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 Oeiras, 25 de Agosto de 2015 

 

Exmo. Senhor 

Provedor de Justiça 

 

 

ASSUNTO:  

ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS MILITARES 

DECRETO-LEI 81/2015, DE 15 DE MAIO  

 

Exmo. Senhor Provedor de Justiça 

 

O Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de Setembro, veio alterar profundamente as regras do 

subsistema da Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM), com 

lesão, para nós, dos princípios consagrados na Lei nº 11/89, de 1 de Junho, “Bases gerais 

do Estatuto da Condição Militar”, merecendo particular relevância: 

• O inicio da convergência com a ADSE, pondo em causa, devido a isso, a 

discriminação positiva estabelecida, nessa Lei, para os militares; 

• A obrigatoriedade de um desconto para uma ADM não opcional, o que parece 

configurar, até, a inconstitucionalidade da norma; 

• O facto de não ser levado em conta que os militares, como qualquer cidadão, pagam 

impostos canalizados para o SNS, sem que este, ao menos, vá ressarcir a ADM 

desse facto e do alívio que para aquele Serviço representa a existência do 

subsistema; 

• A retirada de um número muito expressivo de cônjuges do subsistema ADM, 

gerado pela fusão das três assistências que eram geridas pelos Ramos das Forças 

Armadas (que, conforme estabelece a Lei nº 11/89, devia ser UM para os militares 

e os seus familiares). 

Depois de várias peripécias relacionadas com a assistência na doença aos cônjuges, que 

passaram, inclusivamente, na prática, pela manutenção desse direito aos que tinham sido 

retirados do subsistema ADM, foi publicado o Decreto-Lei nº 81/2015, de 15 de Maio, que 

viria, teoricamente, depois de 10 anos de muita turbulência, resolver problemas que 

subsistiram desde 2005. 
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Esperando que a solução que vier a ser encontrada - depois de, como julgamos, ser 

reconhecida a razão dos nossos argumentos – não ponha em causa as naturais 

expectativas dos que, apesar de tudo, optaram pelos condicionalismos do diploma, 

vimos solicitar a V. Exa. a acção necessária para que seja apreciada pelo Tribunal 

Constitucional a constitucionalidade de normativos do Decreto-Lei nº 81/2015, pelo 

que nos permitimos detalhar as envolventes da questão:  

a)  Da nova categoria de beneficiários do subsistema ADM 
 
1.Com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 81/2015, de 15 de maio [que procedeu á 
quarta alteração ao Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de setembro, que aprovou o 
regime jurídico da assistência na doença aos militares das Forças Armadas (ADM)], 
o legislador veio, diremos em jeito de novidade, instituir um novo tipo de 
beneficiários do subsistema ADM, os "beneficiários associados"; 
2.Para tanto, no artigo 3º do Decreto-Lei nº 81/2015, de 15 de maio, o legislador 
aditou ao Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de setembro, o artigo 5º-B, que no seu nº 1, 
preceitua que “[p]odem inscrever-se como beneficiários associados os cônjuges não 
separados de pessoas e bens, os cônjuges sobrevivos, os unidos de facto e os unidos de facto 
sobrevivos, dos beneficiários titulares da ADM, que não possuam vínculo de emprego 
público e que não se encontrem numa das seguintes situações: a) Sejam beneficiários 
titulares ou familiares deste ou de outro subsistema público de assistência na doença; b) 
Tenham anteriormente renunciado à qualidade de beneficiário titular de outro subsistema 
público de assistência na doença”; 
3.Face à alteração introduzida, beneficiários do subsistema ADM são: os 
beneficiários titulares; os "beneficiários familiares ou equiparados"; os "beneficiários 
extraordinários"; e os "beneficiários associados"; 
4.A par desta alteração, o legislador veio ainda introduzir uma nova redação ao 
artigo 5º, nº 1, do Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de setembro, que trata da definição 
de quem pode ser beneficiário familiar ou equiparado do subsistema ADM, 
nomeadamente ao passar a estar previsto que, “[s]em prejuízo do disposto nos 
números seguintes, a elegibilidade para a inscrição como beneficiário familiar ou 
equiparado depende da verificação das condições previstas no regime da ADSE para a 
inscrição como beneficiários familiares ou equiparados, com as necessárias adaptações”; 
5.Ora, compulsada uma leitura sistemática quer do regime jurídico da ADM (com as 
suas sucessivas redações), quer do regime jurídico do subsistema da ADSE, 
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denotamos alguma estranheza na forma como se procedeu à criação da nova 
qualidade de "Beneficiário associado" do subsistema ADM, porquanto, à luz daqueles 
que são os requisitos para a sua admissibilidade, se prefiguram evidentes 
normativos que litigam com a razoabilidade, igualdade e proporcionalidade das 
normas equacionadas. Senão vejamos:    
6.Tal como resulta dos nºs 1 e 2 do artigo 5º-B do Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de 
setembro, a inscrição de beneficiários associados é, desde logo, limitada aos 
cônjuges dos beneficiários titulares da ADM sendo no entanto uma faculdade, uma 
possibilidade e não uma imposição ou uma obrigação; 
7.Com efeito, os cônjuges dos militares beneficiários titulares podem optar, em 
função das nuances do atual regime jurídico do subsistema ADM, pela inscrição 
como beneficiários familiares ou equiparados, como beneficiários extraordinários ou 
como beneficiários associados; 
8.Na verdade, se o respetivo cônjuge for detentor de um vínculo de emprego 
público a sua inscrição como beneficiário associado está, por força do nº 1 do artigo 5º-B 
do Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de setembro, excluída, podendo, no entanto, ser 
beneficiário familiar [nos termos do disposto nos artigos 7º, nºs 1, alínea a) e 2, e 8º, 
do Decreto-Lei nº 118/83, de 25 de fevereiro, ex vi do artigo 5º, nºs 1 e 3, do Decreto-
Lei nº 167/2005, de 23 de setembro] ou beneficiário extraordinário (caso seja beneficiário 
do subsistema da ADSE, nos termos do disposto no artigo 5º-A, nº 1, do Decreto-Lei 
nº 167/2005, de 23 de setembro). Em suma, caso o cônjuge do beneficiário titular do 
subsistema ADM mantenha uma relação jurídica de emprego público a sua inscrição 
como beneficiário associado está excluída, podendo no entanto usufruir da 
qualidade de beneficiário deste subsistema sem que isso acarrete um maior encargo 
de contribuição para o beneficiário titular; 

