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Circular n.º 34/2021 Se tem dívidas à SEGURANÇA SOCIAL, de contribuições e 
quotizações… 
Isto interessa-lhe – PORTARIA N.º 80/2021, 7 Abril. 

 

O Orçamento do Estado, para o corrente ano, já prevê – um regime 

excepcional de pagamento em prestações de dívidas à SEGURANÇA SOCIAL, que não se 

encontrem em fase de processo executivo. 

E, se previa o OE, agora foi aprovada a medida com a  

PORTARIA N.º 80/2021, de 7 Abril 

publicada no D.R. n.º 67, 1.ª Série, de 7 Abril, Fh. 17 e 18. 

Não esqueça: é um regime excepcional, para regularização de dívida 

das contribuições e quotizações, das entidades empregadoras, trabalhadores independente, 

e cujo 

“ (…) prazo legal de pagamento termina até 31 Dezembro 2021 (n.º 1, art.º 1). 

As dívidas que se encontrem em processo executivo,  

“ (…), são regularizadas nos termos do Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 Fevereiro”. 

E, que condições terá de preencher o devedor? 

 pode requerer o pagamento em prestações, das contribuições, quotizações ou juros, 

desde que 

a) - a dívida a regularizar não esteja em fase de cobrança coerciva; ou, integrado num 

mecanismo de regularização de dívida. 

b) - o acordo abranja a totalidade da dívida, --- n.º 1, art.º 3.  

Como se faz o requerimento? 

O requerimento de adesão é feito por via electrónica, na Segurança 

Social Directa. A análise e decisão sobre o requerimento são operadas automaticamente, 

com recurso a notificações electrónicas.  

Não havendo decisão no prazo de 30 dias, conclui-se que: houve 

deferimento tácito do requerimento. 

O pagamento da dívida pode ser autorizado até ao máximo de 6 (seis) 

prestações mensais. O praz pode ser alargado para 12 meses, quando o valor da dívida seja 

superior a  

 3.060,00 Euros, para pessoas singulares.  

 15.300,00 Euros, para pessoas colectivas (Art.º 5). 

A celebração destes acordos, ao abrigo desta Portaria, “…não depende 

da prestação de quaisquer garantias” (art.º 7).  

Diz o art.º 6, e com interesse: 

“ No que diz respeito à dívida abrangida pela presente portaria, considera-se 

regularizada a situação contributiva após o pagamento da primeira prestação e 

enquanto estiver a ser cumprido o pagamento das restantes prestações do acordo”.  

Esta Portaria entrou em vigor a 8 de Abril de 2021.   


