
48 - INATIVAÇÃO DE MILITAR.
I- A transferência para a reserva remunerada e a reforma do servidor militar devem 
observar as regras previstas na lei nº 2.066/76, bem como na lei complementar nº 
113/2005. 
II- O servidor militar que contar com 30 anos de serviço público, ao passar para a inatividade, 
terá os proventos calculados com base no soldo correspondente à graduação ou posto 
imediatamente superior, nos moldes do art. 49, inciso II, parágrafo único e inciso III, da 
lei nº 2.066/76,ressalvados os incisos X e XI do art. 89, da lei nº 2.066/76, alterados pela 
LC nº 206/2011. 
III- O servidor militar, que ingressou nos quadros da PM/SE ou CBM/SE até 21/03/2006, 
ao passar para a inatividade, terá assegurada a paridade dos proventos.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00947/2011-3, Parecer 
Normativo nº 003/2010, Ata da 105ª R.O. de 18.12.2012.

INSTRUÇÃO:
Documentos Necessários:

a)  Requerimento do militar (em caso de transferência para reserva remunerada a 
pedido) ou encaminhamento do comando para PM ou do BM (na transferência para 
reserva remunerada exofficio e na reforma por indisciplina)ou laudo da perícia médica 
(na reforma por invalidez)

b    Cópia do CPF, do RG e do documento funcional

c)   Documento original que gerou a averbação de tempo de serviço, se houver
 
d)  Históricos financeiros dos últimos contracheques

e)  Certidão de Tempo de Serviço

f)   Planilha de Cálculo de Proventos

g)  BGO relativo ao ingresso na corporação (ou outro documento que indique)

h)  BGO's relativos às promoções

i)   BGO's relativos à contagem em dobro de licença especial e férias (se houver)

j)    BGO relativo à Movimentação do serviço de saúde (na reforma por invalidez)

l)    BGO relativo ao ato de transferênciapara reserva remunerada (tanto na exofficio 
quanto naquela apedido)

m) Certidão de que não possui débito ou processo disciplinar em curso (à pedido).

Tema 27: Inativação de militar


