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TIPO 
DOCUMENTAL 

Denominação Auto de recepção (provisória e definitiva) 

Definição 
Documento que atesta a conformidade de execução de uma 
obra, possibilitando a sua entrega ao dono de 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 28 de Abril de 1887 

Portaria de 18 de Julho de 1887 

Decreto de 10 de Maio 1907 

Decreto de 23 de Maio de 1911 

TRÂMITE 
DOCUMENTAL 

 Nas empreitadas de pequena importância, o engenheiro 

director pode fazer-se representar pelo engenheiro chefe de 

secção. No caso de empreitadas de fornecimento de 

materiais, a primeira recepção será considerada como 

definitiva, se o contrário não for estipulado no caderno de 

encargos. O empreiteiro deve estar presente em todos os 

actos de recepção de obras, sob pena da sua ausência vir 

mencionada no auto, assim como indicação da competente 

intimação e motivo por que não compareceu, se constar. 

Portaria de 18 de Julho de 1887 – nas obras ou 

fornecimentos cujos montantes são superiores a 500$000 

réis, o auto de recepção definitiva é submetido à aprovação 

do Governo 

Pelo Decreto de 1907 é dito que se a importância não for 

superior a 5.000$000 réis, a recepção pode ser feita pelo 

engenheiro inspector da circunscrição ou pelo engenheiro 

director. Se o valor estiver compreendido entre 5.000$000 e 

10.000$000 réis, a recepção pode ser feita pelo engenheiro 

inspector da circunscrição. Se for superior a 10.000$000 réis, 

será feita por uma comissão nomeada pelo Ministro, sob 
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proposta do director geral de obras públicas. Se a 

empreitada for de importância inferior a 500$000 réis, o 

engenheiro director procede à recepção provisória, logo que 

a conta final esteja assinada pelo empreiteiro. Na recepção 

provisória de uma empreitada deve verificar-se: 

a. Que os trabalhos foram executados conforme as 

regras da arte e as prescrições técnicas aplicáveis 

b. Que foi executada em conformidade com o contrato 

e com o projecto aprovado, atendendo-se às 

modificações que tenham sido superiormente 

autorizadas 

c. Se os dados que resultam das contas e dos 

respectivos documentos justificativos correspondem 

entre si e com os trabalhos executados, não só 

quanto às dimensões, forma e quantidade, mas 

também quanto à qualidade dos materiais ou dos 

fornecimentos 

d. Se os preços aplicados a qualquer indemnização ou 

multa consignados na conta final são os estipulados 

no contrato 

Pelo Decreto de 1911, é dito que ficam dispensados do 

envio ao Conselho Superior de Obras Públicas e Minas os 

autos de recepção definitiva de qualquer empreitada de 

fornecimento de materiais, ou de execução de obras, 

quando o da recepção provisória da mesma empreitada 

tenha sido aprovada pelo Conselho e a respectiva repartição 

tenha verificado que foram cumpridas as condições de 

aprovação provisória. 

CONTEÚDO 

 Assuntos: obra ou serviço prestado e valor dos mesmos 

Pessoas: empreiteiros e representantes do dono de obra 

Datas e lugares: do acto de recepção, do local da obra 


