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ARQUIMEDES 

AUTOS DE MEDIÇÃO NO ARQUIMEDES 

1. INTRODUÇÃO 

O Arquimedes permite o registo periódico das situações de trabalhos efetuados com vista à faturação 
das obras ao cliente final. 

O utilizador apenas necessita indicar as quantidades parciais executadas em cada período e de uma 
forma automática, o programa elabora os autos de medição. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Os procedimentos a seguir no Arquimedes envolvem o preenchimento inicial de alguns dados, o 
registo das quantidades parciais durante o mês e, no final do mês, o encerramento do auto.  

Para o registo e consulta dos autos de medição são utilizadas duas janelas: a janela Medições/Autos 
que permite registar, encerrar e editar autos de medição e a janela Árvore de composição que permite 
registar e consultar outras informações que não estão disponíveis na janela Medições/Autos.    

Antes de iniciar o registo das quantidades deve-se preencher alguma informação na janela Dados 
autos do menu Autos, dentro da janela Medições/Autos. 

 

Fig.  1 
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Fig.  2 

Após o preenchimento dos dados iniciais deve-se efetuar o registo mensal das quantidades 
executadas, o que ocorre geralmente ao finalizar o mês.  

O registo das quantidades é realizado normalmente na janela Medições/Autos. Após selecionar o 
artigo deve-se introduzir a quantidade executada durante o mês na coluna QuantAutoParc 
(quantidade parcial de auto). 

 

Fig.  3 

 



TÍTULO DA FAQ FAQ  3 - 8 

 

 

 

 www.topinformatica.pt   

 

Na opção Modo de armazenamento deve-se manter a opção por defeito Armazenar linhas de detalhe 
(o que permite que no caso de guardar uma tabela de medição de auto, esta seja também guardada). 
A opção Tipo de auto deve ser Medição parcial, a situação mais comum em Portugal e que supõe que 
são introduzidas mensalmente as quantidades parciais executadas. Estas opções apenas surgem ao 
encerrar o primeiro auto e tomam-se assim para todos os restantes. 

A Data do auto e a percentagem do IVA devem ser introduzidos de acordo com o pretendido. O 
coeficiente de revisão de preços é utilizado em algumas listagens de auto, no entanto o módulo de 
revisão de preços ainda não está implementado.  

Ao encerrar o auto o programa guarda os valores parciais registados internamente e limpa a coluna 
QuantAutoParc que fica depois preparada para a introdução das quantidades parciais do auto 
seguinte.  

Após encerrar o auto é normal que seja necessário efetuar ajustes aos valores introduzidos ou mesmo 
anular determinadas quantidades registadas, assim como inserir outras que não foram consideradas 
inicialmente. O processo indicado será utilizar a função Autos do artigo disponível ao clicar com o 
botão direito do rato sobre um artigo. 

 

Fig.  4 

 

Fig.  5 

O valor registado em cada mês pode ser alterado na coluna QuantAutoParc. Se se pretender também 
é possível alterar o valor PreçoAuto. Premindo Aceitar as quantidades e os preços são alterados e os 
autos de medição registados modificados. 

Para além da janela Autos do artigo referida poderá consultar resultados através de outras janelas do 
Arquimedes ou em listagens. Na janela Autos encerrados do menu Autos poderá consultar uma tabela 
com informações relativamente a cada auto encerrado. 
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Fig.  6 

Nesta janela os valores das importâncias incluem trabalhos a mais. 

Na janela Árvore de composição ao selecionar colunas relativas a autos de medição obtém 
informações sobre o nível selecionado na árvore, o que significa que ao selecionar o capítulo raiz 
poderá obter informações sobre a obra. 

 

Fig.  7 

Outros resultados podem ser obtidos em listagens. Selecione o menu Arquivo> Imprimir> Imprimir 
listagem e escolha listagens do tipo Autos, poderá assim verificar as listagens disponíveis. 
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Fig.  8 

A listagem do Auto de medição I permite apresentar apenas os valores contratuais do auto escolhido. 
Sempre que para algum artigo surgirem trabalhos a mais ou a menos é apresentada a informação 
que deve utilizar as respectivas listagens para a apresentação desses trabalhos. 

 

Fig.  9 
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A listagem da Auto de medição III permite apresentar apenas os valores contratuais do auto escolhido 
com informações sobre importâncias acumuladas e pendentes. 

 

Fig.  10 

A listagem da Auto de trabalhos a mais permite apresentar os valores de trabalhos a mais de cada 
situação de trabalhos. No diálogo de opções pode-se indicar qual a situação de trabalhos que se 
deseja imprimir. É apresentada uma tabela com todas as situações de trabalhos, respetivas 
importâncias de trabalhos a mais e o número do auto a apresentar que pode ser modificado pelo 
utilizador. 

 

Fig.  11 



TÍTULO DA FAQ FAQ  7 - 8 

 

 

 

 www.topinformatica.pt   

 

A listagem apresenta apenas os trabalhos a mais da situação escolhida. 

 

Fig.  12 

A listagem da Auto de trabalhos a menos permite apresentar os valores de trabalhos a menos de cada 
situação de trabalhos. No diálogo de opções pode-se indicar qual a situação de trabalhos que se 
deseja imprimir. É apresentada uma tabela com todas as situações de trabalhos, respectivas 
importâncias de trabalhos a menos e o número do auto a apresentar que pode ser modificado pelo 
utilizador. 

 

Fig.  13 

A listagem apresenta apenas os trabalhos a menos da situação escolhida. 



TÍTULO DA FAQ FAQ  8 - 8 

 

 

 

 www.topinformatica.pt   

 

 

Fig.  14 


