
 

 
EXERCITO 

 
PROPOSTA DE  

ORÇAMENTO DE ESTADO 
                                                  ( Versão Final ) 

 

2013 

 
 

 

 

 

 

 

IMPACTO NA AREA DE VENCIMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2013 

 

   

RA/DSP                                                                          ra.dsp@mail.exercito.pt                                                                                 2 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Após a entrega na Assembleia da República da PLOE2013, importa fazer uma breve análise 

da mesma de forma a antecipar as alterações necessárias no sistema de vencimentos do 

Exército. 

Apesar de já aprovada na AR, ainda se desconhece o texto final da LOE2013, pelo que a 

análise tem por base o texto da PLOE, com as alterações conhecidas.  

A análise centrar-se-á nas componentes despesa/receita apenas nas situações que tais 

medidas tenham impacto no nosso SVE. 

 

  
 
2. REDUÇÃO DA DESPESA COM O PESSOAL 

 

A redução da Despesa Pública com o pessoal far-se-á, e relativamente apenas na área de 

vencimentos, com a tomada das seguintes medidas: 

 

 
2.1 Contenção da Despesa - Redução Remuneratória 

A partir de 01 de Janeiro de 2013 mantem-se em vigor a redução remuneratória nos 
termos previstos no artigo 19º da Lei nº 55-A/2010. (artigo 26º da PLOE2013) 

A redução remuneratória prevista no artigo 19.º da Lei n.º 55 -A/2010, é aplicável aos 
valores pagos por contratos de aquisição de serviços que, em 2013, venham a renovar-se 
ou a celebrar-se com idêntico objeto e, ou, contraparte de contrato vigente em 2012. A 
redução incide sobre o valor a pagar mensalmente. (artº 73º) 

Não está sujeita a redução a renovação, em 2013, de contratos que tenham sido objeto 
da redução acima prevista. 
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2.2 Pagamento do Subsídio de Natal  

Durante a vigência do PAEF, o subsídio de natal ou quaisquer prestações 

correspondentes ao 13º mês a que tenham direito as pessoas no ativo, na reserva ou em 

regime de prestação de serviços, é pago mensalmente por duodécimos (artº 27º).  

O valor do subsídio de Natal a abonar é apurado mensalmente e corresponde à 

remuneração relevante (redação alterada em comissão) após redução remuneratória 

prevista na PLOE2013 

O IRS será retido de forma autónoma e proporcional. 
 

 
2.3 Suspensão do subsídio de férias 

Mantém-se em vigor, nos mesmos termos, o regime de suspensão do pagamento do 

subsídio de férias ou quaisquer prestações correspondentes ao 14º mês a que tenham 

direito as pessoas no ativo, na reserva ou em regime de prestação de serviços, cuja 

remuneração base mensal seja superior a 1.100€. (artº 28º).  
 

  
2.4 Pagamento de Ajudas de custo 

É alterada a distância mínima que confere direito a ajudas de custo ao pessoal a que se 

refere o DL nº 106/98, de 24 de Abril, nas deslocações diárias (de 5 para 20Km do 

domicilio necessário) e por dias sucessivos de 20 para 50Km do mesmo domicílio.  

Foram igualmente alterados os valores a abonar relativamente a ajudas de custo ao e no 

estrangeiro. (artº 39º e 40º) nos seguintes termos: 

 40% no caso da alínea a) e da subalínea i) da alínea b) do n.º 5 da Portaria n.º 

1553-D/2008, de 31dezembro, alterada pela Portaria n.º 1458/2009, de 31 de 

dezembro; 

  35% no caso das subalíneas ii) e iii) da alínea b) do n.º 5 da Portaria n.º 1553-

D/2008, de 31 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 1458/2009, de 31 de 

dezembro. 
 

 
2.5 Pagamento de Horas Extraordinárias 

a) São alteradas as percentagens de acréscimo do trabalho extraordinário prestado em 
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dia normal assim como do trabalho extraordinário prestado em dia de descanso 

semanal, obrigatório ou complementar, mantendo-se o regime de descanso previsto 

na LOE2012. (artº 43º): 

 12,5% da remuneração na primeira hora;  

 18,75% da remuneração nas horas ou frações subsequentes.  

 O trabalho extraordinário prestado em dia de descanso semanal, obrigatório 

ou complementar, e em dia feriado confere o direito a um acréscimo de 25% da 

remuneração por cada hora de trabalho efetuado. 

