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Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª

(Orçamento do Estado para 2021)

PROPOSTA DE ADITAMENTO

Exposição de motivos

Em setembro de 2020, último mês para o qual estão já apurados dados, o passivo não

financeiro das Administrações Públicas ascendia a €1.632.100.000, incluindo €639.400.000 de dívida 

comercial vencida há mais de 90 dias. Tal só pode significar uma sobrecarga na tesouraria das 

entidades fornecedoras das Administrações Públicas, num quadro em que a generalidade das 

empresas portuguesas está a passar pela maior crise de que há memória viva, em que problemas de 

liquidez agravados podem rapidamente transformar-se em obstáculos económicos à sua

sobrevivência.

Desde o início, assumiram relevo de primeira ordem, em todos os programas de combate à 

crise, as medidas tendentes a minorar as carências de liquidez, através do diferimento dos prazos de 

satisfação de compromissos fiscais e contributivos, da concessão de crédito especificamente para esse 

fim ou das moratórias. A acumulação de dívida comercial no Estado neutraliza o efeito dessas medidas, 

prejudicando assim a economia e o emprego.

O rápido pagamento a fornecedores, por parte das Administrações Públicas, pode e deve ser 

um contributo, porventura o primeiro a equacionar, para a melhoria da tesouraria das empresas, com 

a vantagem sobre todas as outras medidas, visando o mesmo fim, de não representar encargos 

adicionais para o erário público.

Nestes termos, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata apresentam a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª –

Orçamento do Estado para 2021:
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Artigo 15.º-A

Pagamentos a fornecedores

1. Ficam as Administrações Públicas obrigadas a um prazo máximo de 30 dias para o pagamento de

todas suas compras de bens e serviços.

2. O disposto no número anterior aplica-se à totalidade dos passivos não financeiros já constituídos, 

representando a presente norma uma obrigatoriedade de pagamento sobre todas as dívidas 

contraídas há 30 ou mais dias.

3. O disposto nos números anteriores é de natureza indicativa, no caso das Regiões Autónomas e das 

Autarquias Locais, sujeitas a regras específicas de equilíbrio financeiro previstas na lei.

Assembleia da República, 13 de novembro de 2020

Os Deputados

Afonso Oliveira

Duarte Pacheco
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