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O Programa Especial de Redução do Endivid-

amento ao Estado – PERES foi aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 67/2016, de 3 de novembro. 

Trata-se de um regime excecional de regular-

ização de dívidas de natureza fiscal e de dí-

vidas de natureza contributiva à segurança 

social, direcionado para contribuintes que 

pretendem regularizar a sua situação, permit-

indo o pagamento voluntário de dívidas fis-

cais e contributivas, de forma integral ou atra-

vés de um plano prestacional, com dispensa 

ou redução do pagamento de juros e outros 

encargos associados à dívida. 
 

Procedimentos para adesão 

A adesão é feita por via eletrónica, no portal 

da Autoridade Tributária e Aduaneira e na 

Segurança Social, até ao dia 20 de dezembro 

de 2016. No ato de adesão é exercida a 

opção pelo pagamento integral ou pelo pa-

gamento em prestações.   

 

DÍVIDAS FISCAIS  

As dívidas de natureza fiscal, liquidadas à da-

ta da entrada em vigor do diploma, cujo fac-

to tributário se tenha verificado até 31 de 

dezembro de 2015, desde que o respetivo 

prazo legal de cobrança tenha terminado 

até 31 de maio de 2016.  
 

Pagamento integral 

O pagamento integral de dívidas, por inicia-

tiva do contribuinte, até 20 de dezembro de 

2016, determina a dispensa dos juros de mora, 

dos juros compensatórios e das custas do pro-

cesso de execução fiscal correspondentes. 

 

O pagamento (totalidade das dívidas fiscais 

do contribuinte) determina a atenuação do 

pagamento das coimas associadas ao in-

cumprimento do dever de pagamento: 

- Redução da coima para 10% do mínimo da 

coima, não podendo resultar um valor inferior 

a € 10,00, caso em que será este o montante 

a pagar; 

- Redução da coima para 10 % do montante 

da coima, no caso de coimas pagas no pro-

cesso de execução fiscal, não podendo re-

sultar um valor inferior a € 10,00, caso em que 

será este o montante a pagar; 

- Dispensa do pagamento dos encargos do 

processo de contraordenação ou de ex-

ecução fiscal associados às coimas pagas. 
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Pagamento em prestações mensais 

O diferimento automático do pagamento de 

dívidas, até 150 prestações iguais, depende 

de o contribuinte proceder ao pagamento 

do número mínimo de prestações iniciais que 

representem pelo menos 8 % do valor total do 

plano prestacional, até 20 de dezembro de 

2016. A opção de pagamento prestacional 

torna-se definitiva na data de adesão, po-

dendo ser alterada no sentido do pagamento 

integral de dívidas em relação às quais tivesse 

sido exercida a opção pelo pagamento em 

prestações. 
 

O montante mínimo de cada prestação men-

sal é o correspondente a: 

a) Duas unidades de conta no caso de o 

contribuinte ser uma pessoa coletiva; 

b) Uma unidade de conta no caso de o con-

tribuinte ser uma pessoa singular. 
 

Após o pagamento, as prestações subse-

quentes vencem-se mensalmente a partir de 

janeiro de 2017, devendo o pagamento ser 

efetuado até ao último dia do mês a que di-

ga respeito, independentemente da eventual 

suspensão da execução da dívida. 
 

Às prestações calculadas são aplicáveis re-

duções dos juros de mora, dos juros compen-

satórios e das custas do processo de ex-

ecução fiscal, nos seguintes montantes: 

a) 10 % em planos prestacionais de 73 até 150 

prestações mensais; 

b) 50% em planos prestacionais de 37 e até 72  

prestações mensais; 

c) 80 % em planos prestacionais até 36 

prestações mensais. 
 

Das dívidas abrangidas pelo presente regime 

são pagas em primeiro lugar as que respeitem 

a impostos retidos na fonte ou repercutidos a 

terceiros, seguindo-se as dívidas por capital 

de outros impostos. 
 

Dentro de cada dívida, os pagamentos são 

imputados em primeiro lugar ao capital em 

dívida, seguindo-se os juros compensatórios, 

os juros de mora e os encargos, sucessiv-

amente.  
 

A situação tributária do contribuinte é consid-

erada regularizada com o cumprimento do 

plano prestacional. 

 

DÍVIDAS À SEGURANÇA SOCIAL 

As dívidas à segurança social de natureza 

contributiva, cujo prazo legal de cobrança 

tenha terminado até 31 de dezembro de 

2015. 
 

Pagamento integral 

O pagamento integral de dívidas por inicia-

tiva do contribuinte, até 30 de dezembro de 

2016, determina a dispensa dos juros de mora, 

dos juros compensatórios e das custas do pro-

cesso de execução fiscal correspondentes. 
 

O pagamento determina a atenuação do 

pagamento das coimas associadas ao in-

cumprimento do dever de pagamento:  

- Redução da coima para 10 % do mínimo da 

coima, não podendo resultar um valor inferior 

a € 10,00, caso em que será este o montante 

a pagar; 

- Redução da coima para 10 % do montante 

da coima, no caso de coimas pagas no pro-

cesso de execução fiscal, não podendo re-

sultar um valor inferior a € 10,00, caso em que 

será este o montante a pagar; 

- Dispensa do pagamento dos encargos do 

processo de contraordenação ou de execu- 
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ção fiscal associados às coimas pagas. 
 

Pagamento em prestações mensais 

O contribuinte pode beneficiar do diferimento 

do pagamento da dívida, até 150 prestações 

mensais e iguais. 
 

O montante mínimo de cada prestação men-

sal é o correspondente a: 

a) Duas unidades de conta no caso de o con-

tribuinte ser uma pessoa coletiva; 

b) Uma unidade de conta no caso de o con- 

tribuinte ser uma pessoa singular. 
 

O contribuinte deve proceder ao pagamento 

de pelo menos 8% do valor do capital em dí-

vida, até 30 de dezembro de 2016. 

As prestações do plano prestacional relativas 

ao valor remanescente em dívida, após o pa-

gamento, vencem-se mensalmente a partir da 

notificação do deferimento do plano, deven-

do o pagamento ser efetuado até ao último 

dia do mês a que diga respeito, independen-

temente da eventual suspensão da execução 

da dívida. 

O pagamento em prestações determina as 

seguintes reduções dos juros de mora, dos ju-

ros compensatórios e das custas do processo 

de execução fiscal: 

a) 10% em planos prestacionais de 73 até 150 

prestações mensais; 

b) 50% em planos prestacionais de 37 e até 72 

prestações mensais; 

c) 80% em planos prestacionais até 36 

prestações mensais. 
 

Sempre que existam planos prestacionais em 

vigor, o contribuinte deve manter o pagamen-

to das respetivas prestações até ser notificado 

da sua reformulação. 

O montante pago ao abrigo do presente re-

gime será imputado à dívida mais antiga e re-

spetivos juros, iniciando-se pela dívida de quo-

tizações, seguindo-se a dívida de con-

tribuições, juros e outros valores devidos. 

O cumprimento do plano prestacional ao 

abrigo do presente decreto-lei determina que 

se considere que o contribuinte tem a situ-

ação contributiva regularizada. 
 

Exclusão 

O PERES não se aplica a contribuições extraor-

dinárias, designadamente sobre o setor ener-

gético, bancário e farmacêutico. 

PUBLICAÇÕES -   Fernando Messias Advogados  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  
Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