 

b) Horas extraordinárias dos profissionais de saúde – É alterada a tabela a que 

se refere o nº 2 do artigo 1º do DL nº 62/79, de 30Mar, aplicando-se a nova tabela a 

todos os profissionais de saúde no âmbito do SNS. (artº 72º): 

 

Trabalho

normal

1,125 R- Primeira hora

1,25 R-Horas seguintes

1,375 R- Primeira hora

1,50 R- Horas seguintes

1,375 R- Primeira hora

1,50 R- Horas seguintes

1,675 R - Primeira hora

Trabalho extraordinário

1,75 R - Horas seguintes

(a) O valor R corresponde ao valor hora calculado para a hora de trabalho normal diurno em dias úteis, com base 
nos termos legais, e apenas para efeitos do cálculo dos suplementos

Trabalho diurno aos sábados depois das 13 
horas, domingos, feriados e dias de descanso 
semanal

Trabalho noturno aos sábados depois das 20 
horas, domingos, feriados e dias de descanso 
semanal

Trabalho diurno em dias úteis

Trabalho noturno em dias úteis

R (a)

1,25 R

1,25 R

1,50 R

 
 
2.6 Subsídio por morte 

 O subsídio por morte pago a familiares de aposentados corresponde a um número 

de pensões igual ao dos meses de vencimento que a lei concede por morte aos 

servidores no ativo, com o limite máximo de 3 vezes o IAS (1.257,66€). (artº 77º).  

 O subsídio por morte de funcionário no ativo é igual a três vezes o valor da 

remuneração mensal, suscetível de pagamento de quota para a Caixa Geral de 
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Aposentações, a que o funcionário ou agente tem direito à data do seu falecimento, 

com o limite máximo de três vezes o IAS (1.257,66€). (artº 174º). 

 
 
2.7 Proteção Social: 

a) Proteção na doença – determina-se a perda de remuneração nas situações de 

falta por motivo de doença (trabalhadores civis inscritos na CGA com vinculo de 

nomeação ou em RGTFP por tempo indeterminado), salvo nas situações de 

internamento hospitalar, cirurgia ambulatória e de doença por tuberculose e 

também nas situações de faltas por doença dadas por deficientes, quando 

decorrentes da própria deficiência. (artº 74º).  

Primeiros 3 dias (seguidos ou interpolados) – Perda total da remuneração base 

diária; 

Do 4º dia ao 30º dia – Perda de 10% da remuneração base diária 

b) Suspensão do 14º mês – É suspenso o pagamento de 90% do 14º mês aos 

aposentados, reformados e pré-aposentados ou equiparados cuja pensão mensal 

seja superior a 1.100€.  

As pensões de valor igual ou superior a 600€ e iguais ou inferiores a 1.100€, ficam 

sujeitas a uma redução, auferindo a parte correspondente ao montante calculado 

nos seguintes termos: subsídios/prestações = 1188-0,98 x pensão mensal. Esta 

suspensão aplica-se cumulativamente com a contribuição extraordinária igualmente 

aprovada. (artº 75º) 

 

Valor da pensão (PM) 14º Mês

PM <  600 PM 

PM  ≥ 600  ≤  1100 1188 ‐ (0,98 x PM)

PM >  1100 PM x 10%  

 

 Esta redução não se aplica às pensões dos DFA’s. 
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3. AUMENTO DAS RECEITAS 

 

 
3.1 Contribuição extraordinária de solidariedade (CES): 

A soma das pensões pagas, incluindo as prestações atribuídas por morte, a um único 

titular, com exceção das prestações pagas a DFA’s, são sujeitas a uma CES, nos seguintes 

termos (artº 76º): 

a) 3,5% sobre a totalidade das pensões de valor mensal entre 1.350€ e 1.800€; 

b)  3,5% sobre o valor de 1.800€ e 16% sobre o remanescente das pensões de valor 

mensal entre 1.800€ e 3.750€; 

c) 10% sobre a totalidade das pensões de valor mensal superior a 3.750€. 

d) Nas situações em que o valor da pensão superior a 3.750€ são aplicadas, em 

acumulação ao desconto de 10% acima referido, as seguintes percentagens: 

 15% sobre o montante que exceda 12 vezes o valor do IAS (5.030,64€) mas 

que não ultrapasse 18 vezes aquele valor (7.545,96€); 

 40% sobre o montante que ultrapasse 18 vezes o valor do IAS (7.545,96€) 

Valor da pensão (PM) Contribuição Extraordinária

PM ≥ 1350  ≤   1800 PM x 3,5%

PM  > 1800  ≤  3750 (1800x3,5%) + [(PM ‐1800)x16%]

PM > 3750  ≤  5030,64 PM x 10%

PM > 5030,64  ≤ 7545,96 (PM x 10%) + [(PM ‐ 5030,64)x15%]

PM > 7.545,96 (PM x 10%) + [(PM ‐ 5030,64)x15%]  + [(PM ‐ 7545,96)x40%]  

e) Sempre que da aplicação das regras de cálculo do montante a descontar a título 

de CES resulte uma pensão mensal ilíquida de valor inferior a 1.350€, o valor da 

contribuição devida é o apenas necessário para assegurar a perceção do referido 

valor. 

f) O Complemento de Pensão estará sujeito a desconto à taxa correspondente ao 

somatório de todas as pensões /prestações percebidas pelo mesmo titular. 

g) Os 13º e 14º meses são considerados mensalidade autónomas; 
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h) O valor da CES reverte a favor da CGA ou do IGFSS, IP. 

