
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL 
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REQUERIMENTO RESERVA REMUNERADA – v. 1.4 
 

CORPORAÇÃO DE LOTAÇÃO DO SEGURADO 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO MILITAR SEGURADO 
NOME MILITAR 
 

PRONTUÁRIO 

 
NOME SOCIAL 
 

NIT/PIS/PASEP 
 

SEXO 

[    ] FEMININO  [    ] MASCULINO 
DATA DE NASCIMENTO 

 

  / /  

CPF 
 

NOME DA MÃE 
 

RG (Nº E EMISSOR) 
 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
 

BAIRRO 
 

CEP 
 

CIDADE 
 

EMAIL 
 

TELEFONE 
 

CARGO 
 

NÍVEL/CLASSE 
 

FUNÇÃO 
 

QUADRO 
 

UNIDADE DE EXERCÍCIO 
 

MUNICÍPIO DE EXERCÍCIO 
 

 

REQUERIMENTO 
É requerida a passagem para a reserva remunerada do Militar, acima qualificado, nos termos do art. 91 da Lei 
Complementar nº 53/1990, combinado com o art. 42 da Lei nº 3.150, de 22 de dezembro de 2005, na seguinte 
condição: 
[    ] ter atingido a idade limite para permanência no 
serviço ativo 

[    ] ter sido considerado não habilitado. em caráter 
definitivo, para o acesso à carreira 

[    ] ter ultrapassado dois anos contínuos de licença para 
tratamento de saúde de pessoas da família 

[    ] ultrapassar dois anos contínuos de licença para tratar 
de interesse particular 

[    ] ser empossado em cargo público permanente [    ] ter sido diplomado em cargo eletivo 
[    ] ter ultrapassado dois anos de afastamento, num mesmo posto ou graduação, contínuos ou não, agregado em 
virtude de ter sido empossado em cargo civil 
COMANDANTE DA CORPORAÇÃO 

 
EM,  / /  

 
 

ASSINATURA E CARIMBO 

MILITAR SEGURADO 
 
 
EM,  / /  

 
ASSINATURA 

 
 

DOCUMENTOS (assinale  aqueles que estão sendo recebidos) 

ORIGINAL: [   ] Atestado de Origem da perícia militar; [   ] declaração de não acumulação de cargo, função ou  
provento de aposentadoria no âmbito da Administração Pública;  CÓPIA: [   ] do RG;  [   ] do CPF;   [   ] certidão de 
nascimento;certidão de casamento ou comprovante de união estável; [   ] comprovante de residência; [   ] último 
holerite. 
ATENÇÃO: Só serão aceitas cópias autenticadas em cartório ou por veracidade atestadas por servidor público ou do 
órgão/entidade de lotação, identificado por carimbo contendo a expressão ‘confere com o original’ e nome completo, 
cargo e matrícula do agente que atestar. 


