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Projeto de Decreto-Lei n.º           /2013 

 

 

Artigo 1.º 

Não admissão de novos participantes 

1. A partir da data da entrada em vigor do presente diploma, não são admitidos novos participantes no 

Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas, doravante designado abreviadamente por Fundo, 

criado pelo Decreto-Lei n.º 269/90, de 31 de agosto, e alterado pelos Decretos-Leis n.º 73/91, de 9 de 

fevereiro, n.º 328/91, de 5 de setembro, n.º 160/94, de 4 de junho, e n.º 76/2009, de 1 de abril. 

 

 

Artigo 2.º 

Não admissão de novos beneficiários 

1. A partir da data da entrada em vigor do presente diploma, não são admitidos novos beneficiários de 

complementos de pensão, suportados pelo Fundo ou através de verbas anualmente inscritas no 

orçamento de Estado, nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei nº 34-A/90, de 24 de janeiro, do artigo 

9.º do Decreto-Lei 236/99, de 25 de Junho, bem como do artigo 5.º do Decreto-Lei 269/90, de 31 de 

Agosto. 

2. Os participantes do Fundo que, em virtude do disposto no número anterior, não venham a auferir 

qualquer complemento de pensão serão reembolsados da totalidade das contribuições efetuadas, 

atualizadas, para cada ano, pela taxa de variação percentual do índice 100 da grelha salarial do corpo 

especial dos militares. 

  

Artigo 3.º 

Fixação e indexação dos complementos de pensão em vigor 

1. Sem prejuízo da atualização prevista no número seguinte, o valor dos complementos de pensão 

referido nos artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei nº 34-A/90, no artigo 9.º do Decreto-Lei 236/99, de 25 

de Junho, bem como no artigo 5.º do Decreto-Lei 269/90, de 31 de Agosto, é fixado por referência ao 

valor devido à data da entrada em vigor do presente diploma, apurado nos termos da lei. 

2. O valor dos complementos de pensão, determinados no número anterior, será apenas atualizado nos 

mesmos termos das respetivas pensões de reforma pagas pela Caixa Geral de Aposentações. 
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Artigo 4.º 

Extinção do Fundo  

O Fundo será extinto logo que esgotado o seu objeto, devendo proceder-se nesse caso à liquidação do 

respetivo património, mediante autorização prévia do Instituto de Seguros de Portugal, nos termos da 

lei.  

 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

 