9.Por sua vez, o cônjuge do beneficiário titular poderá ser "Beneficiário familiar" 
desde que prove "não estar abrangido, em resultado do exercício de actividade remunerada 
ou tributável, por regime de segurança social de inscrição obrigatória, enquanto se mantiver 
essa situação" — cf. artigo 7º, nº 2, do Decreto-Lei nº 118/83, de 25 de fevereiro, ex vi 
do artigo 5º, nºs 1 e 3, do Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de Setembro. Se exercer uma 
actividade no denominado sector privado (ou receber pensão resultante desse 
exercício), poderá ser "Beneficiário associado" se for essa a sua opção, circunstância 
que determina o pagamento de uma contribuição que incidirá sobre a remuneração 
ou pensão de reforma do titular da ADM (de terceiros, portanto), ou  sobre a sua 
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própria pensão de viuvez ou sobrevivência caso se verifique o estado de viuvez ou 
seja membro sobrevivo de união de facto - (cf. artigo 13º, nº 4 a 6, do Decreto-Lei nº 
167/2005, de 23 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 81/2015, de 15 de Maio). 
Contribuição essa que assumirá diferentes valores consoante a remuneração ou 
pensão de reforma do beneficiário titular da ADM, consubstanciando uma notória 
desigualdade de tratamento dos cônjuges como facilmente se depreende de 
situações como as exemplificadas no quadro constante do comunicado em anexo.  
10.Por força do instituído no nº 7 do artigo 13º do Decreto-Lei 167/2005, de 23 de 
Setembro, com a redacção agora dada pelo Decreto-Lei 80/2015, de 15 de Maio, aos 
"Beneficiários associados" é aplicável a norma que se transcreve: "Quando o montante 
ao qual são aplicadas as percentagens previstas no número anterior for inferior a uma vez e 
meia a retribuição mínima mensal garantida, a contribuição a que se referem os n.ºs 4 e 5 
incide sobre uma vez a retribuição mínima mensal garantida". Por outro lado, por via de 
alterações efectuadas ao Decreto-Lei 167/2005, de 23 de Setembro, através da Lei nº 
53-D/2006, de 29 de Dezembro o nº 3 do artigo 13º passou a dispor que "Quando da 
aplicação da percentagem prevista no número anterior resultar pensão de valor inferior a 
uma vez e meia a retribuição mínima mensal garantida, esta fica isenta de desconto", norma 
aplicável aos beneficiários titulares e Beneficiários extraordinários. Já o Decreto-Lei n.º 
105/2013 de 30 de julho, veio dispor, para o mesmo universo, que "Quando da 
aplicação da percentagem prevista no número anterior resultar pensão de valor inferior à 
retribuição mínima mensal garantida, esta fica isenta de desconto". Está em causa, por 
conseguinte, uma manifesta desigualdade quando é dado verificar pelo acima 
exposto, que os Beneficiários extraordinários (cônjuges de militares") bem como os 
próprios titulares são alvo de isenção de desconto desde que satisfeitas 
determinadas condições, enquanto que, para os Beneficiários associados (igualmente 
cônjuges de militares), não se prevêem em qualquer circunstância isenção de 
contribuição para a ADM. 