 
3.2 Caixa Geral de Aposentações (artº 77º): 

 

a) Contribuição – A contribuição da entidade patronal passa a ser de 20%. 

b) Base de incidência contributiva – As quotizações e contribuições incidem sobre a 

remuneração ilíquida dos subscritores nos mesmos moldes aplicados aos 

trabalhadores abrangidos pelo RGSS, com exceção dos subscritores cujas pensões 

são fixadas com base em fórmula de cálculo diversa da prevista no artigo 5.º da Lei 

n.º 60/2005, de 29 de dezembro, alterada pelas Leis n.ºs 52/2007, de 31 de agosto, 

e 11/2008, de 20 de fevereiro;  

c) É alterada a fórmula de cálculo da pensão de reforma prevista no artigo 5º da Lei 

n.º 60/2005, de 29 de dezembro, alterada pelas Leis nºs 52/2007, de 31 de agosto, e 

11/2008, de 20 de fevereiro. 

d) Mantem-se suspensa a atualização anual do IAS, mantendo-se em vigor o valor de 

419,22€ (artº 110º); 

e) É suspenso durante o ano de 2013 o regime de atualização das pensões e outras 

prestações sociais atribuídas pela segurança social bem como das pensões do regime 

de proteção social convergente (artº 111º); 

f) Mantém o congelamento do valor das pensões (artº 111º) com exceção das 

pensões cujo valor esteja indexado à remuneração do pessoal no ativo, o 

qual fica sujeito à redução prevista no artigo 26º da LOE2013, com exceção das 

pensões dos DFA’s. 

 
 
3.3 Segurança Social 

 

É alterado o código contributivo (artº 112º) nos seguintes termos: 

a) São abrangidos pelo RGSS, com as especificidades previstas no código: 

 Trabalhadores admitidos a partir de 01Jan2006, independentemente da 
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modalidade de vinculação; 

 Os demais trabalhadores admitidos até 31Dez2005, que à data já se 

encontravam inscritos no RGSS; 

b) A taxa contributiva é de: 

 34,75 (23,75% + 11%) para todas as eventualidades; 

 29,6% (18,6% + 11%) para todas as eventualidades, exceto o desemprego; 

 3% (3% + 0%) para militares em RV/RC inscritos na CGA 

 
 
3.4 IRS 

 

a) Retenção categoria B – sobre os rendimentos atividades profissionais 

especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151.º do Código do IRS      

( categoria B) incide uma taxa de retenção de 25%. (artº 176º) 

b) Sobretaxa de IRS -  A entidade patronal é obrigada a reter uma importância de 

3,5% (taxa alterada em comissão parlamentar) da parte dos rendimentos das 

categorias A e H que excedam o valor da retribuição mínima mensal garantida 

(485,0€ em 2012), depois de deduzidas a retenção efetuada de acordo com o artigo 

99º do CIRS e as contribuições obrigatórias para os regimes de proteção social e 

subsistemas legais de saúde. A retenção é devida no momento do seu pagamento 

mesmo que o seu pagamento seja devido a partir de data anterior. Não se aplica a 

DFA’s (artº 176º) 

Sobretaxa = (RM – C.O – CES – IRS – 485) x 3,5% 

Os subsídios de férias e natal, 13º e 14º meses, são objeto de tributação autónoma e, 

caso sejam pagos fracionadamente, são tributados proporcionalmente (artº 176º + 

DL 42/91) 

c) Máximo de retenção mensal - A retenção mensal não pode exceder 45% do 

rendimento de cada uma das categorias A e H . (artº 176º) 
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d) Declarações previstas no 119º do CIRS (modelo 10): 

 Conteúdo: o modelo 10 passará a incluir todos os rendimentos da categoria 

A previstos no artigo 2º do CIRS incluindo os que, total ou parcialmente, se 

encontrem abrangidos pelo regime de não sujeição do imposto. 

  Prazo de entrega:  

(1) Categoria A - O modelo 10 será entregue até ao dia 10 do mês 

seguinte ao do pagamento ou colocação à disposição, caso se trate de 

rendimentos do trabalho dependente (Categoria A), ainda que isentos 

ou não sujeitos a tributação; 

(2) Restantes categorias – Até ao final do mês de fevereiro de cada ano 

relativamente aos rendimentos do ano anterior. 

 

      

RA/DSP 11Dez2012 

 


