
 
 

    
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 reforma do Militar, acima qualificado, nos termos do art. 95,  c.c.  art.97,  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 na reserva 
remunerada 

[   ] ter sido julgado incapaz, definitivamente, por motivo  de 
doença ou moléstia grave 

[   ] ter sido julgado incapaz, definitivamente, por motivo  
de acidente em serviço 

[   ] estar agregado por mais de dois anos e ter sido  
julgado inca paz, temporariamente 

[   ] ter sido julgado pelo Conselho de Justificação [   ] ter reconhecimento da sua incapacidade, para 
permanecer no serviço ativo, em Atestado de  Origem 

[   ] ter sido condenado à pena de reforma, conforme o 
Código Penal Militar 

[   ] ter sido julgado pelo Conselho de Disciplina, sendo 
Aspirante a Oficial ou Praça 

COMANDANTE DA CORPORAÇÃO 
 
EM,  / /  

 
ASSINATURA E CARIMBO 

SEGURADO MILITAR 
 
EM,  / /  

 
ASSINATURA 

 

 
 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL 
Av. Mato Grosso, 5.778, CEP 79031-001 – Parque dos Poderes - Campo Grande 
CNPJ 10.306.292/0001-49 
Entre em contato: www.ageprev.ms.gov.br 

REQUERIMENTO DE REFORMA MILITAR – v. 1.4 

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; [   ] endereço; [   ]  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. 


