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ASSUNTO: Projeto de Decreto-Lel sobre as condicoes, regras de atribui^ao e calculo 
das pensoes do pessoal com funcoes Policiais. 

Encarrega-me S. Ex^ a Ministra da Administraqiao Interna de remeter a V.Ex^, o projeto 

de Decreto-lei sobre o assunto em epigrafe, para o exercicio do direito de participacao 

estabelecido no artigo 38° da Lei n° 14/2002, de 19 de fevereiro para eventuais 

contributos e sugestoes, e de solicitar que os mesmos sejam remetidos no prazo de 30 

dias, via CTT ou para o endere^o eletronico: gabinete.ma1@mai.gov.pt 

Com OS melhores cumprimentos. 

0 Chefe do Gabinete 

Jorge Costa 

Anexo: o mencionado 
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Cabinet? da MINISTRA DA ADMINISTRACAO INTERNA 
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Decreto n.° 

A Lei n.° 60/2005, de 29 de dezembro, estabeleceu mecanismos de convergencia do 

regime de protecao social da fun^ao publica com o regime geral de seguran9a social 

no que respeita as condicoes de acesso e ao calculo das pensoes de aposentacao, 

tendo ainda determinado a cessacao da inscricao de novos subscritores na Caixa 

Geral de Aposentacoes a partir de 1 de Janeiro de 2006. 

O Decreto-Lei n.° 229/2005, de 29 de dezembro, procedeu a revisao dos regimes 

que consagravam desvios ao regime geral de aposentacao em materia de tempo de 

service, idade de aposentacao, formula de calculo e atuaUzacao das pensoes de forma 

a compatibiliza-los com a convergencia acitna referida. 

Ficaram, porem, excluidos do ambito do Decreto-Lei n.° 229/2005, de 29 de 

dezembro, entre outros, o pessoal com funcoes poHciais da PoHcia de Seguranca 

PiibHca (PSP), o pessoal da carreira de investigacao e fiscalizacao do Servico de 

Estrangeiros e Fronteiras, o pessoal da carreira de investigacao criminal, da carreira 

de seguranca e pessoal com funcoes de inspecao e recolha de vestigios da PoHcia 

Judiciaria e o pessoal do corpo da Guarda Prisional. 

O Decreto-Lei n.° 55/2006, de 15 de marco, veio estabelecer, relativamente aos 

funcionarios e agentes e demais pessoal abrangido pelo n.° 2 do artigo 2.° da Le i n.° 

60/2005, de 29 de dezembro, que inicie funcoes a par tk de 1 de Janeiro de 2006, que 

o acrescimo de encargos resultante da apHcacao de regimes mais favoraveis por 

referenda ao regime geral de aposentacao e suportado por verbas inscritas nos 

or^amentos dos sei^vicos e organismos a que aqueles se encontram vinculados ou das 

correspondentes entidades empregadoras. 

PosterioiTnente, verificou-se uma continuidade do esforco de convergencia das 

condicoes de acesso e de calculo das pensoes de aposentacao do regime de protecao 
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social convergente, assim denominado pela Lei n.° 4/2009, de 29 de Janeiro, em 

substituicao do regime de protecao social da funcao publica, com o regime geral de 

seguranca social que, entretanto, f o i sujeito a diversas reformas no que respeita a 

formula de calculo, com vista a sua sustentabilidade financeira. 

Por seu turno, os Estatutos Profissionais do pessoal nao abrangido pelo Decreto-Lei 

n.° 229/2005, de 29 de dezembro, continuaram a prever normas especificas de 

acesso a pensao de aposentacao ou de reforma distintas face as constantes na L e i n.° 

60/2005, de 29 de dezembro, e no regime geral de seguranca social, quer no que 

respeita a idade de acesso a pensao, como no que respeita ao calculo e a penaUzacao 

por antecipacao. 

C o m efeito, os estatutos profissionais do pessoal com funcoes policiais continuam a 

prever idades de acesso a pensao de aposentacao inferiores a idade normal de acesso 

a pensao de aposentacao ou a pensao de velhice do regime de protecao social 

convergente ou do regime geral de seguranca social, respetivamente, que e 

atualmente identica. 

N o que respeita ao calculo da pensao de aposentacao, os referidos estatutos 

profissionais continuam a conter regras que preveem o calculo da pensao sem 

reducao do seu montante, correspondente a uma percentagem aplicada por cada mes 

de antecipacao face a idade normal de acesso a pensao, mantendo a apHcacao da 

formula de calculo que incorpora o fator de sustentabilidade. 

