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Exmo. Senhor 

MGEN Arnaut Moreira 

Digníssimo Chefe do Gabinete de 

Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional 

 

 

 

ASSUNTO:  

COMENTÁRIOS SOBRE ARTIGOS DA PROPOSTA DE LEI DO ORÇAMENTO 

DO ESTADO PARA 2013 

Referência: V/Ofício nº 4247/CG, Pº. 159/2003, de 2012OUT22 

 

 

 

Permita-me V. Exa., antes de mais, manifestar a nossa estranheza pelo facto do pedido de 

comentários sobre alguns artigos da proposta do Orçamento do Estado para 2013 

(OE/2013) ter sido dirigido a associações, respeitáveis todas elas e com as quais 

mantemos, aliás, excelentes relações, invocando a Lei Orgânica nº 3/2001, de 29 de 

Agosto, quando, manifestamente, nada têm a ver com esse enquadramento legal. 

 

Depois, porque a invocação da Lei, implica o seu total conhecimento e correspondente 

cumprimento, importa salientar que, mais uma vez, o MDN não integrou a AOFA (e 

provavelmente as outras APM) nos Grupos de Trabalho que tratam de “assuntos de 

relevante interesse para a instituição, na área da sua competência específica”. Tal 

significou, como é bom de ver, que para além do incumprimento da Lei por parte do 

MDN, a AOFA ficou objectivamente impedida de conhecer todo o processo da formação 

da decisão e, com ele, a fundamentação do resultado a que se chegou. 

 

Se, nalguns casos, a decisão, consubstanciada nos artigos da proposta de Lei, se impõe 

pelas gravosas consequências que acarreta, sem que se possa adivinhar, sequer, a 

razoabilidade de um qualquer argumento que tenha existido, noutros, essa fundamentação 

tornava-se indispensável para clarificar, quanto mais não fosse, a redacção de articulados 

que suscitam inúmeras dúvidas e, daí, poderem ser produzidos os comentários que ora nos 

são pedidos com outra sustentação. 

 

Mais, ainda, a forma como foi elaborada a proposta de Lei do OE/2013, tornando-a num 

autêntico “novelo legislativo”, a juntar, aliás, a outros “novelos” anteriores, tornava 

imperativo que qualquer processo de recolha de opinião, para poder ser considerado sério, 

tivesse sido iniciado há mais tempo. 

  

Estranha, também, a AOFA que não lhe tenha sido solicitado que se debruçasse sobre 

alguns artigos que mantêm ou, até, agravam a redução, suspensão ou corte de direitos 

legalmente protegidos, e em que há uma manifesta falta de justiça e de equidade. Será que 
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isso se deve ao facto do Tribunal Constitucional se ter pronunciado anteriormente pela 

inconstitucionalidade dessas medidas (ou pela indispensabilidade da sua transitoriedade) e 

o Governo querer poder alegar que a questão não foi levantada na, escassa, oportunidade 

para a emissão de opiniões, apesar de fortemente condicionadas, como se viu? Ou, para as 

medidas que constituem novidade (corte dos subsídios e contribuição extraordinária de 

solidariedade, para os reformados), por o Governo temer que se invocasse a sua quase 

certa inconstitucionalidade face às características de que se revestem? 

 

De qualquer forma, considerando a AOFA, em termos globais, que se persiste na 

manutenção e agravamento dos sacrifícios dos que servem o Estado, muito para além dos 

limites para que alertava logo o acórdão do Tribunal Constitucional referente ao OE/2012 

e, para além disso, sustentados em medidas, a que, por isso, se devia pôr termo, com 

manifesta falta de equidade em relação aos restantes cidadãos, por muito que se tente tapar 

esse facto com pretensas vantagens que nunca existiram ou já deixaram de existir, tecem-

se algumas breves considerações sobre os artigos para os quais foram pedidos os seus 

comentários: 

  

Artigo 33º - Como foi defendido em ofício dirigido a esse Gabinete (que, por sinal, não 

obteve qualquer resposta) e tendo em conta que é mantida, para os restantes servidores do 