11.Assim, em jeito de conclusão, apesar da consagração desta nova figura jurídica 
dos beneficiários associados, porque se revela uma faculdade bem mais onerosa do 
que outras que são oferecidas pelo próprio legislador, estaremos confrontados com 
diferentes formas de tratamento quando considerado o acesso a outros subsistemas 
públicos, nomeadamente a ADSE, parecendo-nos estar perante flagrante iniquidade 
decorrente do normativo agora em vigor por força da alteração efectuada ao 
Decreto-Lei 167/2005, de 23 de Setembro, por via do Decreto-Lei 81/2015, de 15 de 
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maio. Iniquidade essa que assume proporções qualitativamente mais gravosas se 
atendermos à Lei das Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar (Lei 11/89, de 01 
de junho) na qual, através do artigo 2º, alínea i), se dispõe no sentido da "consagração 
de especiais direitos, compensações e regalias, designadamente nos campos da Segurança 
Social, assistência, remunerações, cobertura de riscos, carreiras e formação". E, ainda, no 
nº 2 do artigo 15º, se dispõe que "É garantido aos militares aos militares e suas famílias, 
de acordo com as condições legalmente estabelecidas, um sistema de assistência e protecção, 
abrangendo, designadamente, pensões de reforma, de sobrevivência e de preço de sangue e 
subsídios de invalidez e outras formas de segurança, incluindo assistência sanitária e 
apoio social". São as compensações que o legislador entendeu por bem considerar 
atentos os severos deveres e restrições aos direitos e liberdades que impendem sobre 
os militares, decorrentes do preceituado no artigo 270º da CRP, cuja caracterização 
se encontra plasmada no referido artigo 2º da Lei 11/89, de 01 de junho. É, 
claramente, a manifestação por parte do legislador de que tais compensações se 
devem traduzir numa discriminação positiva, ao invés do que evidenciam as 
alterações operadas através do Decreto-Lei 81/2015, de 15 de maio, as quais, 
contraditoriamente, patenteiam  uma discriminação negativa dos militares e das 
suas famílias.        

12.Exposto este breve apontamento quanto ao novo regime jurídico do subsistema 
da ADM, parece-nos ser ainda de relevar que, caso se opte pela inscrição como 
beneficiário associado, a contribuição exigida por tal inscrição aparenta ser 
manifestamente excessiva ou desproporcional e bem assim originária de diversas 
desigualdades, mais patentes ainda considerando os deveres e restrições a que se 
encontram sujeitos os militares, realidade única na sociedade que se honram de 
servir.  

13.E, porque a confiança e a segurança são bens inalienáveis para os militares no 
Estado de Direito que, por juramento, somos incumbidos de defender e preservar, 
vimos, também em nome de tais pressupostos requerer a V. Exa. se digne proceder 
às diligências necessárias, repetimos, à avaliação da constitucionalidade das normas 
agora vertidas no Decreto-Lei nº 81/2015, de 15 de Maio, pelo Tribunal 
Constitucional, com mais os seguintes argumentos: 

 
 



 
 
 
 

 
A O F A  -  A s s o c i a ç ã o  d e  O f i c i a i s  d a s  F o r ç a s  A r m a d a s  

Rua Infanta D. Isabel, nº 27-C,   2780-064 Oeiras       Tel: 21 441 77 44 -  Fax:  21 440 68 02   E-mail geral@aofa.pt 
Apartado 2869 – 1122-001 Lisboa                                                                               Internet home page www.aofa.pt  

 
 
 
 

b) Das potenciais ilegalidades/inconstitucionalidades da norma do artigo 13º, nº 4, do 
Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de setembro 

