
requerida respeita o previsto no Art.º 16.º do EMFAR e sem qualquer

responsabilidade adicional para a Marinha em caso de acidente resultante da

prática daquela atividade.” 

(CEFA)  
  
19 - ASSUNTOS DIVERSOS: 
  
     Oficiais, Sargentos, Praças, Militarizados e Civis: 
 

Conferência do Centro Ismaili - Aviso:

 

Conferência do Centro Ismaili sobre “Islão, Sharia e a Resolução Alternativa de

Conflitos”, a realizar-se no dia 22 de janeiro de 2015 (quinta-feira), pelas

17h00, no Centro Ismaili.

Confirmação de presença para o tel. 217 229 047 ou e-mail:

nationalcouncil@cism.com.pt  
  
     Reserva (fora efet), Reformados, Militarizados e Civis: 
 
Recálculo da Pensão de Aposentação / Reforma – Aviso:

1. A Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, Orçamento do Estado para 2015,

publicada no Diário da República n.º 252, 1.ª série, de 31 de dezembro de 2014,

refere no seu artigo 85.º que os subscritores da Caixa Geral de Aposentações,

I.P., que em 2010 já reuniam condições de passagem à reforma ao abrigo da alínea

c) do n.º 1 do artigo 159.º do EMFAR, e que se tenham aposentado ou reformado

voluntariamente em 2014 tendo o cálculo da pensão sido por referência a

remuneração do cargo à data da aposentação, podem requerer à CGA, no prazo de 90

dias a contar da data de publicação da supracitada lei, que o cálculo da sua

pensão de reforma tenha por referência a remuneração do cargo em vigor em 31 de

dezembro de 2010.

2. A fim de garantir a atualização dos registos insertos no processo individual,

solicita-se que os militares que requeiram o recálculo da sua pensão, que é da

responsabilidade dos subscritores, informem a Direção de Pessoal.

3. Nas páginas da Intranet e da Internet da Marinha pode ser descarregado um

modelo de requerimento que pode servir de base à elaboração do requerimento

próprio de cada subscritor a submeter diretamente à Caixa Geral de Aposentações.
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