Decreto-Lei nº 320-A/2000 de 15 de dezembro
REGULAMENTO DE INCENTIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR NOS REGIMES DE
CONTRATO (RC) E DE VOLUNTARIADO (RV)
Com as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
Decreto-Lei 118/2004 de 21 de Maio; Decreto-Lei n.º 320/2007, de 27 de Setembro;
Lei 55-A 2010 de 31de Dezembro; Lei 64-B 2011 de 30 de Dezembro.
(Revogado)
Artigo 21.º
Prestações após o termo da prestação de serviço militar
1 — Os militares que tenham cumprido serviço efectivo em RV ou em RC pelo período mínimo de dois anos têm direito, após o
termo da prestação de serviço efectivo naqueles regimes, ao pagamento de uma prestação pecuniária correspondente a um
duodécimo da remuneração anual por cada ano completo de serviço efectivamente prestado.
2 — Não conta, para efeitos de cálculo da prestação a que se refere o número anterior, o tempo de serviço em que o militar se
encontre em formação que habilite o ingresso nos quadros permanentes.
3 — Não há lugar ao pagamento de prestação pecuniária a que se refere o n.º 1 nas seguintes situações:
a) Quando, durante o serviço efectivo, o militar obtenha provimento em concurso para serviço ou organismo da Administração
Pública ao abrigo do previsto nos artigos 30.º, 33.º, 34.º e 35.º do presente Regulamento;
b) Quando o vínculo contratual não seja renovado por iniciativa do militar ou seja rescindido por motivos imputáveis ao mesmo.
4 — Para os efeitos previstos no presente artigo, entende-se por «remuneração anual» o produto da multiplicação por 14 do
montante de remuneração base ilíquida correspondente ao escalão do posto que o militar detenha no último mês completo de
prestação de serviço, acrescido do respectivo suplemento de condição militar.
Artigo 49.º
Candidatura a benefícios antes do termo da prestação de serviço
Os militares em situação de RC e RV têm direito, salvo disposição mais favorável do presente Regulamento e desde que não haja
inconveniente para o serviço, a habilitar-se nos últimos seis meses da vigência do contrato aos incentivos aos quais têm direito
depois de findo o período de serviço.
Decreto-Lei n.º 76/2018 de 11 de outubro
Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos Diferentes Regimes de Contrato e no Regime de Voluntariado
Artigo 18.º
Prestação pecuniária após o termo do cumprimento do serviço militar
1 — Os militares que tenham cumprido serviço efetivo em RV ou em RC pelo período mínimo de dois anos, bem como os militares
que tenham cumprido serviço efetivo em RCE pelo período mínimo de 10 anos, têm direito, após o termo da prestação de serviço
efetivo naqueles regimes, ao pagamento de uma prestação pecuniária correspondente a um duodécimo da remuneração anual
por cada ano completo de serviço efetivamente prestado naquele regime, salvaguardado o disposto no n.º 3.
2 — Não há lugar ao pagamento de prestação pecuniária a que se refere o número anterior nas seguintes situações:
a) Quando, durante a prestação do serviço efetivo, o militar obtenha provimento em procedimentos concursais previstos nos
artigos 23.º, 24.º, 25.º e 26.º;
b) Quando o vínculo contratual, por motivos imputáveis ao militar, não seja renovado ou seja rescindido;
c) Quando o militar, terminada a prestação de serviço em RV, não permaneça no serviço efetivo em RC ou em RCE, por motivos
imputáveis ao mesmo.
3 — Os militares em RV ou em RC na efetividade, que transitam para o RCE, só têm direito à prestação pecuniária quando cessa a
prestação de serviço neste regime.
4 — Para os efeitos previstos no presente artigo, entende--se por «remuneração anual» o produto da multiplicação por 14 do
montante da remuneração base ilíquida correspondente aos níveis remuneratórios do posto que o militar detenha no último mês
completo de prestação de serviço, acrescido do respetivo suplemento de condição militar.

5 — Não é contabilizado, para efeitos do cálculo da prestação a que se refere o número anterior, o tempo de serviço em que o
militar se encontre em formação que habilite o ingresso nos quadros permanentes.
Artigo 42.º
Cumprimento dos incentivos
O presente regulamento não pode determinar a perda de quaisquer direitos adquiridos ao abrigo de regimes de incentivos
anteriores.