 
1.O Decreto-Lei nº 81/2015, de 15 de maio, veio, como vimos, instituir um novo tipo 
de beneficiários do subsistema ADM. Entendeu, assim, o legislador que à 
semelhança do que aconteceu com os beneficiários extraordinários, também os 
beneficiários associados deveriam comparticipar o, alegado, beneficio que o 
subsistema da ADM lhes proporciona; 
2.Para tanto, foram introduzidas alterações ao artigo 13º do Decreto-Lei nº 167/2005, 
de 23 de setembro (cf. artigo 2º do Decreto-Lei nº 81/2015, de 15 de maio), 
nomeadamente nos seus nºs 4 a 8, passando o nº 4 do aludido preceito a consagrar 
que ”[o]s beneficiários associados previstos no artigo 5º-B, ficam obrigados ao pagamento de 
uma contribuição de 3,5%, a descontar mensalmente no vencimento, na pensão de 
aposentação ou na pensão de reforma do beneficiário titular, sem prejuízo do disposto nos 
números seguintes”; 
3.Resulta, assim, da referida norma que a inscrição de um beneficiário associado no 
subsistema ADM comportará para o beneficiário titular mais um desconto de 3,5% 
sobre a sua remuneração, para além do desconto (também de 3,5%) que se encontra 
previsto no artigo 13º, nº 1, do Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de setembro (só assim 
não será se o beneficiário associado corresponder a cônjuge viúvo ou sobrevivo de 
união de facto); 
4.Ora, parece-nos, salvo melhor opinião que tal previsão legal é manifestamente 
desproporcional, sendo ainda geradora de desigualdades, o que equivale a dizer 
que é violadora dos princípios da proporcionalidade e da igualdade consagrados, 
respetivamente, nos artigos 2º e 13º da CRP, senão vejamos: 

 
i) Do princípio da proporcionalidade 
— No que concerne ao alcance e aplicabilidade do princípio da 
proporcionalidade, o Tribunal Constitucional (TC) tem vindo a reiterar que «o 
significado e as exigências decorrentes do princípio da proporcionalidade, enquanto 
princípio decorrente do Estado de Direito (artigo 2º da Constituição) e, assim, imposto, 
em geral, como limite à liberdade de conformação do legislador ordinário (e é nesta 
dimensão que este princípio está agora em causa, naturalmente), foi já objecto de 
inúmeras considerações pelo Tribunal Constitucional. (…) Como se escreveu no (…) 
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Acórdão n.º 634/93, invocando a doutrina: “o princípio da proporcionalidade desdobra-se 
em três subprincípios: princípio da adequação (as medidas restritivas de direitos, 
liberdades e garantias devem revelar-se como um meio para a prossecução dos fins 
visados, com salvaguarda de outros direitos ou bens constitucionalmente protegidos); 
princípio da exigibilidade (essas medidas restritivas têm de ser exigidas para alcançar os 
fins em vista, por o legislador não dispor de outros meios menos restritivos para alcançar 
o mesmo desiderato); princípio da justa medida, ou proporcionalidade em sentido estrito 
(não poderão adoptar-se medidas excessivas, desproporcionadas para alcançar os fins 
pretendidos)”» (cf., entre outros, o douto Acórdão do TC nº 643/06, disponível em 
www.tribunalconstitucional.pt). 
Considerando o âmbito de aplicação e extensão sinteticamente efetuado do 
princípio da proporcionalidade, constata-se, in casu, que não são respeitados os 
subprincípios da exigibilidade, da adequação e da proporcionalidade no sentido 
estrito, inerentes a este princípio. 
Na verdade, o subprincípio da exigibilidade não é respeitado, na medida em que 
havendo necessidade de obter comparticipação para que os beneficiários 
associados possam usufruir do subsistema ADM essa comparticipação devia 
incidir preferencialmente sobre outras categorias de rendimentos que não os 
rendimentos dos beneficiários titulares do subsistema de ADM.  
Significa isto que não era exigível nem indispensável que o legislador impusesse 
a comparticipação de 3,5% a incidir sobre o rendimento dos beneficiários 
titulares para que conseguisse arrecadar a receita que permitisse tal benefício aos 
beneficiários associados, porquanto tal era possível através da tributação de 
outros rendimentos. Ou seja, “as medidas restritivas previstas na lei [não se] 
revela[m] necessárias ([não se] tornam exigíveis), porque os fins visados pela lei (…) 
podiam ser obtidos por outros meios menos onerosos para os direitos, liberdades e 
garantias” dos beneficiários titulares do subsistema de ADM (cf. J. J. GOMES 

