Minas 
 

1912 

Lei de 30 de Junho – autoriza o Governo a aplicar à construção, polícia e reparação de estradas 
no continente, em 1912-1913, o remanescente da verba consignada ao mesmo fim no 
Orçamento de 1911-1912  



1913 

Lei de 22 de Fevereiro – manda proceder a uma nova classificação de estradas de 1.ª ordem 
(nacionais) e de 2.ª ordem (distritais)  
 
Rectificação de lei de 22 de Fevereiro  
 
Portaria de 29 de Março – nomeia comissão para o estudo de classificação das estradas e 
indica condições para sua execução  
 
Lei n.º 57 de 16 de Julho – autoriza o Governo a aceitar importâncias que lhe sejam oferecidas, 
por adiantamento, para a construção total ou parcial dos lanços de estradas a cargo do Estado  

1914 
Decreto de 23 de Maio – aprova regulamento interno do Conselho Superior do Conselho 
Superior de Obras Públicas e Minas 
 
Circular de 29 de Junho – declara que os contratos devem ser acompanhados dos autos de 
arrematação 
Regulamento de 18 de Julho – para o serviço das Inspecções de Obras Públicas e Minas 
 
Circular de 18 de Outubro – sobre o imposto de selo nas peças escritas ou desenhadas, 
apresentadas em concursos públicos  

1917 

Decreto n.º 3461 de 16 de Outubro – cria uma comissão técnica de serviços de obras públicas 
e regula sua constituição  

1918 

Decreto n.º 4202 de 4 de Maio – instruções regulamentares para arborização das estradas  
 
Decreto n.º 4281 de 18 de Maio – condições técnicas para a construção de estradas  

1919 
Decreto n.º 5847-A de 31 de Maio – inserindo a organização dos serviços de obras públicas  

1920 

Decreto n.º 7001 de 4 de Outubro – cria a Direcção Geral dos Transportes  
 
Decreto n.º 7037 de 17 de Outubro – aprova a organização da Administração Geral das 
Estradas e Turismo  

1921 

Portaria n.º 2562 de 4 de Janeiro – manda a Administração Geral das Estradas e Turismo 
entrar no exercício das funções que lhe competem 
 
Lei n.º 1238 de 28 de Novembro – determina a constituição de receitas do fundo de viação e 
turismo  

1922 

Decreto n.º 8398 de 26 de Setembro – eleva a 20.000$ as prestações anuais de reembolso das 
quantias adiantadas ao Estado para construção total ou parcial de estradas 

1924 

Decreto n.º 10244 de 3 de Novembro – aprova o regulamento dos serviços da Administração 
Geral das Estradas e Turismo  



1925 

Portaria n.º 4492 de 18 de Setembro – fixa em um mês o prazo mínimo dos concursos para 
obras e fornecimentos a que se refere o artigo 2.º das instruções para a arrematação e 
adjudicação de obras públicas, aprovadas por portaria de 18 de Julho de 1887, e eleva as 
importâncias mencionadas no artigo 9.º das citadas instruções  

1926 
Decreto n.º 12:040 de 5 de Julho – autoriza a Administração Geral das Estradas e Turismo a 
abrir concursos em hasta pública para a grande reparação das estradas  
 
Decreto n.º 12:100 de 31 de Julho – aprova provisoriamente o plano geral de estradas de 1.ª e 
2.ª classe  
 
 
 
 