Estado, a contabilização dos efeitos do período dos congelamentos, importava que, para os 

militares fosse assegurado que o tempo de serviço prestado (condição para a progressão no 

regime remuneratório) nesse mesmo período contasse, logo que este termine, à imagem e 

semelhança do que já foi feito para as promoções. Por outro lado, como a prática já 

demonstrou, a produção de efeitos das eventuais promoções apenas no dia seguinte ao da 

publicação do respectivo diploma tem acarretado situações de injustiça relativa a que urge 

pôr cobro, repondo as condições estatutárias que se verificavam do antecedente. 

  

Artigo 34º - A alteração aos princípios consagrados no EMFAR para a graduação do 

militares em RC e RV que se encontrem a frequentar a instrução complementar é mais 

uma machadada na captação do interesse dos jovens pelo serviço militar.  

 

Artigo 74º - Não se descortina o alcance de solicitação de pronúncia sobre a disposição 

contida neste artigo, na medida em que o regime de faltas consagrado no Decreto-Lei nº 

100/99, de 31 de Março, não é aplicável aos militares. 

De qualquer modo e porque a simples inclusão da norma alterada no artigo 74º nos faz 

recear que a intenção seja essa, permitimo-nos dizer que a eventual extensão do regime de 

falta por doença aos militares, sujeitos como estão a condições que os expõem, em termos 

de saúde, muito mais do que o cidadão comum, constitui uma autêntica aberração. 

 

Artigo 77º - Para além de não se perceber porque é que o Estado contribui para a CGA em 

quantitativo diferente do que é exigido para o patronato em geral, considera-se inaceitável 

a fixação do limite do subsídio por morte num quantitativo inferior ao do custo habitual 

dos funerais, expressão de uma atroz insensibilidade, sabendo-se que se está perante uma 

circunstância em que se verifica uma exponencial fragilização das condições de vida dos 

cidadãos. 

Para além disso consideramos, no mínimo, inoportuno alterar a base de incidência dos 

decontos para a CGA, considerando os orçamentos já exauridos a que estão sujeitos os 

militares, no contexto da especificidade do exercício da sua actividade (Condição Militar). 

Sendo embora uma questão marginal aos comentários que nos foram solicitados, 
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gostaríamos de saber porque é que certas categorias profissionais continuam a ser inscritas 

na CGA, como consta, contrariamente ao que sucede com os militares.     

   

Artigo 79º - A redacção deste artigo quer no que diz respeito à idade para a aposentação 

quer no que se refere à revogação de todas as disposições que contrariem o disposto na Lei 

do OE/2013 “e as que estabeleçam regimes transitórios de passagem à aposentação, 

reforma, reserva…”  suscita dúvidas que convém ver esclarecidas. Particularmente grave, 

entretanto, é a revogação dos mecanismos de salvaguarda estabelecidos no nº 5 do artigo 

3º do Decreto-Lei nº 166/2005, de 23 de Setembro, face à perda de confiança nas 

instituições que tal acarreta e ao sentimento generalizado de que essa revogação visa fazer 

sair das Forças Armadas militares (nomeadamente se cruzarmos estas disposições com as 

do artigo 82º da proposta) já de si fortemente penalizados em termos das legítimas 

expectativas de carreira que lhes tinham sido avançadas, por temerem um futuro ainda 

mais incerto. Mais, a falta de clareza da globalidade deste artigo tem levantado uma série 

de interrogações a que urge pôr termo, clarificando a lei, se este dispositivo se mantiver. 

