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Lisboa, 27 de Novembro de 2012 

 

 

Exmo. Senhor 

TGEN Carvalho dos Reis 

Digníssimo Chefe da Casa Militar de  

Sua Excelência o Presidente da República 

 

 

 

ASSUNTO: 

AS LEIS DOS ORÇAMENTOS DE ESTADO DE 2011, 2012 E 2013 

A REDUÇÃO DAS REMUNERAÇÕES, O CORTE DOS SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E 

DE NATAL E, AGORA, A MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DAS REMUNERAÇÕES, 

A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE FÉRIAS, A CONTRIBUIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE SOLIDARIEDADE DOS REFORMADOS, AS PENSÕES 

DE REFORMA CALCULADAS A PARTIR DAS REMUNERAÇÕES DE RESERVA 

REDUZIDAS E, COM ISSO, A SUA DUPLA PENALIZAÇÃO, E O AGRAVAMENTO 

DOS IMPOSTOS DIRECTOS 

 

 

Os Presidentes das Associações Profissionais de Militares vêm solicitar a V. Exa. se digne 

levar ao conhecimento de Sua Exa. o Presidente da República, por inerência Comandante 

Supremo das Forças Armadas, o seguinte: 

Antes de mais cumpre salientar que o que se vai dizer tem a ver com o sentimento 

experimentado pelo sector da sociedade que as Associações Profissionais de Militares (APM) 

integram, sujeito, como se sabe a medidas mais penalizadoras do que os outros, mas isso não 

significa que esqueçamos as terríveis dificuldades que a maioria dos nossos concidadãos 

também enfrenta. Dificuldades para as quais, por sinal, não são convocados muitos dos que, 

em boa medida, são responsáveis pelo estado em que o País se encontra, persistindo-se na 

iniquidade das penalizações impostas a quase todos e resguardando delas uns quantos. 

A redução das remunerações dos servidores do Estado operada com a Lei do Orçamento do 

Estado de 2011 (OE/2011), de que decorreu um muito significativo número de acções 

judiciais interposto pelos atingidos por essa medida, determinou que o Tribunal 

Constitucional (TC) proferisse o acórdão nº 396/2011, manifestando a sua compreensão para 

com a redução, de um modo que se pensa poder ser sintetizado da seguinte forma: atenta a 

transitoriedade das medidas, pela urgência de que se revestia encontrar uma solução, pela 
falta de alternativas imediatas e pela responsabilidade acrescida que as várias categorias de 

pessoal que integram a Administração Pública teriam nesse tipo de sacrifícios e, considerando 

ainda que estes se encontravam dentro dos limites suportáveis. 

Das penalizadoras medidas constantes da Lei do OE/2012, o TC, no seu acórdão nº 353/2012, 

dando seguimento ao requerido por Exmos. Deputados da Assembleia da República, 

pronunciou-se pela inconstitucionalidade do corte dos subsídios de férias e de Natal, aplicado 

apenas aos servidores do Estado e aos reformados e pensionistas, a ter lugar no ano de 2012, 
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manifestando no entanto compreensão para que o corte tivesse efectivamente lugar no ano a 

que respeitavam, face à necessidade do Governo satisfazer compromissos internacionais. 

Nesse acórdão não se faziam, entretanto, considerações acerca do considerável acréscimo do 

nível dos sacrifícios imposto pela redução das remunerações aos que já no ano anterior 

tinham sido com elas confrontadas, acompanhada por vários congelamentos (progressões no 

regime remuneratório e remunerações propriamente ditas). 

A anteceder este acórdão, o Exmo. Sr. Provedor de Justiça proferiu um Parecer (Processo Q-

78/12 (A6)), muito importante em relação à forma como via o corte dos subsídios de férias e 

de Natal no universo dos reformados e pensionistas, pronunciando-se pela sua 

inconstitucionalidade. 

Surge, agora, a Lei do OE/2013, hoje votada na Assembleia da República. 

Com ela, mantém-se, pelo terceiro ano consecutivo a redução das remunerações, operada, 

apenas, no universo dos que servem o Estado, medida com manifesta falta de equidade, que 

desrespeita, para além disso, os limites para o sacrifício colocados pelo TC. 

Com ela, mantém-se a suspensão do subsídio de férias para os servidores do Estado e de 0,9 

desse subsídio para reformados e pensionistas, deixando de fora os outros trabalhadores, e, 

reforçando com isso, o desrespeito pelo acórdão nº 353/2012 do TC. 

