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Conselho de Ministros:
Decreto n.° 3/86:
Aprova o Regulamento de Previdência Social e Reforma nas
Forças Armadas de Moçambique.

CONSELHO DE MINISTROS
Decreto n.° 3/86
de 25 de Julho

Pelo Decreto n.° 5/83, de 12 de Novembro, foi aprovado
o Regulamento Básico do Militar nas Forças Armadas
de Moçambique (FPLM) o qual tem por objectivo definir
os direitos e deveres dos militares e assegurar uma alta
organização, disciplina e eficiência das Forças Armadas.
Como Regulamento Básico que é, torna-se necessário
proceder ao detalhamento de alguns aspectos nele versados.
Um dos aspectos que assume presentemente uma importância fundamental é o da previdência social e reforma
dos militares.
Nestes termos, ao abrigo da alínea c) do artigo 60 da
Constituição da República Popular de Moçambique, o
Conselho de Ministros decreta:
Artigo 1. É aprovado o Regulamento de Previdência
Social e Reforma nas Forças Armadas de Moçambique,
em anexo ao presente decreto e que dele faz parte integrante.
Art. 2. O Ministro da Defesa Nacional e o Ministro
das Finanças determinarão, por diploma ministerial conjunto, as alterações que a execução do regulamento venha
a mostrar recomendáveis, em tudo o que se refira exclusivamente a aspectos de execução e à instrução dos processos.
Art. 3 - 1. Por diploma ministerial conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro respectivo, as disposições
do presente regulamento poderão também aplicar-se, no
todo ou em parte, às forças policiais e de segurança, ou
a determinadas ocupações específicas do Ministério do
Interior e do Serviço Nacional de Segurança Popular
(SNASP).

2. O diploma ministerial referido no número anterior
determinará, quando seja o caso, as adaptações específicas
do regulamento que devam ter lugar no que se refere à
instrução dos processos de constituição das diferentes
pensões nele previstas.
Art. 4 - 1. Os impressos a utilizar na execução do
presente regulamento serão, sempre que possível e recomendável, de modelo uniforme, a aprovar pelo Ministro das
Finanças.
2. Tratando-se de modelos a adoptar ou a emitir pelos
órgãos competentes das forças armadas, a aprovação dos
mesmos será conjunta.
Art. 5. As dúvidas que se suscitem na execução do
regulamento serão resolvidas por despacho conjunto do
Ministro da Defesa Nacional e do Ministro das Finanças,
ou por despacho simples do Ministro das Finanças, consoante a matéria a que respeitem.
Art. 6. O Ministro da Defesa Nacional e o Ministro
das F nanças expedirão, pela forma adequada, as instruções
detalhadas que se mostrem necessárias para a correcta
execução do regulamento.
Art. 7. O presente decreto entra em vigor no prazo
de noventa dias após a sua publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros.
O Presidente da República, Marechal da República
SAMORA MOISÉS MACHEL.

REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIÂL E REFORMA
NAS FORÇAS ARMADAS DE MOÇAMBIQUE
CAPITULO

I

Disposições gerais
ARTIGO 1

(Objecto e âmbito de aplicação)

1. O presente regulamento estabelece as normas que
regem a constituição do direito e o pagamento dos seguintes abonos:
a)
b)
c)
4)

Pensões de reforma e de invalidez;
Pensão de sobrevivência;
Subsídio por morte;
Pensão de sangue;

e) Pensão por serviços excepcionais e relevantes prestados ao País.
2. Benefic : am do esquema de pensões e demais benefícios estabelecidos pelo presente regulamento os veteranos
da luta de libertação nacional, os mil tares do quadro
permanente c os seus familiares que sejam herdeiros hábeis.
3. Os militares a prestar o Serviço Militar Obrigatório
e os seus familiares apenas são abrangidos pelas disposições
do regulamento nos casos em que tal seja expressamente
indicado
4. Assiste o direito à constituição da pensão por serviços
excepcionais e relevantes prestados ao País mesmo quando
os actos que a originam hajam s do praticados por civil.
5 A pensão de sangue poderá igualmente ser instituída
a favor de civis incorporados nas forças militares ou com
elas colaborando por ordem da autoridade competente,
nas condições estabelecidas no regulamento.
ARTIGO

2

(Interpretação e uso dos termos)

1. As seguintes palavras e expressões utilizadas no presente regulamento terão o significado que para cada uma
delas vai indicado:
Regulamento Básico - significa o regulamento aprovado pelo Decreto n.o 5/83, de 12 de Novembro;
Regulamento de Vencimentos - significa o regulamento aprovado pelo Decreto n.° 6/83, de 29 de
Dezembro;
Tempo de serviço - significa o tempo contado de
acordo com as disposições aplicáveis do presente
regulamento, com as bonificações que hajam de
acrescer-se ao tempo de serviço efectivo por força
do tratamento especial previsto no artigo 4;
Vençimento - significa a remuneração mensal total
devida ao militar nos termos do Regulamento de
Vencimentos, incluindo os subsídios de antiguidade
previstos no seu artigo 25, mas com exclusão dos
subsídios a que se refere a parte final do artigo 35
do mesmo diploma;
Veteranos da Luta de Libertação Nacional (ou, abreviadamente Veteranos) - significa qualquer cidadão
racional que tendo tido participação activa na luta
de libertação da Pátria, nas frentes da luta armada
e da luta clandestina, no trabalho organizativo de
apo o aos militantes da Frelimo, no combate diplomático c da informação e propaganda, na batalha ntransigente pelo reconhecimento dos direitos
dos homens, dos povos e pelo triunfo da Independência, Democracia e Paz, desde que, para efeitos
de habilitação de benefícios estabelecidos pelo presente regulamento tenha sido integrado ou venha
a sê-lo, ainda que a título póstumo, nos quadros
das Forças Armadas de Moçambique (FPLM).
2 Cs veteranos que actualmente se encontrem ou que
hajam estado, por determinação do Partido ou do Estado,
colocados em ocupações civis igualmente poderão habilitar-se às pensões previstas neste regulamento quando
sejam mais favoráveis do que as previstas noutro sistema
de previdência social de que, alternativamente, pudessem
beneficiar.
ARTIGO 3

(Contagem do tempo de serviço)

1. Nos casos em que a constituição da pensão dependa
da contagem do tempo de serviço observar-se-ão as regras

enunciadas nos artigos 54 e 55 do Regulamento de Vencimentos, cuja aplicação se conjugará com as disposições
dos números seguintes.
2. Para efeitos de constituição das pensões de reforma
e de invalidez e da pensão de sobrevivência é contado
todo o tempo de serviço relativamente ao qual o militar
tenha satisfeito ou venha a satisfazer os encargos respectivos previstos no presente regulamento.
3. Quando a contagem do tempo de serviço não perfaça
um número inteiro de anos, deixará de contar-se a parcela
correspondente aos meses ou dias adicionais, não sendo
permit das quaisquer aproximações de tempo.
4. O tempo em que os militares permaneçam em qualquer situação pela qual tenham direito à percepção apenas
parcial de vencimentos é sempre contado para efeitos do
estabelecimento de determinada pensão, desde que tenham
contribuído ou venham a contribuir com os descontos
correspondentes à respectiva remuneração total como se
se achassem em situação normal.
5. As ausências injustificadas ao serviço e o tempo de
serviço descontado por motivo de pena disciplinar nunca
serão contados para efeitos de constituição de qualquer
das pensões previstas neste regulamento.
6. O tempo de serviço prestado em organismos civis
sem perder a condição de militar apenas será contado
quando o interessado satisfaça ou venha a satisfazer o
encargo correspondente, calculado com base no vencimento
da respectiva patente ou posto.
ARTIGO 4

(Aumento do tempo de serviço para efeitos de reforma)

1. Quando os interesses da Nação assim o exijam,
poderão ser fixados, por despacho conjunto do Ministro
da Defesa Nacional e do Ministro das Finanças, mediante
proposta dos comandantes das armas e serviços respectivos,
determinados locais ou especialidades com tratamento especial na contagem do tempo de serviço e as bonificações
respectivas.
2. Os veteranos da luta de libertação nacional beneficiarão do acréscimo de 100 por cento na contagem do
tempo de serviço prestado até 7 de Setembro de 1974,
incluído o tempo de prisão política que hajam sofrido.
ARTIGO 5

(Isenção de encargos)

É isento do encargo fixado no artigo 15, mas será
contado para efeitos do cálculo da pensão devida:
a) O tempo de serviço prestado antes da entrada
em vigor do presente regulamento;
b) O tempo do Serviço Militar Obrigatório;
c) O tempo em que o militar esteja como cadete ou
aluno nos cursos ou em escola de formação
de oficiais e sargentos, quando nas situações
previstas no artigo 29, alínea b), e no artigo 31
do Regulamento de Vencimentos.
ARTIGO 6

(Encargos sobre o tempo de serviço

não contado)