Atualmente, ao pessoal com funcoes poHciais que nao se encontre abrangido por 

normas de salvaguarda, apHca-se a formula de calculo'do regime convergente ou do 

regime geral de seguranca social em vigor , ou seja, c o m o fator de sustentabiHdade, 

consoante sejam subscritores da Caixa Geral de Aposentacoes ou se encontrem 

inscritos no Regime Geral de Seguranca Social. 
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Se e certo que a existencia de especificidades relativamente ao regime de 

convergencia e ao regime geral de seguranca social se justifica em razao das 

condicoes em que as funcoes policiais sao exercidas pelos respetivos profissionais, no 

que respeita a permanente disponibiHdade e ao especial risco e perigosidade que Hies 

esta associado, importa , contudo, proceder a uma uniformizacao das condicoes e das 

regras de atribuicao e de calculo das pensoes de aposentacao e de pensao de velhice 

entre o pessoal com funcoes poUciais da PoHcia de Seguranca PubHca, o pessoal da 

carreira de investigacao e fiscaHzacao do Servico de Estrangeiros e Fronteiras, o 

pessoal da carreira de investigacao criminal, da carreira de seguranca e pessoal com 

funcoes de inspecao e recolha de vestigios da PoHcia Judiciaria e o pessoal do corpo 

da Guarda Prisional abrangidos pelo regime de protecao social convergente ou pelo 

regime geral de seguranca social. 

Considera-se com esta uniformizacao que as condicoes e as regras de atribuicao e de 

calculo das pensoes de aposentacao devem constat de u m unico diploma legal 

apHcavel ao pessoal com funcoes poHciais, que agora se aprova, nao integrando os 

respetivos estatutos e legislacao especifica, uma vez que se trata de materia especifica 

que nao Integra o ambito das relacoes laborais. 

Sendo as especificidades supracitadas decorrentes unicamente das especiais 

condicoes de exercicio da atividade profissional destas categorias de trabalhadores 

em p r o l da seguranca externa e interna, as quais determinam excecoes no que 

respeita as condicoes de acesso e de calculo das pensoes de aposentacao e pensao de 

velhice, importa reconhecer a justeza destas diferencas atraves da apHcacao na idade 

de acesso a pensao, estabelecida no presente diploma, da formula de calculo apHcavel 

a idade normal de aposentacao do regune convergente o u do regime geral de 

seguranca social, e regular o financiamento dos encargos decorrentes destas 

exigencias profissionais no regime de protecao social convergente e no regime geral. 
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Exercendo estes profissionais fiancoes de seguranca interna do Estado, justifica-se 

que o encargo com estes trabalhadores quando inscritos no regime geral de seguranga 

social recaia sobre todos os cidadaos, o que faz com que o seu financiamento seja 

assegurado integralmente por transferencias do Orgamento do Estado para o 

Orcamento da Seguranga Social ate a idade normal de reforma e que, atingida essa 

idade, a parcela que distingue o montante de pensao destes trabalhadores face aos 

restantes trabalhadores inscritos no regime geral de seguranca social, designada de 

complemento de pensao, seja igualmente assegurada por transferencias do 

Orgamento do Estado para o Orgamento da Seguranga Social. 

Nestes termos, o presente decreto-lei estabelece o regime especifico de acesso e de 

calculo das pensoes de aposentagao e pensao de velhice do pessoal com fiingoes 

policiais, identificando as regras e os encargos a suportar pelo Orcamento do Estado, 

bem como a forma de financiamento desses encargos do regime de protecao social 

convergente e do regime geral de seguranca social. 

Procede-se ainda a alteragao do Decreto-Lei n.° 55/2006, de 15 de marco, que define 

as regras de execucao da Le i n.° 60/2005, de 29 de dezembro, de forma a assegurar o 

financiamento do regime previsto no presente diploma e do regime apHcavel aos 

miHtares e ao pessoal mihtarizado. 

Assim: 

N o desenvolvimento do regime juridico estabelecido pela Lei n.° 60/2015, de 29 de 

dezembro, e no Decreto-Lei n.° 55/2006, de 15 de marco, no desenvolvimento do 

artigo 164.° do Estatuto do pessoal c o m funcoes poHciais da PoHcia de Seguranca 

PubHca, aprovado pelo Decreto-lei n.° 243/2015, de 19 de outubro e nos termos das 

alineas a) e oj do n.° 1 do artigo 198.° da Constituigao, o Governo decreta o seguinte: 
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C A P I T U L O I 

Condicoes de acesso e calculo das pensoes do pessoal com fun§oes policiais 

A r t i g o 1 ° 

Objeto 

0 presente decreto-lei regula as condigoes e as regras de atribuicao e de calculo das 

pensoes de aposentagao do regime de protegao social convergente, adiante designado 

por regime convergente, e das pensoes de invaUdez e velhice do regime geral de 

seguranca social, adiante designado por regime geral, dos seguintes subscritores do 

regime convergente e contribuintes do regime geral, adiante designados 

trabalhadores: 

a) Pessoal com fungoes poUciais da PoHcia de Seguranca PubHca; 

b) Pessoal da carreira de investigacao e fiscaHzacao do Servigo de Estrangeiros e 

Fronteiras; 

c) Pessoal da carreira de investigacao criminal , da carreka de seguranca e pessoal 

com funcoes de inspecao e recolha de vestigios da PoHcia Judiciaria; 

d) Pessoal do corpo da Guarda Prisional. 

