
Art. 5º O modelo constante do Anexo II desta Portaria Normativa poderá ser emitido, de
acordo com o Decreto nº 57.654, de 1966, como:

I - Certificado de Reservista de 1ª e 2ª categorias; ou

II - Certidão de Situação Militar para Oficiais demitidos nos termos do art. 115 da Lei nº
6.880, de 9 de dezembro de 1980; para Oficiais temporários licenciados; e para Aspirantes a Oficial ou
Guardas-Marinha licenciados.

Parágrafo  único.  O  Certificado  e  a  Certidão  referidos  no  caput serão  originados
eletronicamente  no  Sistema  Eletrônico  de  Recrutamento  Militar  e  Mobilização,  impressos  em papel
apergaminhado de trinta quilogramas BB 66-96 de cor branca, com marca d'água, no formato de dezesseis
centímetros de altura por treze centímetros de largura, dotado dos dispositivos de segurança QR Code e
Código Hash, e serão assinados digitalmente, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, ou
fisicamente pela autoridade responsável. 

Art.  6º Os  modelos  de  Certificados  Militares  constantes  do  Anexo  III  desta  Portaria
Normativa vigerão até 31 de dezembro de 2017. 

Art. 7º Ficam revogadas a Portaria Normativa nº 1.561, de 5 de dezembro de 2007, do
Ministério da Defesa; e os Anexos d, e, f e g da Portaria nº 2.681-COSEMI, de 28 de julho de 1992, do
Estado-Maior das Forças Armadas. 

Art. 8º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

(Portaria publicada no DOU nº 119, de 23 JUN 16 - Seção 1).

PORTARIA NORMATIVA Nº 035-MD, DE 10 DE JUNHO DE 2016. Republicação

Fixa os modelos e as características dos Certificados
Militares previstos no Decreto nº 57.654, de 20 de
janeiro de 1966, e na Portaria nº 2.681-COSEMI, de
28 de julho  de 1992,  do Estado-Maior  das  Forças
Armadas.

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso das atribuições que lhe conferem os
incisos II e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e de acordo com o inciso XVIII do
art. 1º do Anexo I do Decreto nº 7.974, de 1º de abril de 2013, e em conformidade com o art. 167 do
Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966, alterado pelo Decreto nº 8.585, de 8 de dezembro de 2015,
resolve:

Art. 1º Fixar os modelos de Certificados Militares previstos no Decreto nº 57.654, de 1966,
e na Portaria nº 2.681-COSEMI, de 1992, do Estado-Maior das Forças Armadas, na forma dos Anexos I e
II desta Portaria, em formato único para as três Forças Armadas.

Art. 2º O modelo constante do Anexo I desta Portaria Normativa poderá ser emitido, de
acordo com o Decreto nº 57.654, de 1966, como:

I - Certificado de Alistamento Militar;

II - Certificado de Isenção;
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III - Certificado de Dispensa de Incorporação; ou

IV - Certidão de Situação Militar para militares que perderam o posto ou a graduação.

Art. 3º O modelo constante do Anexo I desta Portaria Normativa poderá ser emitido, de
acordo com a Portaria nº 2.681-COSEMI, de 1992, do Estado-Maior das Forças Armadas, como:

I - Certificado de Prestação Alternativa ao Serviço Militar Obrigatório;

II - Certificado de Isenção do Serviço Alternativo;

III - Certificado de Dispensa de Prestação do Serviço Alternativo; ou

IV - Certificado de Recusa de Prestação do Serviço Alternativo.

Art.  4º Os  Certificados  e  a  Certidão  elencados  no  art.  2º e  no  art.  3º desta  Portaria
Normativa  serão  originados  eletronicamente  no  Sistema  Eletrônico  de  Recrutamento  Militar  e
Mobilização, no formato de vinte centímetros de altura por quatorze centímetros de largura, dotado dos
dispositivos de segurança QR Code e Código Hash, e serão assinados digitalmente, nos termos da Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, ou fisicamente pela autoridade responsável.

Art. 5º O modelo constante do Anexo II desta Portaria Normativa poderá ser emitido, de
acordo com o Decreto nº 57.654, de 1966, como:

I - Certificado de Reservista de 1ª e 2ª categorias; ou

II - Certidão de Situação Militar para Oficiais demitidos nos termos do art. 115 da Lei nº
6.880, de 9 de dezembro de 1980; para Oficiais temporários licenciados; e para Aspirantes a Oficial ou
Guardas-Marinha licenciados.

Parágrafo  único.  O  Certificado  e  a  Certidão  referidos  no  caput serão  originados
eletronicamente  no  Sistema  Eletrônico  de  Recrutamento  Militar  e  Mobilização,  impressos  em papel
apergaminhado de trinta quilogramas BB 66-96 de cor branca, com marca d'água, no formato de dezesseis
centímetros de altura por treze centímetros de largura, dotado dos dispositivos de segurança QR Code e
Código Hash, e serão assinados digitalmente, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, ou
fisicamente pela autoridade responsável.

Art.  6º Os  modelos  de  Certificados  Militares  constantes  do  Anexo  III  desta  Portaria
Normativa vigerão até 31 de dezembro de 2017.

Art. 7º Ficam revogadas a Portaria Normativa nº 1.561, de 5 de dezembro de 2007, do
Ministério da Defesa; e os Anexos d, e, f e g da Portaria nº 2.681-COSEMI, de 28 de julho de 1992, do
Estado-Maior das Forças Armadas.

Art. 8º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

(Portaria publicada no DOU nº 120, de 24 JUN 16 - Seção 1).

NOTA: Republicada por ter saído com incorreção do original no DOU nº 119, de 23 de junho de
2016, seção 1, pág. 7, para informar que os anexos citados na referida Portaria se encontram a
disposição na Chefia de Logística do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas CHELOG.
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