1. Os encargos correspondentes ao tempo de serviço
que, por qualquer motivo, não tiver sido oportunamente
contado, podem ser satisfeitos directamente e a pronto
pelos interessados, ou por meio de descontos nos vencimentos ou pensões que auferirem no momento do pedido
da contagem, a processar em prestações mensais e seguidas

de montante não inferior à quota normal para compensação de reforma.
2. No caso de o devedor se encontrar já desligado do
serviço para efeitos de reforma, ou quando a contagem
de tempo seja requerida pelos herdeiros hábeis do militar
falecido para efeitos de constituição da pensão de sobrevivência, as importâncias em dívida serão descontadas na
primeira pensão que vier a ser abonada ou nas pensões
seguintes até perfazer o respectivo total mas, salvo pedido
de maior desconto, este não deverá exceder 15 por cento
do valor da pensão normal.
3. Os encargos a que se refere o presente artigo serão
calculados sobre o vencimento actual dos postos, patentes
ou cargos em relação aos quais é requerida a contagem.
4. Quando a contagem do tempo seja requerida pelos
herdeiros hábeis do militar já falecido, para efeitos de
constituição da pensão de sobrevivência, o encargo correspondente a considerar será de apenas 1 por cento.
5. A fixação dos encargos e a instrução para o processamento dos descontos compete à Direcção de Finanças
do Ministério da Defesa Nacional tratando-se de militares
ainda no serviço activo e ao Ministério das Finanças nos
restantes casos e terá por base as certidões de efectividade
do militar.
ARTIGO 7

(Reintegração)

1. Quando, por virtude de decisão da autoridade militar
ou de sentença proferida pelos tribunais competentes, um
militar deva ser reintegrado, com a reparação dos vencimentos não abonados, ou deva receber vencimentos que,
com o tempo respectivo, hajam sido declarados perdidos,
o tempo de serviço correspondente será contado para efeitos
de reforma, com incidência do encargo fixado no artigo 15.
2. A publicação de amnistia não faz recuperar o tempo
de serviço para efeitos de reforma que porventura haja
sido declarado perdido em virtude de sanção disciplinar.

CAPITULO

II

Da reforma
SECÇÃO I

Suas modalidades e t i p o de pensões
ARTIGO 1 0

(Modalidades)

1. A reforma pode ser voluntária ou obrigatória.
2. É voluntária quando tem lugar a requerimento do
interessado, nos casos em que a lei lha facultar; é obrigatória quando se verifique por 1 mite de idade, simples
determinação da lei ou por motivo de reorganização dos
serviços.
ARTIGO 11

(Facto ou acto determinante)

1. São determinantes da reforma:
a) O despacho que confirma a declaração de incapacidade feita pela competente Junta Médica Militar;
b) O despacho pelo qual se reconhece o direito à
reforma, quando requerida;
c) A decisão, transitada em julgado, que impõe a
passagem compulsiva à reserva;
d) A data em que se atingir o limite de idade.
2. O facto ou acto determinante da reforma fixa o regime jurídico desta e a ele se reportarão os cálculos do
tempo de serviço e da respectiva pensão.
ARTIGO 1 2

(Tipo de pensões)

1. Ao militar reformado é atribuída, consoante o caso,
uma das seguintes pensões:
a) Pensão de reforma;
b) Pensão de invalidez.

ARTIGO 8

(Competência para a contagem d o t e m p o de serviço)

1. O tempo de serviço é contado pela Direcção de Quadros do Ministério da Defesa Nacional mediante a competente certidão de efectividade passada pela Direcção
de Finanças ou de ordem de serviço da qual conste qualquer anterior contagem de tempo.
2. As certidões de efectividade, para que possam servir
como base da contagem de tempo, deverão conter certificação obrigatória quanto à situação dos descontos processados a título de compensação de reforma.
ARTIGO 9

(Acumulação de benefícios)

1. A atribuição de uma das pensões previstas neste regulamento elimina automaticamente o direito a outra pensão a que, com fundamento no mesmo facto ou acto,
pudesse haver lugar.
2. Quando posteriormente a ter-se iniciado o abono de
determinada pensão, fixada a título provisório ou definitivo,
venha a ser concedida ao respectivo beneficiário outra
pensão mais favorável, será a primeira cancelada, com o
correspondente acerto de contas relativamente ao período
em que se verifique sobreposição de direitos.
3. Exceptua-se o caso do subsídio de morte, cuja atribuicao é sempre independente da instrução e decisão do
processo de constituição de qualquer das pensões previstas
nesteregulamento.

2. Assiste o direito à pensão de invalidez nos casos de
desmobilização por incapacidade permanente resultante
das causas enunciadas no artigo 17.
SECÇÃO

II

Pensão de reforma
ARTIGO 1 3

(Aquisição do direito)

1. Têm direito à pensão de reforma os veteranos da luta
de libertação nacional e os militares do quadro permanente
que, cumulativamente:
o) Tenham satisfeito ou venham a satisfazer os encargos prescritos no artigo 15;
b) Preencham qualquer dos requisitos seguintes:
dependentemente da idade;
sejam do sexo masculino ou feminino,
respectivamente;
forem julgados absolutamente incapazes.
2 No caso das especialidades mencionadas no n.° 3
do artigo 157 do Regulamento Básico, o limite de idade
a que se refere a alínea b) do número anterior poderá ser
ajustado de conformidade com regulamento próprio aplicável.

Alternativamente, o Estado poderá garantir aos militares
abrangidos ocupação compatível, civil ou militar.
3. A mera incapacidade para continuar a prestar o serviço militar não determina, por si só, o direito à pensão
de reforma, mas o Estado promoverá condições para que
ao militar do quadro permanente desmobilizado, por causas que representem desvalorização apenas parcial da capacidade geral de ganho, seja oferecido ocupação civil
compatível ou possibilidades adequadas para o seu desempenho.
ARTIGO 1 4

(Reforma obrigatória por limite de idade)

1. Tem sempre direito à pensão de reforma o militar
passado à reserva nos termos do n.° 1 do artigo 157 do
Regulamento Básico.
2. O limite de idade pode ser prorrogado anualmente
e por um número máximo de cinco anos, por determinação
do Chefe do Estado-Maior General ou dos comandantes
das Armas e Serviços perante pedido do interessado e
parecer favorável da competente Junta Médica Militar.
3. A título excepcional, por determinação do Comandante-em-Chefe das Forças Armadas de Moçambique, poderá ser afastado o limite de cinco anos a que se refere
o número anterior.
ARTIGO 1 5

(Encargos relativos à constituição da pensão)

1. Todos os militares do quadro permanente são obrigados a descontar, a título de compensação de reforma,
7 por cento do vencimento que competir à respectiva
patente ou posto, ou ao cargo exercido.
2. O desconto previsto no número anterior cessa, mediante pedido do interessado, a partir do mês seguinte
àquele em que o militar completar 35 anos de serviço.
3. O pagamento de quotas para compensação de reforma
em relação a determinado período de tempo não envolve
só por si o renconhecimento à contagem desse tempo para
efeitos de reforma.
(Cálculo da pensão)

1. O montante da pensão de reforma será sempre proporcional ao número de anos de serviço contados, até ao
máximo de 35, e é calculado pela seguinte fórmula:
Vencimento actual X tempo de serviço

2. O vencimento a considerar para o cálculo da pensão
será sempre o que corresponder à patente ou posto militar
à data do acto ou facto determinante da reforma.
3. Quando, à data do acto ou facto determinante da
reforma, o militar se encontre há mais de dois anos na
situação prevista no n.° 6 do artigo 3, poderá optar pela
aposentação nos termos estabelecidos para os funcionários
civis do Estado, desde que satisfeitos os encargos adicionais a cuja fixação haja lugar.
SECÇÃO

2. O d reito à pensão de invalidez é ainda extensivo aos
casos de incapacidade permanente absoluta proveniente
de moléstia contraída pelo militar no exercício das suas
funções e por motivo do seu desempenho.
3. Haverá lugar a atribuição da pensão por motivo de
incapacidade permanente parcial apenas no caso em que
a natureza da lesão ou o coef ciente de desvalorização não
permitam que o militar acidentado permaneça no exercício
de funções, mesmo que em regime moderado ou nos serviços auxiliares, ou quando, alternativamente, não lhe
possa ser garantido pelo Estado emprego adequado, na
área civil.
4. O mil tar que, embora portador de incapacidade permanente, continuar a prestar serviço por não ter sido julgado totalmente incapaz, mesmo que em ocupação civil
nos termos da última parte do número anterior, poderá
ser reformado, com direito à correspondente pensão de
invalidez, logo que a Junta Médica Militar declare a sua
incapacidade permanente absoluta, por virtude do acidente
sofrido ou da doença contraída.
ARTIGO 18

(Apresentação à Junta Médica e tabela de incapacidade)

1. As incapacidades dos militares são avaliadas por
Junta Médica Militar, constituída de harmonia com regulamento específico dos serviços de saúde militares.
2. A tabela de incapacidade a observar será adoptada
por despacho conjunto dos Ministros da Defesa Nacional
e da Saúde.
ARTIGO 1 9

(Cálculo da pensão)

ARTIGO 1 6

Pensão =

contado, quando se verifique a situação de incapacidade
permanente, absoluta ou parcial, resultante de:
a) Acidente ou acção inimiga, quando em operações;
b) Acidente de outra natureza, directamente relacionado com o serviço, desde que não haja culpa
ou negligência do acidentado.

