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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Ex. mo Sr.º Presidente da Assembleia da República

Têm chegado ao conhecimento do Grupo Parlamentar do PCP denúncias de problemas na

contagem do tempo de serviço militar obrigatório, para efeitos da contagem do tempo de serviço

para o cálculo da pensão de reforma.

A este respeito, em 2015, o PCP apresentou uma pergunta dirigida ao anterior Governo

(Pergunta n.º 2282/XII/4.ª), que nunca foi respondida pelo Ministro da Solidariedade, Emprego e

Segurança Social, no entanto, continuam a chegar-nos relatos que se concretizam sobretudo

em três tipos de situações distintas:

A situação de o tempo de serviço militar obrigatório apenas ser contabilizado caso o

beneficiário tenha registo de contribuições efetuadas nos 6 meses posteriores ao cumprimento

do serviço militar. Segundo os cidadãos que nos contactaram e segundo a informação que

estes obtiveram junto dos serviços de segurança social, em Lisboa, esta regra seria

proveniente de uma circular interna;

•

• A situação de o serviço militar obrigatório só relevar para o preenchimento do prazo de

garantia caso o beneficiário apresente registo de remunerações nos 3 meses anteriores à

incorporação. Esta situação parece ser gerada pela interpretação da conjugação da alínea g)

do n.º 1 do art.º 72.º com a alínea e) do art.º 73.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3

de janeiro;

•

• E, finalmente, a situação de o tempo de serviço militar obrigatório não relevar para efeitos de

contabilização do tempo de serviço, caso tenho ocorrido antes do beneficiário ter iniciado o seu

período contributivo.

•

Acontece que a conjugação da alínea g) do n.º 1 do art.º 72.º com a alínea e) do art.º 73.º do

Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro sugere um regime diverso, uma vez que se

estabelece na alínea g), do n.º 1 do art.º 72.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de

janeiro que o “cumprimento de serviço militar efetivo decorrente de convocação ou de

mobilização e, ainda, de serviço cívico, desde que tenha existido prévio registo de

remunerações;” considera-se como equivalente à entrada de contribuições.



A redação deste preceito permite concluir que a existência de registo prévio de contribuições

apenas é condição, para a contagem do tempo como equivalente à entrada de contribuições, no

caso de serviço cívico.

Já a redação da alínea e) do art.º 73.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro,

refere expressamente “a remuneração média dos últimos três meses com registo de

remunerações, no caso da alínea g)”, o que é naturalmente diferente de afirmar que teria de

haver contribuições nos três meses imediatamente anteriores à prestação do serviço militar

obrigatório.

Atendendo a que se trata de uma questão que influencia bastante a passagem à situação de

reforma de muitas pessoas e que poderá ter um impacto determinante nas suas vidas, bem com

se tratam de situações que poderão colocar em causa os direitos dos trabalhadores e

beneficiários da segurança social, o PCP entendeu como necessário reapresentar este pedido

de esclarecimento, no sentido da clarificação do regime em causa e no sentido de repor a justiça

para estes trabalhadores.

Solicitamos, então, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, ao

Governo, que através do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que preste os

seguintes esclarecimentos:

Tem o Governo conhecimento das situações descritas?1.

Confirma o Governo a existência da referida circular interna?2.

O que pretende fazer para regularizar estas situações, cumprindo a lei e dessa forma,

respeitar os direitos dos cidadãos?

3.

Palácio de São Bento, quinta-feira, 8 de Junho de 2017

Deputado(a)s

JORGE MACHADO(PCP)

DIANA FERREIRA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 2

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Contagem do período do serviço militar obrigatório para efeitos de contagem do tempo de serviço
	txtDestinatario[0]: Min. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2017-06-08T16:16:43+0100
	Jorge Machado (Assinatura Qualificada)


		2017-06-08T16:17:01+0100
	Unknown signer f9fc9582ade076ba5c697eff02db73be2849326a




