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TIPO 
DOCUMENTAL 

Denominação 
Auto de adjudicação 

Termo de adjudicação 

Definição 
Documento que informa sobre determinada obra, atesta o 
seu início, após confirmação da capacidade do empreiteiro 
na sua execução 

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 18 de Agosto de 1884 

Portaria de 18 de Julho de 1887 

TRÂMITE 
DOCUMENTAL 

 A alínea 8.ª do artigo 14.ª do regulamento de 1856 refere 

que se arrematação for aprovada é lavrado um auto de 

adjudicação, em conformidade com as condições 

estipuladas.  

A Portaria de 1884 fixa legalmente o modelo que deve ser 

usado, do qual constam os seguintes elementos: data, local, 

elementos presentes (director de obras públicas ou chefe de 

secção e encarregado de escrever o termo, por um lado e 

adjudicatário e duas testemunhas, por outro), referência e 

transcrição da portaria do Ministério das Obras Públicas ou 

ofício do director de obras públicas contendo despacho de 

adjudicação, identificação do adjudicatário e da obra que irá 

executar, bem como valor e condições em que mesma irá 

decorrer, referência ao anúncio e respectiva publicitação. 

Referência à prova do depósito exigido no anúncio. 

Assinatura de todos os elementos presentes.  

O original da adjudicação, acompanhado de uma cópia 
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autêntica, será remetido ao Ministério pela Repartição de 

Obras Públicas, a qual, depois da aprovação do governo, o 

enviará à repartição de contabilidade. 

Pelo diploma de 1887 é dito que o auto de adjudicação é 

feito depois do concorrente vencedor ter feito o depósito 

definitivo a que está obrigado. Quando o valor da obra se 

situa em valores inferiores a 500$00 réis, a adjudicação pode 

ser feita pelo engenheiro director, que manda lavrar o auto e 

envia cópia ao Governo. 

CONTEÚDO  Assuntos: tipo de obra a executar, condições técnicas e 

financeiras que devem presidir à sua realização 

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

empreiteiro a quem será adjudicada a obra 

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

garantia da mesma 