CANOTILHO e VITAL MOREIRA), Constituição da República Portuguesa Anotada, 
Volume I, 4ª edição revista, Coimbra Editora, 2007, pp. 392 e 393). 
Por sua vez, tal medida não se revela adequada, isto é, não é idónea para os fins 
que são visados pela lei, uma vez que em situação semelhante à dos beneficiários 
associados (mormente a dos beneficiários extraordinários) a própria lei prevê 
que essa comparticipação se faça através do desconto de 3,5% sobre o 
rendimento daquele que se inscreve como beneficiário extraordinário e não sobre 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
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o rendimento do beneficiário titular (cf. artigo 13º, nº 1, do Decreto-Lei nº 
167/2005, de 23 de setembro). Portanto, se para os beneficiários extraordinários 
(que também só podem ser cônjuges dos beneficiários titulares) a lei não viu 
como adequada que a comparticipação para o subsistema da ADM se fizesse 
com base nos rendimentos dos beneficiários titulares, então nada justifica que o 
faça agora em relação à comparticipação que resulta da inscrição de beneficiários 
associados. 
Por último, não é respeitado o subprincípio da justa medida, ou 
proporcionalidade em sentido estrito. Na verdade, se os “meios legais restritivos e 
os fins obtidos devem situar-se numa «justa medida», impedindo-se a adopção de medidas 
legais restritivas desproporcionadas, excessivas, em relação aos fins obtidos” (J.J. GOMES 

CANOTILHO e VITAL MOREIRA, ob. cit., p. 393), então uma medida legislativa que 
imponha uma dupla comparticipação para os beneficiários titulares do 
subsistema ADM, que assim sofrem uma redução muito significativa do seu 
rendimento mensal perante uma conjuntura de aumento significativo e contínuo 
do custo de vida, não pode deixar de considerar-se excessiva e desproporcionada 
e, por isso, violadora do subprincípio da justa medida ou proporcionalidade em 
sentido estrito. De resto, o carácter excessivo desta medida pode ainda ser 
apurado quando alteamos que a nenhum outro beneficiário titular de qualquer 
outro subsistema público de saúde é exigido a comparticipação em dobro para 
garantir o uso e o gozo por parte de outro tipo de beneficiários desse subsistema 
de saúde. 
 
ii) Do princípio da igualdade 
— Quanto à violação deste princípio, acompanhamos desde logo, as conclusões 
vertidas no comunicado que nos foi enviado aquando o pedido de análise. De 
facto, a imposição deste tipo de comparticipação determina desigualdades 
contributivas para os beneficiários titulares, tudo em função do tipo de 
beneficiários que os seus cônjuges podem ser o que pode originar, conforme 
quadro anexo remetido também com esse comunicado, gritantes desigualdades 
sociais entre a classe militar (veja-se, aliás, a primeira comparação que é feita no 
aludido quadro). 
Para além disso, parece-nos que a violação do princípio da igualdade não resulta 
só das desigualdades contributivas entre os militares. Essa desigualdade é ainda 
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manifesta quando compararmos os regimes jurídicos e as comparticipações que 
são exigidas aos beneficiários de outros subsistemas públicos de saúde. Nenhum 
critério objetivo e racional justifica, assim, que aos beneficiários titulares do 
ADM seja exigido uma contribuição nos moldes definidos (tributação sobre a 
remuneração ou pensão de reforma do titular sustentada em fórmulas que 
objectivamente conduzem a uma desigualdade de tratamento), enquanto, por 
exemplo, aos beneficiários da ADSE é exigida uma comparticipação que incide 
sobre a sua própria remuneração ou pensão de aposentação, quando em bom 
rigor se está na presença de dois subsistemas públicos de assistência na doença 
que prosseguem o mesmo fim (prestar auxílio médico e medicamentoso os 
servidores do Estado). 
De igual modo nada justifica, em nosso entender que para uns cônjuges de 
militares seja contemplada isenção de desconto - cf. nº 3 do artigo 13º do Decreto-
Lei 167/2005, de 23 de Setembro, alterado pela Lei nº 53-D/2006, de 29 de 
Dezembro e Decreto-Lei n.º 105/2013 de 30 de julho (beneficiários 
extraordinários), enquanto, para outros, igualmente cõnjuges de militares, não 
seja acautelada a mesma isenção - cf. nº 7 do artigo 13º do Decreto-Lei 167/2005, 
de 23 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 81/2015, de 15 de Maio 
(Beneficiários associados).  
 
Ficando a aguardar, com uma grande expectativa, a decisão de V. Exa., 
Com toda a consideração, 
Os melhores cumprimentos 
 
 
Manuel Martins Pereira Cracel 
Coronel/Presidente do Conselho Nacional da AOFA 

 
  

 