Com ela, surge a novidade de uma contribuição extraordinária de solidariedade para os 

reformados, equivalente, mas mais gravosa, porque começa num montante mais baixo, 

relativamente às reduções e taxas aplicadas aos servidores do Estado no activo, medida, como 

esta, com manifesta falta de equidade em relação aos restantes concidadãos, para além de 

configurar o incumprimento de um contrato que passou pela entrega ao Estado, enquanto no 

activo, de montantes que teriam como contrapartida as pensões que vinham auferindo 14 

vezes por ano. Chame-se o que se chamar a esta efectiva redução, impõe-se recordar o que a 

este propósito foi aduzido pelo Exmo. Sr. Provedor de Justiça no parecer atrás citado. 

Dela, Lei do OE/2013, não consta qualquer medida de salvaguarda dos direitos dos que se 

reformarem/aposentarem (ou dos que já mudaram para essa situação) durante o período em 

que vem vigorando a redução das remunerações, que, assim, se vêem duplamente 

penalizados: redução dos proventos enquanto na situação de activo/reserva, com o cálculo da 

pensão de reforma com referência a esse valor (remuneração reduzida), e nova redução com a 

imposição da contribuição extraordinária de solidariedade. 

Ou, tendo como referência este último caso, o que se revelará ainda mais grave: será que o 

Governo está a tentar transformar a transitoriedade das medidas, que mereceu a compreensão 

do TC, em decisões definitivas, nomeadamente no que se refere às remunerações e no que diz 

respeito às pensões de reforma, conforme parece resultar de declarações públicas de 

elementos da troika?  

Entretanto, a conjugação destas medidas reforça a ideia de que a Lei do OE/2013 impõe aos 

servidores do Estado e aos reformados e pensionistas um conjunto de sacrifícios que 

ultrapassa todos os limites do suportável, ainda por cima bem superiores ao que é exigido aos 

seus concidadãos, tornando irrecusável a necessidade de ser sujeita à avaliação por parte do 

Tribunal Constitucional. 
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Convém ter presente que o Governo tem invocado a existência de pretensas regalias como 

argumento para penalizar mais fortemente os que servem o Estado, entre os quais avulta o da 

garantia de emprego. 

Todos sabemos que não é assim para largos milhares dos que integram esse universo, 

incluindo os militares, e também não desconhecemos que tem havido uma significativa 

convergência, prestes a ser completada, entre os direitos dos que servem o Estado e os que 

trabalham no chamado sector privado. 

E pode chamar-se regalia ao congelamento de remunerações e pensões, bem como o das 

progressões no regime remuneratório, o que não sucede com os outros cidadãos? Ou o 

condicionamento das promoções? Ou, para os militares, a inexistência do pagamento de horas 

extraordinárias ou de subsídio de turnos? Ou, ainda para os militares, a existência da 

Assistência na Doença, para a qual contribuem e que terá que ser totalmente auto-financiada a 

muito breve trecho, como é anunciado nos pressupostos que presidem à elaboração da Lei do 

OE? 

É bom ter presente que as “Bases gerais do estatuto da condição militar”, consagradas na Lei 

nº 11/89, de 1 de Junho, impõe aos militares um leque vastíssimo de restrições e deveres, sem 

paralelo com o exigido aos restantes cidadãos, que devia ter como contrapartida especiais 

direitos em áreas específicas, nomeadamente no que diz respeito à segurança social, à 

assistência na doença, às carreiras e às remunerações. Será que, não bastando a degradação 

que se vem comprovadamente verificando em todos esses direitos, os militares terão como 

contrapartida ao dever de dar a vida pela Pátria, como consagrado legalmente e assumido em 

Juramento de Honra, terem que fazer mais sacrifícios do que outros seus concidadãos, pondo 

em causa todos os equilíbrios familiares indispensáveis ao exercício do singular papel que 

desempenham na sociedade?  

Para além de tudo o que foi exposto, os militares, como os outros cidadãos, vão ser sujeitos ao 

agravamento dos impostos directos de uma forma que tem sido considerada por muitos 

constitucionalistas passível de tornar indispensável, também nesta matéria, a sua avaliação 

pelo Tribunal Constitucional. 

Deste modo, cumprindo a Resolução aprovada por unanimidade e aclamação pelos mais de 

dez mil participantes na Concentração e Desfile da Família Militar do passado dia 10 de 

Novembro, os Presidentes das APM vêm solicitar a Sua Exa. o Presidente da República que 

não promulgue Lei do OE/2013 e se digne determinar a sua fiscalização preventiva pelo 

Tribunal Constitucional. 

Com os melhores cumprimentos 

 

Os Presidentes 
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