A r t i g o 2.° 

Calculo da Pensao 

1 - N o ambito do regime convergente, as pensoes de aposentacao dos trabalhadores 

referidos no artigo anterior sao calculadas nos seguintes termos: 

a) As pensoes dos trabalhadores inscritos na Caixa Geral de Aposentacoes, LP. 

(CGA) ate 31 de agosto de 1993 sao calcxaladas de acordo com o disposto no 
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artigo 5.° da L e i n.° 60/2005, de 29 de dezembro, republicada pela Le i n.° 

11/2008, de 20 de fevereiro, e alterada pelas Leis n.os 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, e 11/2014, de 6 de marco; 

• b) As pensoes dos trabalhadores inscritos na C G A apos 31 de agosto de 1993 

sao fixadas de acordo com as regras aplicaveis ao calculo das pensoes de 

velhice do regime geral de seguranca social. 

2 - N o ambito do regime geral, as pensoes de invahdez e de velhice dos 

trabalhadores referidos no artigo anterior sao calculadas nos termos do 

correspondente regime juridico. 

3 - Aos trabalhadores a que se refere o artigo anterior, abrangidos pelo regime 

convergente, e atribuido u m complemento de pensao que corresponde a diferenca 

entre o valor da pensao a que o trabaUiador tem direito nos termos do n.° 1 do 

presente artigo e o valor da pensao calculada com base na outra formula prevista no 

mesmo numero, se aquela tiver valor inferior a esta. 

4 - Aos trabalhadores a que se refere o artigo anterior, abrangidos pelo regime geral, 

e atribuido u m complemento de pensao que corresponde a diferenca entre o valor da 

pensao calculada nos termos da aHnea a) do n.° 1 e o valor da pensao calc\alada nos 

termos do n.° 2 do presente artigo. 

5 - Para efeitos de apUcacao, as pensoes calculadas nos termos dos n.os 1 e 2, do 

fator de sustentabiHdade e do fator de reducao por antecipacao da idade previstos no 

regime convergente e no regime geral, considera-se que a idade de acesso as pensoes 

de aposentacao e a pensao de velhice dos trabalhadores, adiante designada idade de 

acesso, corresponde a idade normal de acesso a pensao de velhice do regime geral 

apHcavel em cada ano, reduzida em 6 anos, pelo que: 
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a) As pensoes attibuidas apos o trabalhador ter completado a idade de acesso 

nao sao aplicaveis aqueles fatores; 

b) As pensoes atribuidas antes de o trabalhador ter completado a idade de 

acesso sao aplicados ambos os fatores. 

6 — O disposto no numero anterior nao prejudica o regime estabelecido para a 

aposentacao com fundamento em incapacidade, no regime convergente, e a 

atribuicao da pensao de invaUdez, no regime geral. 

A r t i g o 3.° 

Salvaguarda de diteitos 

1 - Encontram-se abrangidos pela salvaguarda de direitos os trabalhadores referidos 

no artigo 1.° que, em 31 de dezembro de 2005, t inham, pelo menos, 60 anos de idade 

e 36 anos de servico. 

2 — A pensao dos traballiadores abrangidos pela salvaguarda de direitos e calculada de 

acordo com as seguintes formulas, em vigor em 31 de dezembro de 2005: 

a) As pensoes dos trabalhadores inscritos na C G A ate 31 de agosto de 1993 sao 

calculadas de acordo com o disposto no Estatuto da Aposentacao, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.° 498/72, de 9 de dezembro, com a redacao da Lei n.° 

1/2004, de 15 de Janeiro; 

b) As pensoes dos trabalhadores inscritos na C G A apos 31 de agosto de 1993 

sao fixadas de acordo com as regras aphcaveis ao calculo das pensoes de 

velhice do regime geral de seguranca social, salvo se da apHcacao do artigo 

anterior resultar u m valor de pensao mais favoravel, caso em que e essa a 

formula a apHcar. 
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3 - As pensoes calculadas nos termos do numero anterior nao e aplicado o fator de 

redugao por antecipagao da idade. 

