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Pagamentos das autarquias longe de estarem regularizados

No final de Julho passado, o prazo médio de pagamento das câmaras municipais às empresas de
construção situava-se em cerca de 7,7 meses, traduzindo uma subida de 24 dias face ao observado
no final do ano passado.
Por seu turno, o montante das dívidas das autarquias às empresas do Sector ascendia, na mesma
data, a 902 milhões de euros.
Os dados são do Inquérito Semestral aos Prazos de Recebimento nas Obras Públicas, realizado
pela FEPICOP-Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas, e revelam que,
em média, a Administração Local ultrapassa em 172 dias o prazo máximo legalmente estabelecido
para o pagamento das obras públicas, que é de dois meses.
Segundo o Relatório da Primavera 2011 agora divulgado pela Federação do Sector, a maioria das
autarquias e empresas municipais não paga a menos de 232 dias, o que faz com que as
construtoras só vejam os seus créditos satisfeitos num período de tempo que ultrapassa o dobro
do legalmente previsto.
Numa altura em que as empresas enfrentam dificuldades acrescidas em virtude da crise
económica e financeira internacional e se constata o fracasso das iniciativas que visavam resolver
o sério constrangimento que constitui o não pagamento atempado de serviços e fornecimentos
por parte das entidades públicas, a Federação do Sector volta a chamar a atenção do Governo
para a necessidade de serem criadas outras condições que levem as maiores devedoras da
Construção a cumprir a lei.

NOTA: Atenta a obrigatoriedade legal a que se encontram agora sujeitas as entidades públicas,
nomeadamente as autarquias e empresas municipais, de divulgação das dívidas a fornecedores,
este foi o último Inquérito aos Prazos de Recebimento nas Obras Públicas realizado pela FEPICOP.
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