
(1) Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Aposentações ou Director do Centro Distrital de Segurança Social de
(indique aquele onde se encontra inscrito);
(2) Se está no activo, escreva a categoria, o cargo ou o posto actual;
(3) Indique o nome da entidade ou serviço de que depende ou dependeu (ramo das Forças Armadas);
(4) Indique a situação que o abrange (alíneas a) a e) do artigo 1º da Lei nº 9/2002, de 11 de Fevereiro;
(5) Morada completa com indicação do código postal;
(6) Da responsabilidade do Ramo das Forças Armadas em que prestou serviço;
(7) A assinatura a rogo do requerente necessita de reconhecimento notarial;
(8) A preecher no caso de requerer contagem de tempo de prestação militar;
(9) Indicar apenas uma das situações.

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos de contagem de tempo de serviço dos
Antigos Combatentes no DAAC. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito, junto do
DAAC, a sua actualização ou correcção.

 (9)

Atribuição de complemento especial de pensão

Atribuição de acréscimo vitalício de pensão

Requer a Contagem de tempo de período de prestação de serviço militar para efeitos de aposentação ou reforma

Telefone (opcional)

(6)

(7)

Data,

Junta-se certidão comprovativa do tempo de serviço militar.

Atribuição de complemento especial de pensão

Atribuição de acréscimo vitalício de pensão

Requer a contagem de tempo de período de prestação de serviço militar para efeitos de aposentação ou reforma

Presidente do Conselho de Administração da CGA

Director do CDSS de

(1) (9)Exmo. Senhor

                                                                                                                                                                                                                          ,

(2)

-

Nome                                                                                                                                                                                                               ,

Cargo/Posto

Código Postal

número identificação militar

, recenseado na freguesia de (8)

(3)

(4) (5)

, Concelho de

, portador do BI nº

 ,  e tendo prestado serviço militar no território de

subscritor/ beneficiário nº

estando abrangido pela alínea

, concelho de

/ /

Assinatura

a exercer funções/ ou tendo exercido funções

do artigo 1º da Lei nº 9/2002, de 11 de Fevereiro, residente em

, nascido , natural  de

de de 2002
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