4 - A C G A procede oficiosamente, no prazo de 90 dias a contar da data de entrada 

em vigor do presente decreto-lei, com efeitos retroativos a data da passagem a 

aposentacao, a revisao do valor das respetivas pensoes para eliminacao do fator de 

sustentabilidade apUcado as pensoes do pessoal c o m fungoes poHciais da PoHcia de 

Seguranga PubHca que tenha passado a aposentagao ao abrigo das alineas a) a c) do 

n.° 2 do artigo 116.° do Decreto-Lei n.° 243/2015, de 19 de outubro, apos a sua 

entrada em vigor e anteriormente a data de entrada em vigor do presente decreto-lei. 

5 — O ato de revisao da pensao previsto no numero anterior e notificado ao 

pensionista, podendo ser objeto de impugnacao, nos termos gerais. 

C A P I T U L O 11 

Financiamento 

A r t i g o 4.° 

Assun§ao de encargos no ambito do regime convergente 

Sao integraknente suportados por verbas do Orcamento do Estado os encargos com 

as seguintes prestacoes: 

a) Pensao de aposentacao, entre a data de inicio da pensao e aquela em que o 

pensionista perfaz a idade normal de acesso a pensao de velhice em vigor no 

regime geral de seguranga social; 

b) Complemento de pensao previsto no n.° 3 do artigo 2.°. 
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A r t i g o 5 ° 

Assungao de encargos no ambito do regime geral 

1 - Os encargos com a pensao estatutaria de invaUdez ou de velhice e com o 

complemento de pensao previsto no n.° 4 do artigo 2.° devidos entre a data de inicio 

da pensao e a data em que o beneficiario perfaz a idade normal de acesso a pensao de 

velhice em vigor sao suportados por verbas do Orcamento do Estado. 

2 - O acrescimo de encargos com o pagamento do complemento de pensao a que se 

refere o n.° 4 do artigo 2.° mantem-se integralmente suportado por verbas do 

Orgamento do Estado a partir da data em que o beneficiario atinge a idade normal de 

acesso a pensao de velhice referida no numero anterior. 

3 — O Estado e responsavel pelo financiamento das pensoes estatutarias de invalidez 

ou de velhice e dos complementos de pensao referidos nos numeros anteriores, 

incluindo os encargos administrativos, devendo para tanto transferir para o 

Orcamento da Seguranca Social os respetivos montantes. 

4 - A transferencia a que se refere o numero anterior constitui uma dotagao 

especifica nao incluida nas dotacoes previstas na Le i de Bases da Seguranga Social. 

A r t i g o 6.° 

Compatibiliza9ao dos regimes de pre-aposentagao e disponibilidade 

Os trabalhadores que se encontrem na pre-aposentacao ou na disponibiHdade na data 

de entrada em vigor do presente decreto-lei podem permanecer nessa situacao ate 

completarem a idade de acesso a aposentacao prevista no n.° 5 do artigo 1°. 
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C A P I T U L O I I I 

Disposigoes finals 

A r t i g o 7 ° 

Ptevalencia 

O disposto no presente decreto-lei tem carater imperativo, prevalecendo sobre 

quaisquer outras normas, gerais ou especiais, nomeadamente estatutarias, em sentido 

contrario, designadamente as que tenham incidencia na idade de acesso e no calculo 

da pensao de aposentagao, no regime convergente, e da pensao de velhice ou de 

invalidez, no regime geral, nao podendo ser afastado ou modif icado pelas mesmas. 

A r t i g o 8 ° 

Altera9ao ao Decreto-Lei n.° 55/2006, de 15 de margo 

O artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 55/2006, de 15 de margo, passa a ter a seguinte 

redagao: 

«Artigo 5 ° 

[ . . . ] 

1 - [ . . . ] . 

2 - [ . . . ] . 

3 - N o caso da legislacao especial apHcavel aos miHtares das Forcas Armadas, da 

Guarda Nacional RepubHcana, do pessoal mUitarizado da Marinha, da PoHcia 

Mari t ima e do Exercito, dos agentes c o m fiancoes poHciais da PoHcia de Seguranga 

PubHca, do pessoal da carreira de investigacao e fiscaHzacao do Servico de 

Estrangeiros e Fronteiras, do pessoal da carreira de investigacao criminal, da carreira 

de seguranga e pessoal com fungoes de inspegao e recolha de vestigios da PoHcia 
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Judiciaria e do pessoal do corpo da Guarda Prisional, o acrescimo de encargos 

resultante do seu regime por referenda ao regime geral de seguranga social e 

integralmente suportado por verbas do Orcamento de Estado. 

4 - Para cumprimento do disposto no numero anterior sao transferidas, anualmente, 

do Orcamento do Estado para o Orgamento da Seguranga Social as correspondentes 

verbas.» 

A r t i g o 9.° 

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua pubUcacao. 

Vis to e aprovado em Conselho de Ministros de 

O Primeiro-Ministro 

O Minis t ro das Finangas 

A Ministra da Administragao Interna 

A Ministra da Justiga 

O Minis tro do Trabalho, SoUdariedade e Seguranga Social 