III

Pensão de invalidez
ARTIGO 1 7

(Do direito à constituição da pensão)

1. Têm direito à pensão de invalidez quaisquer militares,
incluindo os que se encontrem a prestar o Serviço Militar
Obrigatório e independentemente do tempo de serviço

1. Nos casos de incapacidade permanente absoluta, o
valor da pensão de invalidez será encontrado por utilização
da fórmula estabelecida no artigo 16, n.° 1, considerando-se
o tempo de serviço equivalente a 35 anos.
2. Quando a desvalorização sofrida na capacidade de
ganho for apenas parcial, a correspondente pensão de invalidez será igual à soma das segu ntes parcelas:
a) Montante da pensão relativo ao número de anos
de serviço contado para efeitos de reforma,
calculado por aplicação da fórmula mencionada
no número anterior;
b) Fracção adicional relativa ao número de anos que
faltarem para 35, em percentagem igual à do
grau de desvalorização sofrida segundo a tabela
de incapacidade mencionada no artigo anterior.
3. O vencimento a considerar para o cálculo da pensão
será o que corresponder à patente ou posto do militar
à data do despacho que confirma a declaração de incapacidade, o qual, no entanto, nunca poderá ser inferior ao
mínimo correspondente ao vencimento que, na mesma data,
vigorar para os soldados e marinheiros do quadro permanente.
4. Para efeitos da constituição da pensão de invalidez,
os encargos fixados no artigo 15 só incidirão sobre o tempo
de serviço efectivamente prestado.

SECÇÃO IV

Do processo de reforma
ARTIGO 2 0

(Requerimento de passagem à reserva)

1. A reforma voluntária terá por base requerimento
do militar solicitando a passagem à reserva para efeitos
de reforma, no qual o interessado indicará logo os motivos
em que fundamenta o seu pedido.
2. A reforma obrigatória por limite de idade poderá
também ser concedida a requerimento do interessado, formulado nos termos indicados no número anterior.
3. A apresentação à Junta Médica Militar para efeitos
de reforma baseia-se igualmente em petição feita pelo
interessado, podendo ainda ser ordenada pelo comandante
da respectiva unidade.
ARTIGO 21

(Reforma obrigatória)

1. A constituição do processo de reforma obrigatória
terá por base:
a) A decisão da competente autoridade militar que
determinar a passagem à reserva ou à disponibilidade, aguardando a fixação da pensão de reforma ou de invalidez;
b) O trânsito em julgado da decisão que impõe a
passagem compulsiva à reserva.
2. As formalidades e requisitos próprios, e demais condições particulares, a observar na instrução do processo
de reforma por motivo de reorganização dos serviços serão
especificadas pelo diploma que a determinar.

d) Declaração indicando a província em que pretende
que o pagamento da pensão seja feito e o respectivo local de residência.
2. A apresentação dos documentos enumerados será
feita na secretaria da unidade pela qual o interessado esteja a ser abonado da pensão provisória prevista no artigo 25 ou, no caso em que o acidentado se encontrasse
a cumprir o Serviço Militar Obrigatório, na secretaria da
unidade pela qual se verificou a passagem à disponibilidade.
3. A não apresentação dos documentos dentro do prazo,
por falta ou omissão do interessado, implica a suspensão
do abono da pensão provisória em relação ao período
decorrido entre o seu termo e a data de entrega dos
documentos em falta.
4. Logo que recebidos ou reunidos, em boa ordem, os
documentos mencionados no n.° 1, o comandante da unidade fará remessa dos mesmos à Direcção de Quadros
do Ministério da Defesa Nacional, capeados por ofício
no qual se d scriminarão:
a) A identificação do militar, com indicação do respectivo posto ou patente;
b) A natureza do facto ou acto determinante da reforma e a data da respectiva ocorrência;
q) A relação dos documentos juntos.
5. Aos sectores que, em cada unidade, tenham a gestão
do respectivo efectivo cabe diligenciar no sentido de que
a apresentação e elaboração dos documentos exigidos e a
sua remessa se façam no tempo mínimo indispensável,
promovendo também oficiosamente a junção daqueles que
por essa via possam ser obtidos.
ARTIGO 2 4

ARTIGO 2 2

(Obrigatoriedade d o auto por acidente e m serviço)

1. A constituição da pensão de invalidez carece sempre
da prévia confirmação, a apor pela Direcção competente
do Ministério da Defesa Nacional, das conclusões do respectivo auto, designadamente quanto à qualificação da
ocorrência como acidente em serviço, ao apuramento de
responsabilidades e à inexistência de culpa ou negligência
da parte do acidentado.
2. Tratando-se de doença contraída pelo militar no
exercício das suas funções e por motivo do seu desempenho,
deverá o parecer da Junta Médica Militar certificar expressamente o facto.

(Confirmação pelo Ministério da Defesa Nacional)

1. À Direcção de Quadros do Ministério da Defesa Nacional cabe organizar a verificação dos processos enviados
nos termos do n.° 4 do artigo anterior, fazendo posterior
remessa dos mesmos, com os elementos que os constituem
devidamente confirmados, ao Departamento competente
do M nistério das Finanças, em prazo não excedente a
quarenta e cinco dias.
2. Tratando-se de processo para constituição de pensão
de invalidez, deverá juntar-se igualmente a confirmação
exigida nos termos do artigo 22.
SECÇÃO

V

Fixação e pagamento das pensões
ARTIGO 2 3

(Instrução e apresentação d o processo)

1. Para instrução do processo de constituição da respectiva pensão, o militar fica obrigado a apresentar, dentro
do prazo de seis meses contados a partir da data do conhecimento do facto ou acto determinante da reforma, os
seguintes documentos:
a) Certidão ou fotocópia autenticada do documento
que comprove o referido facto ou acto, ou cópia
da ordem de serviço de que conste a respectiva
transcrição;
b) Documento comprovativo do respectivo posto ou
patente à data da passagem à reserva, ou do
último cargo exercido;
c) Certidão de efectividade ou cópia da ordem de
serviço da qual conste a contagem do tempo
para efeitos de reforma;

ARTIGO 2 5

(Pensão provisória)

1. O militar do quadro permanente que se encontre
a aguardar a fixação da correspondente pensão de reforma
ou de invalidez será abonado, a título de pensão provisória,
de 50 por cento do vencimento respeitante ao seu posto
ou patente à data de desmobilização ou da passagem
à reserva, ou ao último cargo exercido.
2. O direito à percepção da pensão provisória e o respectivo quantitativo constarão obrigator amente da ordem
de serviço em que for publicada a determinação referente
à desmobilização ou à passagem à reserva.
3. O abono da pensão provisória será feito relativamente
a todo o período desde a desmobilização até ao mês em que
ocorra o envio ao Ministério da Defesa Nacional dos documentos a que alude o artigo 23 e nos quatro meses
seguintes.

4. O pagamento da pensão provisória ocorrerá pela
unidade onde o militar se encontrava colocado antes da
desmobilização ou da passagem à reserva, salvo quando
unidade diferente seja indicada, para esse efeito, na ordem
de serviço que a determina.
5. O encargo resultante do pagamento da pensão será
suportado pela verba de vencimentos do orçamento do
Ministério da Defesa Nacional.

5. Quando o interessado não faça apresentação da guia
mencionada no n.° 1 nos dois meses imediatos ao da
publicação do despacho de concessão da pensão, será o
respectivo abono suspenso até ao suprimento da falta, sem
prejuízo de solicitação oficiosa da mesma guia à unidade
competente para a respectiva emissão.

ARTIGO 2 6

Da pensão de sobrevivência

CAPITULO

(Concessão da pensão definitiva)

1. No prazo de sessenta dias após a recepção do processo a que se refere o artigo 23, devidamente confirmado
pela Direcção de Quadros do Ministério da Defesa Nacional nos termos do artigo 24, o Ministério das Finanças
procederá à fixação da correspondente pensão definitiva,
de reforma ou de invalidez.
2. A fixação da pensão retroage, nos seus efeitos, à data
em que se haja verificado a desmobilização ou a passagem
à reserva do militar, iniciando-se o seu pagamento a partir
do mês seguinte ao da publicação do despacho de concessão
no Boletim da República.
3. No caso dos militares do quadro permanente reformados, os acertos retroactivos a que haja de proceder-se,
relativamente às importâncias entretanto abonadas a título
de pensão provisória, processar-se-ão nos termos indicados
no artigo seguinte.
4. Tratando-se de pensionistas que se encontrassem a
cumprir o Serviço Militar Obrigatório aquando da verificação do facto determinante do direito ao estabelecimento
da pensão, o abono das mensalidades respeitantes ao período decorrido desde a passagem à disponibilidade far-se-á de uma só vez, no momento do primeiro pagamento
da pensão.
5. A denegação do direito à pensão definitiva não implica restituição das importâncias recebidas de boa fé a
título de pensão provisória.

SECÇÃO

III

I

Do direito à pensão
ARTIGO 2 8

(Facto originário)

Origina o direito à pensão de sobrevivência o falecimento:
a) Dos militares do quadro permanente que, tendo
satisfeito os encargos fixados para a compensação de reforma, hajam prestado o mínimo de
cinco anos de serviço;
b) Dos veteranos da luta de libertação nacional;
c) De qualquer cidadão a favor do qual tivesse sido
constituída anteriormente pensão de invalidez,
por facto ou acto ocorrido durante o cumprimento do Serviço Militar Obrigatório.
ARTIGO 29

(Titulares do direito)

1. Têm direito à pensão de sobrevivência, como herdeiros hábeis do militar ou do pensionista falecido, observados os requisitos que para cada caso se estabelecem:
a) O cônjuge sobrevivo, desde que:
do óbito ou, estando separados de facto,
não tenha dado motivo à separação;

ARTIGO 2 7

cidade permanente absoluta para o trabalho ou haja completado 65 anos de
idade à mesma data.