Para os que se sentem atingidos, colocam-se as seguintes questões: 

 De que forma e com que extensão as alterações propostas pelo n.º 2 e pelo n.º 4 do 

artigo 79.º da proposta de Orçamento de Estado para 2013 alteram (ou não) o 

estatuído no EMFAR sobre as condições de passagem à reserva e à reforma e se 

sobrepõem ao fixado no artigo 3.º do Decreto-Lei nº 166/2005, de 23 de Setembro, 

relativamente às salvaguardas aí inclusas, nomeadamente no que toca: 

a) Aos que já se encontram na situação de reserva; 

b) Os que não se encontrando ainda na reserva mas que, até 31-12-2012, 

declarem ao abrigo da alínea c) ou requeiram e lhe seja deferida a passagem à 

reserva ao abrigo da alínea b) do artigo 152.º do EMFAR; 

c) Aos que procedam de forma igual à alínea anterior mas a partir da entrada em 

vigor do OE2013, previsivelmente 01-01-2013; 

Passados cinco anos na situação de reserva aplicar-se-lhe-á a norma estatutária 

que determina que o militar transitará para a LICENÇA ILIMITADA, se não 

tiver, entretanto, completado 60 anos de idade? 

d) Ao cálculo da pensão de reforma relativamente ao universo em causa, 

acautelado nas normas de salvaguarda constantes do Decreto-Lei nº 166/2005, 

tendo em consideração a dúvida suscitada pelo nº 2 do citado artigo 79º 

quando dispõe que: “São revogadas todas as disposições legais e regulamentares que 

contrariem o disposto na presente lei”, daí decorrendo a eventual aplicação aos 

militares do disposto no artigo 78º da proposta de Lei do OE/2013.  

 

Artigo 82º - A suspensão das passagens à situação de reserva estabelecida neste artigo, 
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parece destinada apenas a fazer sair das fileiras um número apreciável de militares, como 

se disse a propósito do artigo 79º. De qualquer modo se nuns Ramos isso acontece com 

alguma facilidade, noutros nem por isso, face aos critérios estabelecidos. 

De qualquer forma, impõe-se uma pergunta: se houver promoções, o que acontece aos 

militares que ficarem abrangidos pelas disposições relativas a ultrapassagens? 

 

Artigo 149º - A passagem de encargos (farmácias e meios de diagnóstico complementares) 

dos subsistemas para o SNS até pode ter a intenção de os libertar, no nosso caso a ADM, 

de alguns custos, restando os outros. Será? Ou será mais um passo na extinção da ADM?  

De qualquer modo, contrariando o disposto na Lei nº 11/89, de 1 de Junho, “Bases gerais 

do estatuto da condição militar”, é mais um passo para acabar com direitos que deviam 

servir de contrapartida ao leque vastíssimo de restrições e deveres a que os militares se 

encontram sujeitos. 

  

Artigo 247º - A norma revogatória que acaba com o desconto de que os militares 

beneficiavam nalguns comboios é, antes de mais, um bom final para o “novelo legislativo” 

que a proposta de Lei do OE/2013 constitui.  

Quanto à medida em si, cumpre recordar que ela se aplica a um universo com capacidade 

financeira diferenciada, agora violentamente reduzida, circunstância que, para além de 

outras razões, constituiria motivo mais que suficiente para não penalizar mais ainda os 

militares. Situação injusta ainda porque, ao que consta e tem sido noticiado, subsistirão 

grupos sócio-profissionais aos quais é, bem, garantida a utilização dos transportes nas 

condições que vinham vigorando do antecedente. 

Importa reter que, enquanto no activo, o militar é sujeito a uma mobilidade sem paralelo 

na sociedade. Já havia os que não conseguiam visitar a família com a desejada frequência, 

situação que se agravará a partir de 2013, se a norma revogatória se mantiver. 

Entretanto, uma certeza para todos os militares: esta como outras medidas são, bem a 

expressão da desconsideração a que são votados, desprezando a sua Condição Militar, 

numa lógica que contaria a Lei (Lei 11/89 de 01 de Junho), ao pretender tratar-se de forma 

igual o que manifestamente é diferente.  

