
 

 

 
N/Ref. 109/16                        Angra do Heroísmo, agosto de 2016 
 

Assunto: ALTERAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS À SEGURANÇA SOCIAL.  
 

Caro Associado, 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto-Lei n.º 35-C/2016, de 30 de junho, 

publicado no Diário da República, I Série, n.º 124 de 30 de junho de 2016, que vem proceder à 

nona alteração ao Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de fevereiro e à primeira alteração ao 

Decreto-Lei nº 213/2012, de 25 de setembro, flexibilizando o pagamento de dívidas à 

Segurança Social. 

 

1. Pagamentos em prestações em processos de execução fiscal  

 

No que se refere à alteração ao Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de fevereiro, que criou as 

seções de processo executivo do sistema de solidariedade e segurança social, permite-se agora 

que as empresas e demais contribuintes com dívidas à Segurança Social em processo de 

execução fiscal efetuem acordos de pagamento com um maior número de prestações.  

 

Assim, continuam a poder ser autorizados pedidos de pagamentos em prestações desde que 

se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida de uma só 

vez, não devendo o número das prestações exceder 36.  

 

Contudo, o número de prestações pode agora ser alargado até 60 prestações: 

a)  no caso de pessoas coletivas que tenham dívidas que excedam € 3.060,00 (30 unidades 

de conta). Reduz-se assim o limite mínimo para acesso à celebração de acordos de 

pagamento até 60 prestações, de 50 para 30 unidades de conta, ou seja, de € 5.100,00 

para € 3.060,00; 

b) Independentemente do valor da dívida exequenda, no cado de pessoas singulares.  

 

O número de prestações pode ainda ser alargado até 150 prestações: 

a)  no caso de pessoas coletivas, quando a dívida exequenda exceda o montante de € 

15.300,00 (150 unidades de conta). Antes o limite mínimo era de € 51.000,00 (500 

unidades de conta);  



 

 

b) no caso de pessoas singulares, quando a dívida exequenda exceda o montante de € 

3.060,00 (30 unidades de conta). Antes só a partir de € 5.100,00 (50 unidades de conta).  

 

Estas alterações poderão ser aplicadas aos acordos prestacionais atualmente em curso, 

mediante apresentação pelo executado, de requerimento, identificando a alteração do 

número de prestações que pretende introduzir no acordo celebrado.  

 

2. Acordos de regularização voluntária de contribuições e quotizações 

 

Quanto à alteração ao Decreto-Lei n.º 213/2012, de 25 de setembro, prevê-se agora que 

podem ser autorizados acordos de regularização voluntária de dívidas a cada entidade 

contribuinte, uma vez em cada período de 12 meses (antes apenas uma vez em cada período 

de 3 anos), contados a partir da data em que se tenha verificado o seu termo ou resolução. 

 

O plano prestacional deverá contemplar o pagamento integral da dívida constituída, bem 

como os respetivos juros de mora, vencidos e vincendos, num número máximo de prestações 

que não exceda seis meses. 

 

O número máximo de prestações pode, contudo, ser agora alargado até 12 meses, desde que 

o valor total da dívida seja superior a: 

a) € 3.060,00 para pessoas singulares; 

a) € 15.300,00 para pessoas coletivas.  

 

De salientar ainda que a partir de agora pode ser autorizado o pagamento diferido das 

contribuições apuradas às pessoas coletivas e pessoas singulares com atividade empresarial na 

qualidade de entidades contratantes.  

 

Tais acordos devem ser requeridos no prazo de três meses a contar da data da notificação do 

apuramento da entidade contratante, sendo que abrangerão as contribuições apuradas, bem 

como os respetivos juros de mora vencidos e vincendos até integral pagamento.  

 

- Entrada em vigor 

O presente diploma entrou em vigor a 1 de julho de 2016.  

 



 

 

Esta circular não dispensa a leitura do referido diploma que poderá consultar em www.dre.pt  

ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1470390970.pdf.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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