(Acerto das importâncias liquidadas a título
de pensão
provisória)

1. O reformado do quadro permanente fica obrigado
a apresentar no Departamento competente do Ministério
das Finanças ou, quando for o caso, na Direcção Provincial de Finanças pela qual corra o pagamento da pensão
definitiva, guia de abonos, emitida pela unidade através
da qual esteve a ser pago da pensão provisória a que se
refere o artigo 25, certificando as datas de início e de
termo dos pagamentos efectuados a esse título, o respectivo montante mensal e a importância total abonada.
2. De posse da guia mencionada no número anterior, os
serviços competentes do Ministério das Finanças ordenarão
o pagamento, de uma só vez, de quaisquer importâncias
adicionais que se mostrem devidas por acerto com os
valores da pensão definitiva concedida.
3. Quando os valores abonados a título de pensão provisória se mostrem superiores aos da pensão definitiva,
relativamente às mensalidades já vencidas, serão as importances em excesso descontadas nas mensalidades
fu
meses quantos os necessários até completar o valor da
diferença encontrada.
4. O número de descontos a que haja de proceder-se
nos termos do número anterior será determinado por forma
tal que não deixe ao interessado importância líquida inferior a 70 por cento do valor mensal da pensão.

b) O ex-cônjuge, divorciado ou separado judicialmente de pessoas e bens, desde que tivesse direito
a receber do falecido, à data da sua morte,
pensão de alimentos fixada ou homologada judicialmente;
c) Os filhos, incluindo os nascituros e os adoptados
plenamente, de qualquer dos sexos, solteiros,
enquanto não completarem os 18 anos ou
quando:
tamento, até aos 21 anos, o ensino médio
ou equiparado e, até aos 24 anos, o ensino superior ou equiparado;
quisito, sofram de incapacidade permanente absoluta para o trabalho.
turas
da pensão, processando-se o desconto por tantos
d) Os netos, desde que, além de reunirem as condições
que na alínea anterior se estabelecem para os
filhos, se encontrem nalguma das seguintes situações:
-

sejam órfãos de pai e mae;
sendo órfãos de pai ou havendo impossibilidade de exigir deste, pensão de ali-

mentos, a mãe não tenha meios para
prover à sua sustentação,
cidade permanente absoluta para o trabalho e não tenha meios para prover
à sua sustentação;
incerta e não provejam ao seu sustento.
e) Os ascendentes, quando estivessem a exclusivo
cargo do falecido.
2. Os herdeiros referidos nas alíneas a), b), c) e d) do
número anterior preferem aos designados na alínea e).
3. Os filhos que forem herdeiros hábeis preferem aos
netos de que sejam progenitores.
4. Os ascendentes consideram-se a cargo do falecido
quando não possuam, por si ou pelo seu cônjuge, rendimentos suficientes para prover à sua subsistência e,
cumulativamente, sendo do sexo masculino, sofram de
incapacidade permanente absoluta para o trabalho ou
tenham mais de 65 anos.
5. A qualidade de herdeiro hábil define-se em relação
à data da morte do militar ou pensionista falecido
6. A união de facto, quando reconhecida judicialmente,
produz os mesmos efeitos que o casamento, como requisitos
de habilitação à pensão
ARTIGO

30

d) Se concorrerem herdeiros incluídos nas alíneas a)
ou b) com herdeiros abrangidos na alínea c),
na alínea d) ou em ambas, a pensão dividir-se-á
em duas partes iguais, cabendo uma aos herdeiros das alíneas a) ou b) e a outra aos restantes.
2. As duas metades da pensão a que se refere a alínea d)
do número anterior serão subdivididas nos termos das
alíneas a), b) e c) do mesmo número entre os herdeiros
que concorram a cada uma delas.
3. A pensão será sempre atribuída ao cônjuge sobrevivo quando na dependência dele vivam os herdeiros hábeis.
ARTIGO

32

(Reversão)

1. A extinção da qualidade de pensionista relativamente
a um dos beneficiários determinará nova distribuição da
totalidade da pensão pelos restantes, a qual se fará de
acordo com as regras enunciadas no artigo anterior.
2. A pensão correspondente ao mês em curso na data
em que ocorrer conhecimento do facto determinante da
reversão será abonada, na totalidade, ao beneficiário do
direito extinto, ou aos seus herdeiros; e só começará a
ser abonada àqueles para quem reverter ao início do mês
imediato.
SECÇÃO II

(Quantitativo da pensão)

Do processo de concessão

1. O quantitativo da pensão é igual a 50 por cento da
pensão de reforma ou de invalidez que o falecido se
encontrasse a receber à data do ób"to, ou a igual percentagem da pensão de reforma a que teria direito se
na mesma data fosse reformado
2. No cálculo da pensão considerar-se-á sempre o tempo
de serviço cuja contagem seja requerida nos termos do
n.° 4 do artigo 6.
3. A pensão vence-se a partir do mês seguinte àquele
em que ocorrer o falecimento ou, quando excepcionalmente
o pedido de constituição seja admitido fora do prazo regulamentado para a respectiva apresentação, desde a data
do despacho de concessão

ARTIGO 3 3

ARTIGO 31

(Concorrência de herdeiros hábeis)

1. A pensão, havendo mais do que um herdeiro hábil,
distribuir-se-á entre eles nos seguintes termos:
a) Se concorrerem entre si apenas herdeiros incluídos
nas alínea a) e b) do no 1 do artigo 29, ou só
herdeiros mencionados na alínea c) do mesmo
número, ou somente herdeiros abrangidos na
alínea e), a pensão será dividida por todos em
partes iguais;
b) Se concorrerem apenas os herdeiros referidos na
alínea d) do n.° 1 do mesmo artigo, a pensão
será dividida em tantas partes iguais quantos
os filhos representados por netos, subdividíndo-se por estes a parte que corresponda a cada
estirpe;
q) Se concorrerem entre si herdeiros mencionados nas
alíneas c) e d), a pensão será dividida em tantas
partes iguais quantos os filhos com direito a ela
e os filhos representados por netos, subdividindo-se por estes últimos a parte correspondente
a cada estirpe;

(Petição)

1. A concessão da pensão depende de requerimento do
interessado, ou de quem legalmente o represente, dirigido
ao Ministro das Finanças, contendo:
a) Identificação tão completa quanto possível do falecido, designadamente o nome, último posto
ou patente, e residência;
b) Número de pensionista do falecido, quando a seu
favor tivesse já sido constituída pensão de reforma ou de invalidez;
c) Indicação da unidade militar correspondente à última colocação, tratando-se de militar falecido
no serviço activo ou, depois da desmobilização,
antes da fixação definitiva da pensão,
d) Enumeração dos factos em que o interessado fundamente a sua petição
2 Os requerimentos serão individuais, um por cada um
dos interessados que possa habilitar-se à concessão da pensão, salvo nos casos seguintes:
a) O cônjuge viúvo ou o ex-cônjuge divorciado ou
separado judicialmente de pessoas c bens incluirão no mesmo requerimento a pensão para
si e para os demais herdeiros hábeis que vivam
na sua dependência;
b) O tutor englobará no mesmo requerimento o pedido referente a todos os tutelados;
a) Os ascendentes podem formular os seus pedidos
no mesmo requerimento
ARTIGO 3 4

(Instrução do processo)

1. Os interessados instruirão os seus requerimentos com
as certidões, atestados e demais documentos que provem

os factos demonstrativos do direito à pensão, designadamente os seguintes:
a) Certidão comprovativa do parentesco com o falecido;
b) Cert dão de óbito;
c) Atestado comprovativo de que o interessado se encontrava a cargo do falecido, passado pela autoridade administrativa;
d) Sendo o falecido já pensionista, documento certificativo da última pensão abonada.
2. Nos casos em que não exista constituída do antecedente pensão de reforma ou de invalidez, além dos documentos mencionados no número anterior deverão juntar-se mais os seguintes, relativamente à situação do militar
falecido:
a) Cópia autenticada da ordem de serviço da qual
conste a última contagem de tempo para efeitos
de reforma;
b) Certidões de efectividade relativas ao tempo de
serviço não incluído na contagem de tempo anterior, com indicação dos descontos efectuados
para compensação de reforma;
c) Documento comprovativo do posto ou patente do
militar falecido à data do óbito ou da passagem
à reserva, ou do último cargo exercido;
d) Guia de vencimentos, emitida pela unidade na qual
o falecido estivesse colocado.
3. As certidões de efectividade previstas na alínea b)
do número anterior deverão, sendo caso disso, incluir
indicação relativa à situação dos descontos que viessem
sendo processados ao militar nos termos do n.° 1 do artigo 6, bem como de quaisquer encargos adicionais contados nos termos dos n0s 2 e 4 do mesmo artigo.
4. A autenticação dos documentos mencionados no n.° 2,
quando deva ter lugar, será feita pela Direcção de Quadros
do Ministério da Defesa Nacional.
5. A incapacidade permanente absoluta dos herdeiros,
no caso em que este seja requisito condicionante da atribuição da pensão, será confirmada por mapa da Junta
Nacional de Saúde, devidamente homologada pelo Ministério da Saúde.
ARTIGO 35

(Prazo da apresentação)

1. O prazo para apresentação do pedido de constituição
da pensão é de cento e oitenta d as, contados desde a data
do falecimento do militar ou pensionista.
2. Sendo a requerente a viúva, com mais de 40 anos
à data da morte do marido, ou não sabendo ler e escrever,
sem que existisse separação de facto e sem que se tenham
verificado entretanto novas núpcias ou situação de união
de facto, o pedido de constituição da pensão poderá ser
aceite a qualquer momento, mesmo depois de expirado
o prazo fixado no número anterior, mas aplicando-se neste
caso o disposto na última parte do n.° 3 do artigo 30.
3. Quando a petição se mostre deficientemente instruída
e o facto não possa ser suprido nos termos do artigo seguinte, o interessado deverá completá-la com os elementos
que lhe forem solicitados no prazo que para tal fim se
lhe fixar, sob pena de ser dada sem efeito.
4. O prazo fixado no n.° 1 não se aplica aos incapazes
enquanto durar a incapacidade e não tiverem quem os
represente.