 

Não nos foi perguntado, mas porque, em ofício, já alertámos Sua Exa. o Presidente da 

República para o assunto e o colocámos na reunião com o DGPRM/MDN de 21 de Agosto 

passado, não obtendo por sinal qualquer resposta, e as nossas preocupações não foram 

reflectidas na proposta de Lei do OE/2013, importa salientar a situação dos militares que 

têm transitado (ou vão transitar) para a situação de reforma a partir da remuneração de 

reserva reduzida que vinham auferindo, vendo a pensão de reforma ser-lhes fixada a partir 

dessa referência e que, agora, a partir da entrada em vigor daquela Lei, correm o risco de a 

ver novamente reduzida. O caso tem que ser analisado numa dupla vertente: 

- A passagem à situação de reforma com uma pensão inferior à que resultaria de estarem a 

perceber a remuneração fixada nos normativos do regime remuneratório, logo sem 

reduções; 

- A quase certeza de lhes ser aplicada uma nova redução, face às disposições da por 

enquanto proposta de Lei do OE/2013. 

Na reunião com o DGPRM/MDN propusemos que, mesmo com as remunerações 

reduzidas, os militares continuassem a descontar para a aposentação sobre as 

remunerações sem reduções, de forma a transitarem para a reforma tendo estas como 

referência (o que não invalidava a necessidade de resolver os casos de aposentação que já 

se tivessem verificado a partir da remuneração de reserva reduzida). 
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Atendendo a que vão ser obrigados a uma “contribuição extraordinária de solidariedade” 

(artigo 76º da proposta de Lei do OE/2013), os reformados, já com a pensão reduzida por 

força da situação em que se encontravam (ou encontram), vão ser duplamente penalizados. 

Impõe-se, deste modo, a introdução um mecanismo de salvaguarda que contemple e 

resolva esta tão inaceitável situação. 

 

Também não nos foi perguntado - o que se estranha, uma vez que a AOFA, enviou um 

ofício sobre a matéria a esse Gabinete e teve ocasião de colocar a questão em reuniões 

efectuadas com o DGPRM, sem ter obtido qualquer resposta num caso ou no outro -, mas 

não podemos deixar de manifestar a nossa profunda preocupação com o futuro do Fundo 

de Pensões dos Militares (FPM), uma vez que a solução constante da proposta de Lei do 

OE/2013 (artigo 5º) não é mais do que a repetição de um quadro já existente e que o 

conduziu à situação em que aquele se encontra. Pior: no actual contexto, não se percebe 

como se pode conduzir a alienação do património de uma forma que não determine sérios 

prejuízos para o Estado. 

Também neste caso, contrariamente ao que a Lei impõe, a AOFA (e, certamente, as outras 

APM) não foi consultada. E tinha havido e certamente haverá outras soluções, para além 

das que tão ineficazmente têm sido prosseguidas pelo MDN.    

     

Permito-me terminar com a reprodução de um mail de um oficial, no activo, que recebe a 

nossa informação: 
Bom dia camarada bem-haja pela informação disponibilizada. 
Há um assunto que ainda não vi tratado que se prende com a taxa aplicada às ajudas de custo em 
2013 e que prejudica sobremaneira os camaradas que vão integrar FND e que deveria ser 
acautelado na discussão do orçamento (especialidade). Foram abertas várias exceções. Porque 
não excecionar os militares que cumprem missões no exterior, nomeadamente em teatros que 
põem em causa a própria vida ao serviço de Portugal?  
Cordialmente 
 
Cumpre, finalmente, assinalar, que as sucessivas Leis de Orçamento do Estado e, neste caso, a 
proposta para 2013, surgem aos olhos da maioria dos militares como uma forma (lenta, 
sistemática e em que a desconsideração se encontra sempre presente) de retirar direitos, que 
tinham sido legal e livremente consagrados em diplomas legais, aos militares. Na prática, as 
“Bases gerais do estatuto da condição militar”, estabelecidas na Lei nº 11/89, de 1 de Junho, vão 
sendo, cada vez mais, um repositório de um número elevadíssimo de restrições e deveres, sem 
que se vislumbrem os especiais direitos que lhes deviam servir de contrapartida.  

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

O Presidente 

 

 

 

Manuel Martins Pereira Cracel 

COR TPAA 

     
  

 


