
 

N/REF. 06/11                                                 Angra do Heroísmo, Janeiro de 2010 

 

Assunto: PPRRAAZZOO  OOBBRRIIGGAATTÓÓRRIIOO  PPAARRAA  PPAAGGAAMMEENNTTOO  ÀÀSS  MMIICCRROO  EE  PPEEQQUUEENNAASS  EEMMPPRREESSAASS  QQUUEE  FFOORRNNEECCEEMM  

PPRROODDUUTTOOSS  AALLIIMMEENNTTAARREESS  PPAARRAA  CCOONNSSUUMMOO  HHUUMMAANNOO. 

 

 

Caro Associado, 

 

Vimos por este meio informá-lo da publicação do Decreto-Lei n.º 118/2010, de 25 de Outubro, que vem 

definir prazos de vencimento máximos, imperativos, para efeitos da obrigação de pagamento do preço nos 

contratos de compra e venda ou de fornecimento de bens alimentares destinados exclusivamente ao 

consumo humano, celebrados entre empresas comerciais, singulares ou colectivas, em que a obrigação de 

pagamento do preço ocorra após a entrega dos bens. 

 

Assim, o presente decreto-lei estabelece prazos de pagamentos obrigatórios para contratos de compra e 

venda ou de fornecimento de bens alimentares exclusivamente destinados ao consumo humano, em que 

seja parte uma micro ou pequena empresa.  

 

Considera-se então: 

 

• Micro empresa: Menos de 10 trabalhadores e um valor total de vendas por ano igual ou inferior a 2 

milhões de euros. 

• Pequena empresa: Menos de 50 trabalhadores e um valor total de vendas por ano igual ou inferior a 

10 milhões de euros. 

 

As empresas com mais de 50 trabalhadores e um valor total de vendas por ano superior a 10 milhões de 

euros, são obrigadas a pagar às micro e pequenas empresas nos seguintes prazos: 

 

• 3300  ddiiaass, os produtos alimentares perecíveis (produtos frescos que têm de ser consumidos no prazo 

de 30 dias); 

• 6600  ddiiaass, os produtos alimentares não perecíveis. 

 



 

Estes prazos começam a contar do momento em que os produtos e a respectiva factura são entregues. Se, 

em substituição de facturas, forem entregues resumos periódicos de facturas, o prazo começa a contar do 

final do período a que o resumo diz respeito. Este período não pode ser superior a um mês. 

 

Não se aplicam estes prazos quando o comprador ou o fornecedor é um restaurante, café, bar, pastelaria ou 

similares. 

 

Para beneficiarem das regras estipuladas no presente diploma, as empresas tem de comprovar o estatuto de 

micro ou pequena empresa, e estar certificadas através do link 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sredraic/textoTabela/Certifica%C3%A7%C3%A3o+Electr%C3

%B3nica+de+PME.htm 

 

Caso não seja cumprido o prazo, as empresas serão obrigadas a pagar juros sobre o valor em atraso. A taxa 

de Juro aplicada é igual à taxa definida anualmente pelo Governo para pagamentos em atraso mais 2%. 

 

No entanto, se o vendedor e o comprador acordarem entre si outra taxa de juro, esta nunca pode ser inferior 

à definida anualmente pelo Governo. 

 

Chamamos a V/ atenção que quem não cumprir os prazos de pagamento pode também ter de pagar uma 

coima entre €.: 500,00 e €.: 44 891,81, consoante o agente seja pessoa singular ou colectiva. 

 

O cumprimento dos prazos de pagamento será fiscalizado pela Inspecção Regional das Actividades 

Económicas.  

 

O presente diploma entra em vigor a 24 de Janeiro de 2011 e não dispensa a sua leitura que pode ser 

consultado em www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio, em: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1294680999.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