ARTIGO 3 6

(Suprimento oficioso de elementos d o processo)

1. As autoridades militares e civis deverão facilitar a
aquisição dos documentos necessários para a instrução dos
processos, bem como orientar os interessados relativamente
à correcta organização da sua petição.
2. Os documentos referidos na alínea d) do n.° 1 e no
n.° 2 do artigo 34 poderão sempre ser emitidos oficiosamente, a solicitação ou por iniciativa quer do Departamento
competente do Ministério das Finanças quer da Direcção
de Finanças ou da Direcção de Quadros do Ministério
da Defesa Nacional.
3. Caso quaisquer dos documentos exigidos constem já
do processo do pensionista falecido, ou de processo de
constituição de pensão de reforma ou de invalidez que
corresse os seus trâmites à data da morte do militar, arquivados no Ministério das Finanças, a prova requerida poderá ser feita mediante informação dos serviços e junção
do processo anterior.
ARTIGO 3 7

(Prazo de decisão e inicio dos pagamentos)

1. O prazo para a decisão dos pedidos apresentados é
de sessenta dias e contar-se-á desde a data de recepção,
pelo Departamento competente do Ministério das Finanças
ou em qualquer das Direcções Provinciais de Finanças, da
petição dos interessados ou do último documento que,
nos termos do n.° 3 do artigo 35, haja sido solicitado para
a instrução do processo.
2. Concedida a pensão, proceder-se-á em seguida à comunicação do despacho e aos assentamentos que devam
ter lugar, não dependendo o início dos pagamentos de
qualquer outra formalidade.
CAPITULO

IV

Do subsídio por morte
ARTIGO 3 8

( D o direito ao subsídio)

1. Em caso de falecimento do militar, a sua família
terá direito ao subsídio previsto no artigo 53 do Regulamento de Vencimentos, cuja determinação e abono passam
a regular-se nos termos das disposições deste capítulo.
2. O direito ao subsídio é extensivo à família dos militares que se encontrem a prestar o Serviço Militar Obrigatório.
3. Tem igualmente direito ao subsídio por morte a família do militar:
a) Na situação de reforma, com direito à percepção
de pensão de reforma ou de invalidez;
b) Que se encontrasse a aguardar, após a desmobilização, a fixação de qualquer das pensões mencionadas na alínea anterior.
4. Não confere direito ao subsídio a morte do militar
ocorrida nas situações seguintes:
a) Quando no cumprimento de pena de prisão, ainda
que pela prática de delito comum;
b) No gozo de licença ilimitada;
c) Na reserva, sem direito à percepção de pensão de
reforma ou de invalidez.

ARTIGO 3 9

(A quem pode ser pago)

1. O subsídio por morte é abonado à pessoa de família
a cargo do militar por ele previamente indicada em declaração depositada na unidade ou no serviço processador
do respectivo vencimento ou da pensão.
2. Na falta, extravio ou inoperância de tal declaração,
o abono será feito a favor do familiar que a ele venha
a habilitar-se, pela forma indicada no artigo 42, de acordo
com a seguinte ordem de precedência:
a) O cônjuge sobrevivo, se não houver separação,
judicial ou de facto;
b) O mais velho dos descendentes do grau mais próGIMO;
c) A um dos ascendentes do falecido ou, na sua falta,
do seu cônjuge do grau mais próximo;
d) Outro parente, segundo a ordem de sucessão legítima, e, em igualdade de circunstâncias, o
mais velho.
3. Se o direito à percepção do subsídio recair em indivíduo menor ou interdito e não se apresentando a exercê-lo
o respectivo representante legal, a liquidação poderá ser
feita à pessoa de família que tenha ficado com o encargo
da sua manutenção ou, não se verficando este caso, a
pessoa idónea sob cuja dependência se encontre o menor
ou interdito.
ARTIGO 4 0

(Valores a considerar e sua liquidação)

1. O valor do subsídio a abonar será o correspondente
a seis meses de vencimento ou à pensão devida em igual
período, sendo um deles a título de vencimento ou pensão
do mês em que ocorrer o falecimento.
2 A liquidação a fazer obedecerá às seguintes normas:
a) E m relação ao mês em que ocorrer o falecimento,
os abonos e os respectivos descontos, assim
como quaisquer deduções, são os do mês completo, determinados conforme os elementos a
que o respectivo processamento, feito ou a fazer,
normalmente deva atender;
b) E m relação aos restantes meses, os abonos a fazer
são os correspondentes à totalidade do vencimento
ou da pensão sem quaisquer deduções ou descontos, salvo o disposto no n.° 5.
3. As penas disciplinares não produzem efeitos nos abonos para além dos do mês em que se der a morte, salvo
os casos de despromoção, passagem compulsiva à reserva
e expulsão.
4. Estando o militar já desmobilizado à data do falecimento, aguardando a fixação da pensão de reforma ou de
invalidez a que tivesse direito, a liquidação do subsídio
observará a tramitação especial estabelecida no artigo 44.
5. Aos quantitativos liquidados, incluindo aqueles a que
se refere o artigo seguinte, deduzir-se-ão as importâncias
que eventualmente tivessem sido abonadas ao militar por
antecipação ou com carácter d e adiantamento, salvo se
outra forma de reembolso estiver legalmente prevista.
ARTIGO 4 1

(Regularização de outros abonos)

1. Quaisquer importâncias devidas pelo Estado ao militar
falecido, referentes a remunerações em atraso que não estejam abrangidas pelo artigo anterior e que tenham sido

ou devam ser calculadas de harmonia com o serviço
efectivamente prestado, acrescerão às que forem liquidadas
nos termos do mesmo artigo.
2. De modo idêntico se procederá, no caso dos pensionistas, relativamente à regularização de quaisquer abonos em atraso ou em dívida, no momento em que ocorra
o falecimento.
ARTIGO 4 2

(Instrução e trâmites processuais)

1. E m face da declaração prevista no n.° 1 do artigo 39,
a liquidação do subsídio por morte poderá ter lugar oficiosamente, por iniciativa da unidade ou do serviço processador dos vencimentos ou da pensão do falecido, logo
que haja confirmação do óbito.
2. Na falta, extravio ou inoperância da declaração, o
direito será deduzido mediante petição dos interessados,
a apresentar no serviço processador no prazo de quarenta
e cinco dias a contar da recepção do aviso que para
o efeito os serviços deverão dirigir à família do militar
ou pensionista falecido.
3. As petições dos interessados e a declaração referida
no n.° 1 serão feitas em impresso de modelo uniforme,
a aprovar pelo Ministério das Finanças.
4. As petições serão acompanhadas de comprovativo
do parentesco e de certidão ou cópia do boletim de óbito,
podendo a apresentação deste último documento ser diferida, em casos devidamente justificados. A certidão comprovativa do parentesco poderá ser substituída por informação dos serviços quando já conste do processo do
falecido.
5. O aviso a que se refere o n.° 2 será expedido no
prazo máximo de cinco dias a contar da data em que ocorrer conhecimento do óbito; se posteriormente à liquidação
do subsídio vierem a apurar-se novos créditos, deverá
também proceder-se a aviso, no ma's curto prazo.
6. Não sendo possível notificar a família, esta não fica
inibida de deduzir a sua petição, tendo para o efeito o
prazo de sessenta dias, contados a partir do dia seguinte
ao da verificação do óbito.
7. Os serviços processadores devem assegurar, com a
maior brevidade possível, a verificação das petições e da
documentação que as acompanhe, completando-as com os
necessários elementos de informação sobre as quantias
em dívida e submetendo-as seguidamente para autorização.
ARTIGO 4 3

(Competências)

A apreciação do direito, a concessão do subsídio e o
seu pagamento são da competência:
a) Do órgão processador dos respectivos vencimentos,
no caso de falecimento do militar ocorrer no
serviço activo ou na situação a que se refere
a alínea a) do n.° 1 do artigo seguinte;
b) Do Ministério das Finanças e suas Direcções Provinciais, nos restantes casos.
ARTIGO

44

(Especialidades do processo quando o falecimento ocorra no
decurso dos trâmites para a fixação da pensão de reforma)

