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INFORMAÇÃO  Nº 02/2014 

 

Assunto: ORÇAMENTO DE ESTADO 2014 – Militares na reforma 

 
Relativamente ao Orçamento de Estado para 2014, têm surgido várias notícias relativas às medidas que 

se irão repercutir diretamente nas Forças Armadas, em geral, e nos militares, em particular. Neste âmbito, 

importa esclarecer as implicações provocadas pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro (LOE2014) e pelo 

Dec.-Lei n.º 105/2013, de 30 de Julho (que altera os descontos para ADM e ADSE), nas remunerações dos 

militares na situação de Reforma: 

1. Subsídio de Natal (Art.º 35 e 36.º da LOE2014) 

a. Manutenção do pagamento mensal por duodécimos; 

b. A retenção de IRS é feita de forma autónoma e proporcional tendo em consideração a taxa de 

retenção a aplicar à totalidade do subsídio de Natal. 

 

2. Subsídio de Férias/14.º Mês 

Não existindo referência na LOE2014 que introduza alterações ao normal processamento, ele ocorrerá 

nos meses de Junho/Julho, nos termos previstos nos artigos 23º e 24º do Dec.-Lei n.º 296/2009, de 

14 de Outubro. 

 

3. Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES) (Art.º 76º da LOE2014) 

Nota: Suscetível de alteração, em conformidade com orientações emanadas do Conselho de 

Ministros de 02 de janeiro de 2013, designadamente o alargamento da base de incidência da 

CES. 

a. A CES é determinada nos seguintes termos: 

(1) Pensões de valor mensal entre 1.350€ e 1.800€ - 3,5% sobre a totalidade; 

(2) Pensões de valor mensal entre 1.800,01€ e 3.750€ - 3,5% sobre o valor de 1.800€ e 16% 

sobre o remanescente ; 

(3) Pensões de valor mensal superior a 3.750€, aplica-se cumulativamente: 

(a) 10% sobre a totalidade; 

(b) 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€); 

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

c. O 14º Mês e o Subsídio de Férias, são considerados prestações autónomas, para efeitos de 

determinação da Taxa de CES; 

d. Para efeitos de cálculo da CES, considera-se a soma de todas as pensões devidas a qualquer 

título, independentemente da entidade responsável pelo seu pagamento, usando-se para isso a 

informação a fornecer mensalmente pela CGA; 

e. O valor descontado a título de CES, será entregue pela DFin à CGA, até dia 15 do mês seguinte 

àquele a que dizem respeito. 

 

4. Sobretaxa de IRS (Art.º 176º da LOE2014) 

a. Manutenção da retenção 3,5% da parte dos valores dos rendimentos das categorias A e H que 

excedam o valor da retribuição mínima mensal garantida (485,0€), 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 (Sobretaxa = (RM–CO–IRS–485) x 

3,5%); 

b. A retenção é devida no momento do seu pagamento mesmo que o seu pagamento seja devido a 

partir de data anterior; 

c. A sobretaxa não se aplica às importâncias pagas a titulo de pensão/indemnização, devidas em 

consequência de lesão corporal ou doença, resultantes do cumprimento do serviço militar 

(Despacho nº 547/2012-XIX, de 02NOV, do SEAF); 

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

sejam pagos fracionadamente, são tributados proporcionalmente (conjugação do artº 176º com o 

Dec.-Lei n.º 42/91). 

 

5. Retenção na Fonte de IRS 

Manutenção da aplicação das tabelas de retenção na fonte, em vigor a 31 de Dezembro de 2013. 

 

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 Dec.-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro com a redação introduzida pelo Dec.-Lei n.º 194/2002, de 25 

de Setembro. 
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7. Desconto para ADM/ADSE 

Nota: Suscetível de alteração, em conformidade com orientações emanadas do Conselho de 

Ministros de 02 de janeiro de 2013, designadamente o agravamento em 1% na taxa de desconto, 

passando para os 3,5%. 

Alteração da Taxa de Desconto para o correspondente subsistema de saúde, para 2,5%, nos termos 

do Dec.-Lei n.º 105/2013, de 30 de Julho. 

 

 

 
 
Lisboa, 13 de janeiro de 2014 
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