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Esclarecimentos relativos às implicações nas remunerações 
provocadas pela Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro1, Lei n.º 159-
B/20152, de 30 de dezembro, Lei n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro3 e 

Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de dezembro4 

 
1. Reduções Remuneratórias (Art.º 1.º e 2.º da Lei n.º 159-A/2015, de 30 de 

dezembro) 
a. A Lei 75/2014, de 12 de setembro, no art.º 2.º definiu as reduções remuneratórias 

a aplicar a desde 13 de setembro de 2014 e até ao final do ano económico; 
b. O art.º 4.º do mesmo diploma, determinou que a redução remuneratória prevista 

no art.º 2.º, vigorava no ano de 2014 a partir da data da entrada em vigor e no ano 
seguinte, sendo revertida em 20 %, a partir de 01 de janeiro de 2015; 

c. De 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, o cálculo das reduções 
remuneratórias, obedeceu à seguinte fórmula:  

TRR (2015) = TRR (2014) * 0,8 
(TRR – taxa de redução remuneratória) 
 

(1) Remunerações de valor mensal entre €1.500 e €2.000 – 2,8% sobre a totalidade; 
(2) Remunerações de valor mensal entre €2.000 e €4.165 – 2,8% sobre o valor de €2.000 e 12,8% sobre o 

remanescente; 
(3) Remunerações de valor mensal superior a €4.165 – 8% sobre a totalidade; 

d. Determina o art.º 1.º da Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro, a extinção da 
redução remuneratória, prevista na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, nos 
termos do art.º 2.º (da mesma Lei); 

e. Por sua vez o art.º 2.º da referida Lei, consagra o regime a aplicar, 
nomeadamente com uma eliminação progressiva ao longo do ano de 2016; 

f. Assim, o cálculo das reduções remuneratórias, para o ano de 2016, será efetuado 
de acordo com o seguinte: 
(1) De 01 de janeiro de 2016 a 31 de marco de 2016: 

TRR (2016) = TRR (2014) * 0,6 
(2) De 01 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016: 

TRR (2016) = TRR (2014) * 0,4 
(3) De 01 de junho de 2016 a 30 de setembro de 2016: 

TRR (2016) = TRR (2014) * 0,2 
(4) A partir de 01 de outubro de 2016: 

Deixa de ser aplicada qualquer TRR 

                                                            
1 Estabelece a extinção da redução remuneratória na Administração Pública. 
2 Estabelece a extinção da contribuição extraordinária de solidariedade (CES). 
3 Estabelece a extinção da sobretaxa do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. 
4 Atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG). 



 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

COMANDO DO PESSOAL 

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL 

REPARTIÇÃO DE ABONOS 

 
 

 

   

 

Página 02 de 04 
 

2. Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES) (Art.º 1.º e 2.º da Lei n.º 
159-B/2015 de 30 de dezembro e art.º 79.º da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro) 
a. A CES é determinada nos seguintes termos: 

(1) Pensões de valor mensal entre €4.611,42 e €7.126,74 - 7,5% sobre a 
totalidade (15% sobre o montante que exceda 11 vezes o valor do indexante dos apoios 

sociais (IAS), mas que não ultrapasse 17 vezes aquele valor);  
(2) Pensões de valor mensal igual ou superior a €7.126,74 - 20% sobre a 

totalidade (40% sobre o montante que ultrapasse 17 vezes o valor do IAS). 
b. Para efeitos de aplicação do disposto, considera-se a soma de todas as 

prestações percebidas pelo mesmo titular, independentemente do ato, facto ou 
fundamento subjacente à sua concessão;   

c. Nos casos em que, da aplicação do disposto no presente artigo, resulte uma 
prestação mensal total ilíquida inferior a 11 IAS, o valor da CES devida é apenas 
o necessário para assegurar a perceção do referido valor; 

d. Na determinação da taxa da CES, o 14.º mês ou equivalente e o subsídio de 
Natal são considerados mensalidades autónomas; 

e. As percentagens referidas em 2.a.(1) e 2.a.(2) são eliminadas em 2017. 
 