1. N o caso a que se refere o n.° 4 do artigo 40, a dedução do direito e a liquidação do subsídio obedecerão às
segu : ntes regras:
a) Sendo a petição apresentada na unidade militar
por onde eram processados os vencimentos do

falecido ou a pensão provisória a que se refere
o artigo 25, a instrução e a decisão do processo
correm pela mesma unidade e a liquidação
do subsídio far-se-á com base no valor de pensão
provisória, salvo se antes tiver já sido emitida
a guia de vencimentos nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 27, n.° 1;
b)Tendo já sido emitida a guia de vencimentos, a
petição será encaminhada ao Departamento competente do Ministério das Finanças e a liquidação
do subsídio será feita com base no valor da
pensão de reforma que ao falecido devesse corresponder à data do óbito.
2. Quando da liquidação do subsídio nos termos da
alínea a) do número anterior resulte um prejuízo para a
família, poderá o interessado apresentar nova petição, dirigida ao Departamento competente do Ministério das
Finanças, reclamando a liquidação das diferenças relativamente ao quantitativo que se mostre devido por aplicação
da regra da alínea b).
3. O interessado instruirá a nova petição com junção
de documento certificativo da primeira liquidação efectuada
e com o original ou cópia autenticada da guia de vencimentos do falecido.
ARTIGO 45
(Reclamações)

Dos atrasos injustificados, da recusa do abono do subsídio a que assista direito e das demais irregularidades
verificadas no processo, de que resulte prejuízo para a família do militar falecido, cabe reclamação a dirigir ao
Ministro da Defesa Nacional ou ao Ministro das Finanças,
consoante a entidade responsável pela tramitação do processo.
CAPITULO V

Da pensão de sangue
sECÇÃO

i

Do direito à pensão
ARTIGO 46
(Factos originários)

1. Origina o direito à pensão de sangue o falecimento:
a) De militar ao serviço da Nação por acidente ocorrido em ocasião de serviço e em consequência
do mesmo, ou quando a morte resulte de acidente ou doença adquirida ou agravada em
virtude de serviço de campanha ou de manutenção da ordem pública;
b) De civil incorporado, mesmo que em serviço temporário, nas forças militares ou paramilitares
e com elas colaborando por ordem da autoridade competente, quando se verifique qualquer
das circunstâncias referidas na alínea anterior.
2. Para efeitos do estabelecimento da pensão, considera-se equivalente ao falecimento o desaparecimento em
campanha e em perigo das pessoas indicadas no número
anterior.
3. Na situação a que se refere o número anterior será
instaurado ao ausente um auto por desaparecimento em
campanha e em perigo, cuja instrução se regulará pelas
normas militares aplicáveis.
4. Na liquidação observar-se-ão sempre as regras estabelecidas no artigo 40, n. os 2, 3 e 5, bem como o disposto
no artigo 41.

5. Não se procederá a qualquer liquidação adicional
quando o somatório das diferenças apuradas na situação
a que refere o n.° 2 seja inferior a duzentos meticais.
ARTIGO 47
(Titulares do direito)

1. A pensão de sangue é estabelecida em benefício das
pessoas que, reunindo os demais requisitos indicados neste
artigo, se encontrem em alguma das situações seguintes
relativamente ao falecido:
a) Cônjuge sobrevivo ou ex-cônjuge, divorciado ou
separado judicialmente de pessoas e bens, pessoa
que o tenha criado e sustentado e descendentes;
b) Ascendente de qualquer grau;
c) Irmã ou irmão.
2. Os beneficiários de cada grupo preferem aos do grupo
ou grupos seguintes; os filhos preferem aos netos de que
sejam progenitores.
3. O direito a receber a pensão só é reconhecido às
pessoas que, incluindo-se em algum dos grupos referidos
no n.° 1, além disso:
a) Satisfaçam os requisitos de habilitação que para
a respectiva situação e grau de parentesco se
estabelecem no artigo 29;
b) Tratando-se da pessoa que haja criado e sustentado
o falecido:
faça os requisitos de habilitação para
estes últimos fixados no artigo 29, n.° 4;
impenda a obrigação legal de fornecer-Ihe alimentos ou, existindo, não estejam
em condições de providenciá-los.
c) Sendo irmã ou irmão, reúna as condições e esteja
nalguma das situações que no artigo 29 se enumeram para os netos.
4. À pessoa que criou e sustentou o falecido, quando
à data da morte do autor da pensão não se encontrar em
situação de lhe ser reconhecido o direito a recebê-la, fica
garantida a faculdade de a todo o tempo a requerer se
entretanto vier a reunir os requisitos condicionadores da
atribuição.
ARTIGO 48
(Quantitativo da pensão)

1. O quantitativo da pensão é de 70 por cento do vencimento do falecido, adicionados de uma importância fixa,
a estabelecer por despacho do Ministro das Finanças, por
cada beneficiário além de um.
2. Relativamente aos civis incorporados nas forças militares ou paramilitares, a percentagem indicada no número
anterior será calculada com base no vencimento da patente,
posto ou graduação a que estivessem equiparados; e, não
havendo graduação, no mínimo estabelecido no número
seguinte.
3. O vencimento mínimo a considerar para o cálculo
da pensão será sempre o que, à data da morte do autor,
vigorar para os soldados e marinheiros do quadro permanente.
4. Se tiver havido promoção a título póstumo, a pensão
será calculada sobre o vencimento da patente ou graduação
para a qual a promoção se haja verificado.

5. A importância fixa que tiver acrescido à pensão nos
termos da parte final do n.° 1 será anulada, na parte correspondente, sempre que qualquer beneficiário perca o
direito à respectiva quota-parte.
6. A pensão começa a vencer-se a partir do dia seguinte
ao da verificação do facto que a determina, mas em nenhum caso serão abonadas pensões para além dos doze
meses anteriores à data da entrega da petição, ou do
pedido de constituição da pensão provisória, na primeira
instância oficial.
7. A limitação estabelecida na segunda parte do número
anterior não se aplica aos menores, aos interditos e aos
maiores privados de razão, enquanto durar a incapacidade
ou não tiverem quem os represente.
ARTIGO 4 9

(Concorrência de beneficiários)

1. Concorrendo vários beneficiários, são aplicáveis na
divisão da pensão as regras estabelecidas no artigo 31,
salvo nos casos especificados nos números seguintes.
2. Sendo beneficiária a pessoa que haja criado e sustentado o falecido e quando, simultaneamente:
a) Concorram o cônjuge sobrevivo ou o ex-cônjuge,
divorciado ou separado judicialmente de pessoas
e bens, e descendentes: a estes últimos caberá
metade da pensão, subdividindo-se a outra metade pelos demais beneficiários;
b) H a j a concurso apenas do cônjuge sobrevivo ou do
ex-cônjuge, divorciado ou separado judicialmente
de pessoas e bens: os beneficiários dividirão
entre si, em partes iguais, a pensão;
c) Concorram só descendentes: a parte da pensão
correspondente a estes últimos será de metade
ou dois terços, consoante sejam em número
de um ou mais.
3. Verificando-se concorrências de irmãos entre si, a
pensão será distribuída por todos eles, em parte iguais.
ARTIGO 5 0

(Representação e reversão)

1. A pensão será sempre atribuída ao cônjuge sobrevivo
quando na dependência dele vivam os demais beneficiários.
2. A mãe bínuba representará os filhos que tenham
direito à pensão, para efeitos do recebimento desta, enquanto tiver a administração dos bens deles; a mãe solteira
igualmente terá a representação dos filhos com direito à
pensão se os mesmos estiverem a seu cargo.
3. A extinção da qualidade de pensionista relativamente
a um dos beneficiários da mesma pensão determinará o
reajustamento, de conformidade com o disposto no n.° 5
do artigo 48, do respectivo quantitativo global e a sua
redistribuição pelos restantes pensionistas, a qual se fará
de acordo com as regras enunciadas no artigo anterior.
4. O novo valor da pensão vence-se a partir do mês
imediato ao da verificação do facto determinante da reversão, observando-se em tudo o mais o disposto no n.° 2
do artigo 32.
SECÇÃO n

que reúnam os requisitos de habilitação fixados no artigo 47
poderão requerer a constituição imediata de uma pensão
provisória, fixada com base em processo sumário instruído
na forma indicada nos números seguintes.
2. A habilitação à constituição da pensão provisória
faz-se mediante apresentação de impresso, devidamente
preenchido, de modelo a aprovar por despacho do Ministro
das Finanças, do qual deverá constar a declaração passada
pela competente autoridade militar, comprovativa do falecimento ou desaparecimento em campanha e em perigo
da pessoa que origina o direito à pensão.
3. A entidade militar que comunicar o óbito à família
do falecido deverá remeter-lhe o impresso mencionado no
número anterior, já informado com a declaração referida
na parte f nal do mesmo número.
4. A petição, instruída sumariamente com documento
certificativo do grau de parentesco e com declaração da autoridade administrativa atestando a idoneidade cívica do
interessado, será apresentada em qualquer unidade militar,
a esta competindo enviá-la, com a maior brevidade, à Direcção de Finanças do Ministério da Defesa Nacional.
Depois de informado por esta quanto ao vencimento correspondente à patente, posto ou graduação do falecido,
será o processo assim organizado remetido ao Ministério
das Finanças, para informação final e decisão.
5. O quantitativo da pensão provisória é de 75 por cento
da pensão de sangue a que presumivelmente haja direito,
vencendo-se a partir do dia imediato ao do falecimento
da pessoa que origina o direito à pensão, se for requerido
no prazo de seis meses, a contar dessa data; e a partir
do dia da apresentação da petição na primeira instância
oficial, quando requerido para além daquele prazo.
6. Se a pensão de sangue vier a ser concedida definitivamente, os interessados terão direito a receber, desde
o dia em que ela se comece a vencer, a diferença entre
o seu quantitativo e o da pensão provisória.
7. O direito à pensão provisória cessa:
a) Se as pessoas a quem tiver sido concedida não
requererem a fixação definitiva da pensão de
sangue no prazo de seis meses, a contar do
despacho que a concedeu;
b) A partir do fim do mês em que vier a ser proferido
o despacho concedendo ou negando a atribuição
da pensão definitiva.
8. As pessoas a quem seja concedida a pensão provisória
com base em declarações prestadas de má fé são obrigadas
a repor nos cofres do Estado a totalidade das importâncias
indevidamente recebidas.
ARTIGO 5 2

(Requerimento para constituição da pensão definitiva)

1. A concessão da pensão a título definitivo depende
de requerimento do interessado, ou de quem legalmente
o represente, com a identificação tão completa quanto
possível do falecido e da unidade militar ou paramilitar
a que encontrasse adstrito à data dos factos em que se
fundamente o pedido.
2. Os requerimentos serão individuais, um por cada
interessado, salvo nos casos indicados no n.° 2 do artigo 33.

Do processo de concessão
ARTIGO 51

ARTIGO 5 3

(Constituição provisória do direito è pensão)

(Instrução do processo)

1. Quando o facto determinante da pensão seja o falecimento em operações, por acidente ou acção inimiga, ou
o desaparecimento em campanha e em perigo, as pessoas

1. Os interessados instruirão os seus pedidos com as
certidões, atestados e demais documentos que provem
os factos em que se fundamentem, entregando-os à auto-

ridade administrativa da localidade onde residam, ou em
qualquer unidade militar.
2. No caso de a pessoa cuja morte motivou a petição
ter falecido na qualidade de licenciado, na reserva ou com
baixa de serviço por incapacidade físca, devem os requerentes da pensão apresentar certidão de teor do óbito, mencionando a doença que a vitimou, e. se esta não figurar
no boletim de óbito emitido pelo médico que o verificou,
atestado passado pelo médico ou médicos que trataram
o falecido, do qual conste a doença de que foi tratado
e aquela que o vitimou.
3. Os processos e os documentos necessários para os
instruir, incluindo certidões de casamento, filiação e óbito,
serão gratuitos e isentos do imposto do selo.
4. Na instrução e posterior tramitação dos processos
observar-se-ão ainda, no que seja aplicável, as disposições
do n.° 5 do artigo 34 e do artigo 36.

7. Exarado o despacho do Ministro da Defesa Nacional,
e após os averbamentos e assentamentos que devam ter
lugar por parte da Direcção competente, será todo o processo enviado ao Ministério das Finanças, para informação
final e decisão.
8. Concedida a pensão, proceder-se-á em seguida pela
forma indicada no n.° 2 do artigo 37.
CAPÍTULO VI
Da pensão por serviços excepcionais e relevantes
prestados ao País
SECÇÃO

I

Do direito à pensão
ARTIGO 5 6

(Facto originário)
ARTIGO 54

(Prazo de apresentação)

1. O prazo para apresentação do pedido de constituição
da pensão é de vinte e quatro meses contados desde a data
da morte do autor ou da comunicação do seu desaparecimento em campanha e em perigo, salvo encontrando-se
o interessado nalguma das situações previstas no n.° 2 do
artigo 35 e no n.° 4 do artigo 47.
2. É igualmente aplicável ao processo de constituição
das pensões de sangue o disposto nos n. os 3 e 4 do artigo 35.
ARTIGO 5 5

(Trâmites processuais)

1. A entidade na qual os interessados façam entrega
dos seus requerimentos passará deles recibo enviando-os
imediatamente à Direcção competente do Ministério da
Defesa Nacional.
2. Recebido o processo no Ministério da Defesa Nacional será aí elaborado auto de averiguações sobre os
factos em que se fundamenta o pedido, cuja instrução
se regulará pelas normas militares aplicáveis.
3. Cabe ao Ministro da Defesa Nacional decidir, face
aos elementos de prova reunidos no auto, se o acidente,
doença ou desaparecimento ocorreu em alguma das situações previstas no artigo 46, ouvidos, quando a morte
seja atribuída a doença adquirida ou agravada em serviço
de campanha ou de manutenção da ordem pública, os
serviços de saúde militares, para determinação da causa.
4. No caso de dúvida, poderá o Ministro da Defesa
Nacional mandar completar a matéria dos autos ou determinar quaisquer outras diligências julgadas necessárias
ao apuramento da causa da morte ou das circunstâncias
em que ocorreu o desaparecimento, devolvendo, para o
efeito, o processo à Direcção competente.
5. Residindo a dúvida na identificação da causa determinante da morte, por a mesma não constar do boletim
de registo do óbito ou por falta deste, poderá ser ordenado
inquérito, a realizar por médico militar, acerca da doença
que vitimou o falecido, suas causas e circunstâncias que
possam ter concorrido para o seu agravamento.
6. Sempre que o tempo decorrido desde a ocorrência
ou as circunstâncias supervenientes não permitam uma
decisão conclusiva, mas tratando-se de ocorrência a propósito da qual a entidade mil tar competente tenha oportunamente emitido a declaração prevista na parte final
do n.° 2 do artigo 51, será este facto tido como presunção
suficiente da existência do direito.

Origina o direito à pensão por serviços excepcionais e
relevantes prestados ao País a prática por cidadão nacional,
militar ou civil, de feito de valor ou acto heróico no campo
de batalha, actos de abnegação e coragem cívica ou altos
e prestigiosos serviços à humanidade ou à Pátria.
ARTIGO 57

(Titulares do direito)

1. A pensão por serviços excepcionais e relevantes prestados ao País é estabelecida em benefício:
a) Do próprio autor do facto que a origina, enquanto
vivo;
b) Quando do facto resulte a morte do autor, das
pessoas indicadas no artigo 47.
2. Se a pensão tiver sido concedida em vida do autor
do facto, transmite-se, após a sua morte, às pessoas que
a poderiam requerer pelo seu falecimento.
3. Para determinação da titularidade d o direito e atribuição da pensão observar-se-á em tudo o mais o disposto
nos artigos 47, 49 e 50.
ARTIGO 5 8

(Quantitativo da pensão)

1. O quantitativo da pensão é determinado pela regra
estabelecida para as pensões de sangue no artigo 48, tratando-se de militar ou civil incorporado nas forças militares
ou paramilitares.
2. Não se encontrando o autor nas situações indicadas
no número anterior, mas sendo funcionário do Estado,
a pensão será igualmente determinada pela fórmula estabelecida no n.° 1 do artigo 48, considerando-se como vencimento a totalidade das remunerações permanentes do
seu último cargo ou ocupação profissional, na parte sujeita
a compensação de aposentação.
3. Tendo havido promoção a título póstumo, observar-se-á sempre o disposto no n.° 4 do artigo 48.
4. Fora dos casos mencionados nos n. os 1 e 2, o vencimento a considerar para o cálculo da pensão será determinado por equiparação com os funcionários do Estado
na mesma ocupação profissional; e, quando tal equiparação
não seja possível, o quantitativo da pensão será o que
for estabelecido no decreto de concessão, com o mínimo
resultante da aplicação do disposto no n.° 3 do artigo 48.

ARTIGO 5 9

(Desde quando é devida)

A pensão por serviços excepcionais e relevantes prestados ao País vence-se sempre a partir da data do respectivo
decreto de concessão, salvo quando de outro modo nele
expressamente se determine.
SECÇÃO

II

Do processo de concessão
ARTIGO 6 0

(Iniciativa de proposta e organização do processo)

1. O processo de concessão da pensão é organizado,
em todos os casos, por iniciativa do Governo, no Ministério ao qual, consoante a natureza do acto praticado
ou a situação do autor, tal in ciativa deva caber.
2. A proposta para instrução do processo poderá partir
da un dade militar ou paramilitar em que se encontre
ou encontrasse incorporado ou adstrito o autor, dos respectivos serviços ou de qualquer entidade que tome conhecimento dos actos ou factos em que se fundamente a
proposta e da situação de carência do autor ou, quando
do acto tenha resultado a morte desse, dos eventuais
beneficiários.
3. Do processo constarão obrigatoriamente:
a) Relatórios que hajam sido elaborados sobre os
actos ou factos que informam a proposta, autos
que sobre a ocorrência se tenham instaurado,
bem como quaisquer outros documentos, da
mesma natureza, que possam permitir a reconstituição, tão completa quanto possível, dos actos,
factos ou ocorrências relatados e demais circunstâncias relevantes;
b) Auto de averiguações instaurado, a partir dos elementos referidos na alínea a), para o necessário
apuramento da verdade quanto aos factos relatados, verificação de enquadrarem-se os mesmos na tipificação enunciada no artigo 56 e
certificação de que os eventuais beneficiários
reúnem os requisitos de habilitação exigidos
pelo presente regulamento e carecem da pensão.
ARTIGO 6 1

(Decisão e execução)