 

3. Sobretaxa de IRS5 (Art.º 1.º e 2.º da Lei n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro e 
art.º 191.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro) 
a. O art.º 1.º da Lei n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro, estabelece a extinção da 

sobretaxa aplicável em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares (IRS), prevista no artigo 191.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, nos termos do artigo 2.º (da mesma Lei); 

b. Por sua vez o art.º 2.º da referida Lei, consagra o regime a aplicar, 
nomeadamente com uma alteração da taxa de incidência a aplicar em 2016 em 
função do rendimento anual coletável, e a eliminação a partir a partir de 01 de 
janeiro de 2017; 

c. Estabelece ainda o n.º 8 do art.º 3.º do mesmo diploma, que as entidades 
devedoras de rendimentos de trabalho dependente e de pensões são obrigadas a 
reter da parte do valor do rendimento que, depois de deduzidas as retenções 
previstas no artigo 99.º do Código do IRS e as contribuições obrigatórias para 
regimes de proteção social e para subsistemas legais de saúde, exceda o valor 
da retribuição mínima mensal garantida, uma importância correspondente à 

                                                            
5 Fórmula de cálculo da sobretaxa: (RM – CO – IRS – RMMG) * (X)%); 
RM – Remuneração Mensal; CO – Contribuições obrigatórias; IRS – Impostos; RMMG – Remuneração Mínima 
Mensal Garantida; X – Valor da tabela. 
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aplicação da taxa que lhe corresponda, constante de tabela a aprovar por 
despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças; 

d. A tabela referida no ponto anterior, consta do Despacho n.º 352-A/201, de 08 de 
janeiro;  

e. Assim, o cálculo da sobretaxa de IRS, para o ano de 2016, será efetuado de 
acordo com o seguinte: 
(1) Tabelas de retenção da sobretaxa de IRS, aplicável aos rendimentos do 

trabalho dependente e de pensões, com exceção das pensões de alimentos: 
(a) Tabela I, relativa a sujeitos passivos não casados e a sujeitos passivos 

casados, dois titulares: 

 
(b) Tabela II, relativa a sujeitos passivos casados, único titular: 

 
(2) A taxa de retenção a aplicar é a que corresponder à linha em que se situar a 

remuneração mensal bruta auferida; 
(3) A taxa de retenção determinada nos termos dos números anteriores é 

aplicável à parte do valor da remuneração mensal bruta que, depois de 
deduzidas as retenções previstas no artigo 99.º do Código do IRS e as 
contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e para 
subsistemas legais de saúde, exceda o valor da retribuição mínima mensal 
garantida. 

(4) As tabelas respeitantes a sujeitos passivos casados aplicam-se igualmente às 
pessoas que, vivendo em união de facto, sejam enquadráveis no art.º 14.º do 
Código do IRS. 
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4. Retribuição mínima mensal garantida (Art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 254-A/2015, 
de 31 de dezembro) 
a. O art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de dezembro, determina, a 

atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida a partir de 1 de 
janeiro de 2016; 

b. Por sua vez o art.º 2.º do referido diploma, consagra que o valor da retribuição 
mínima mensal garantida a que se refere o n.º 1 do artigo 273.º do Código do 
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, é de €530,00. 

 
5. Retenção na Fonte de IRS 

O processamento de vencimentos de janeiro de 2016, foi realizado com a aplicação 
das tabelas de retenção na fonte, em vigor a 31 de Dezembro de 2015.  
 

6. Arredondamento da Retenção de IRS 
Arredondamento da retenção de IRS para a unidade de euro inferior, nos termos do 
n.º 2 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 42/91 de 22 de Janeiro com a redação 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 194/2002 de 25 de Setembro. 
 

7. Desconto para ADM/ADSE 
Manutenção da taxa de desconto para o correspondente subsistema de saúde, 
atualmente fixada em 3,5%, nos termos do Lei n.º 30/2014, de 19 de maio. 

 
8. Subsídio de Refeição  

Manutenção do valor do subsídio de refeição, atualmente de €4,27. 
 

9. Valor do indexante dos apoios sociais  
Mantem-se em vigor o valor do indexante dos apoios sociais (IAS), atualmente em 
fixado em €419,22, estabelecido no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 323/2009, de 24 de 
dezembro. 