1. A concessão da pensão por serviços excepcionais e
relevantes prestados ao País, que deverá constar de decreto,
é da exclusiva competência do Conselho de Ministros.
2. Compete ao Ministro das Finanças a apresentação do
processo ao Conselho de Ministros, procedendo quaisquer
pareceres que devam previamente ser obtidos quanto
à matéria em que se fundamente ou outras diligências
empreendidas para completar a respectiva instrução.
3. Publicado o decreto de concessão, iniciar-se-á, sem
mais formalidades, o abono da pensão.
CAPITULO VII
Disposições finais e transitórias
SECÇÃO

I

Disposições diversas
ARTIGO 6 2

(Direito a reparação no caso de acidente em serviço)

1. Todos os militares, incluindo os que se encontrem
a prestar o Serviço Militar Obrigatório, têm direito a uma

reparação em caso de incapacidade permanente resultante
de acidente compreendido na enumeração do artigo 17.
2. A reparação consistirá na prestação de assistência
médica e medicamentosa e no fornecimento de próteses,
de acordo com a natureza da lesão sofrida pelo militar
acidentado.
3. O direito à reparação compreende ainda, no caso
dos militares d o quadro permanente, a acção coordenada
do Ministério da Defesa Nacional e da Secretaria de Estado
do Trabalho no sentido de possibilitar ao acidentado a
ocupação de um posto de trabalho, civil ou militar, que
seja compatível com a natureza da lesão e o grau de
desvalorização resultante.
4. Os eventuais beneficiários, ou os seus representantes
serão chamados aos autos sempre que necessário, designadamente para obtenção dos elementos documentais
necessários, incluindo certidões, atestados e quaisquer outros que possam fazer fé.
5. Cabe ao Ministro respectivo decidir, face aos elementos reunidos no auto de averiguações a que se refere
a alínea b) do n.° 3, da existência de matéria suficiente
para o encaminhamento subsequente do processo ao Ministério das Finanças, ou ordenar, consoante o caso:
a) Que o processo seja arquivado, quando os elementos de prova já reunidos forem suficiente
para se concluir que os actos ou factos investigados não se enquadram em qualquer das situações tipificadas no artigo 56;
b) As diligências adicionais necessárias para completar a instrução do processo.
6. Completada a instrução do auto de averiguações no
Ministério proponente e exarado despacho definitivo do
respectivo Ministro, será todo o processo remetido ao
Ministério das Finanças, para tramitação final.

ARTIGO 6 3

(Integração orçamental)

1. Os encargos correspondentes ao pagamento das pensões estabelecidas pelo presente diploma correm por conta
de verba própria do orçamento do Estado gerida pelo
Ministério das Finanças, excepto quando procedimento
diferente venha expressamente indicado.
2. Os descontos correspondentes à compensação de reforma a que se refere o artigo 15 constituem receita do
orçamento do Estado, competindo ao Ministério das Finanças estabelecer as normas que regularão a sua entrega
aos cofres do Estado.
3. Sem prejuízo da isenção de encargos prevista na
alínea a) do artigo 5, não haverá lugar a restituição de
quaisquer descontos, a título de «previdência social» ou
outro equivalente, processados antes da entrada em vigor
do presente regulamento.
ARTIGO 6 4

(Periodicidade e local dos pagamentos)

1. Logo que todos os trâmites relativos à concessão de
determ nada pensão estejam concluídos, o respectivo beneficiário deve ser inscrito na correspondente lista de pensionistas de forma a ser-lhe aquela regularmente abonada.

2. O pagamento das pensões será efectuado, em princípio, numa base mensal, podendo para determinadas
classes de pensionistas vir a considerar-se o abono trimestral, de acordo com procedimento a regular por despacho do Ministro das Finanças.
3. O pagamento das pensões será assegurado em cada
província junto da respectiva Direcção Provincial de Finanças e, na cidade de Maputo, d rectamente pelo Departamento competente do Ministério das Finanças.
4. O Ministério das Finanças, em colaboração com a
banca estatal, estabelecerá mecanismos visando permitir
que futuramente os pagamentos venham a processar-se
nos distritos da residência dos beneficiários, eventualmente
com a remessa de vales postais.

ARTIGO 6 5

(Confirmação periódica do direito à pensão)

1. Aquando do prime ro pagamento de qualquer das
pensões previstas neste regulamento será entregue ao pensionista um título, no qual se devem mencionar sempre
as circunstâncías em que os interessados perdem o direito
à pensão e a obrigação de apresentarem no primeiro
trimestre de cada ano declaração das autoridades administrativas competentes, autenticada com o selo branco,
comprovativa de que estão vivos, de que se conservam no
estado civil em que se encontravam à data da concessão
d a pensão e de que têm bom comportamento moral e
cívico.
2. Quando a existência de aproveitamento escolar seja
requisito de habilitação exigido, igualmente devem os
interessados juntar à declaração mencionada no número
anterior o necessário comprovante, emitido pelo estabelecimento de ensino que frequentem.
3. As declarações serão de modelo uniforme, a estabelecer por despacho do Ministro das Finanças, e serão
passadas gratuitamente, isentas do imposto do selo ou de
qualquer outra importância, seja a que título for.
4. A não apresentação dos documentos previstos neste
artigo implica a suspensão dos abonos da pensão, que só
serão reatados a partir do mês em que venha a ser suprida
a falta.
ARTIGO 6 6

(Falsas declarações)

Os peticionários que prestem falsas declarações, bem
como as autoridades e funcionários que subscrevam as
respectivas confirmações, serão solidariamente responsáveis perante o Estado pelo reembolso das importâncias
indevidamente liquidadas, sem prejuízo da responsabilidade criminal ou disciplinar que lhes couber.
ARTIGO

67

(Reclamações e recursos)

1. D o despacho que negar o direito a qualquer das
pensões previstas no presente regulamento cabe recurso
contencioso para o Tribunal Administrativo, com isenção
de custas, a interpor no prazo de noventa dias contados
ia respectiva comunicação.
2. Os processos que hajam merecido indeferimento polerão ser revistos a qualquer momento, a requerimento
los interessados, e sujeitos a novo despacho, quando se
apresentem elementos de prova não considerados anteiormente.

ARTIGO 6 8

(Penhorabilidade)

1. As pensões concedidas ao abrigo do presente regulamento só poderão ser penhoradas nos mesmos termos
em que podem sê-lo as remunerações.
2. O direito à percepção do subsídio por morte é inalenável e impenhorável.
ARTIGO 6 9

(Extinção do direito)

1. A qualidade de pensionista extingue-se:
a) Com a morte do pensionista;
b) Quando deixe de verificar-se qualquer dos requisitos condicionadores da atribuição do direito
à pensão;
c) Por renúncia do direito à pensão;
d) Por condenação do pensionista em alguma das
penas maiores estabelecidas na lei penal, ou
ainda em pena correcional por crime densoroso.
2. A pronúncia por crime a que corresponda alguma
das penas previstas na alínea d) do número anterior implica a suspensão do pagamento da pensão.
3. A condenação em pena de suspensão dos direitos
políticos implica perda da pensão, mas só durante o período em que aquela durar.
4. A união de facto produz os mesmos efeitos que o
casamento, sempre que a verificação deste último seja
causa de extinção do direito.

SECÇÃO

III

Disposições transitórias
ARTIGO 7 0

(Pensões concedidas do antecedente)

1. Mantêm-se pelos seus valores actuais as pensões que
até aqui vêm sendo pagas, ainda que a título de subsídio,
a favor de veteranos da luta de libertação nacional já
desmobilizados, por limite de idade ou por incapacidade,
sempre que tais valores excedam a pensão que resultaria
da aplicação das disposições do presente regulamento.
2. A transferência, para o Ministério das Finanças, dos
encargos referentes a tais pensões operar-se-á em data
a estabelecer por despacho conjunto dos Ministros da Defesa Nacional e das Finanças, mediante simples listas
nominais, a fornecer pela Secretaria de Estado dos Antigos
Combatentes, com a discriminação dos necessários elementos de identificação dos beneficiários e a indicação
do quantitativo mensal da pensão correspondente a cada
um.
ARTIGO 7 1

(Herdeiros hábeis de militares já falecidos)

1. Os herdeiros hábeis dos veteranos falecidos antes da
publicação do presente regulamento poderão, no prazo
de dezoito meses contados a partir da data de sua entrada
em vigor, habilitar-se à constituição da pensão de sobrevivência ou da pensão de sangue a que se julguem cora
direito, ficando o processo de constituição da respectiva

pensão sujeito à prévia confirmação, pela Secretaria de
Estado dos Antigos Combatentes, da condição do falecido
como veterano da luta de libertação nacional.
2. Do mesmo modo, e no mesmo prazo, deverão proceder os herdeiros de quaisquer militares já falecidos,
ainda que no cumprimento do Serviço Militar Obrigatório,
desde que a morte tenha ocorrido em circunstâncas que
habilitem à constituição da pensão de sangue.

ARTIGO 7 2

(Dispensa de apresentação à Junta Módica)

Aos veteranos da luta de libertação nacional que venham
a ser desmob lizados por invalidez no prazo de doze meses,
contados desde a data de entrada em vigor do presente
regulamento, é dispensada a avaliação prevista no artigo 18,
considerando-se sempre a desvalorização de 100 por cento
para efeitos de fixação da pensão correspondente.

