
POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 05/003 

SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE AGROLÂNDIA – 058ª 

 

DESCRIÇÃO LOCAL DE ATENDIMENTO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PRAZO OBESERVAÇÃO 

Emissão de Certificado de 
Alistamento Militar (CAM) 
no ano em que o cidadão 
completar 18 anos ( 1º 
semestre) 

- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão 
- Ou pela internet 

- Identidade, Certidão de Nascimento ou outro 
documento público que permita a identificação e CPF; 
- Comprovante de residência; e 
- É desejável  a apresentação de comprovante de 
escolaridade. 
- www.alistamento.eb.mil.br 

 
 

- Em média 15 
minutos 

 

 
 
- 

Emissão de Certificado de 
Dispensa de Incorporação – 
CDI 

- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão 

- Identidade e CPF; 
- Comprovante de residência; 
- Certidão de Casamento, ou certidão nascimento de 
filho, Certidão de óbito de pai ou mãe, Declaração que 
mantém família , no caso de arrimo. 

 
- Em média 30 

dias 

- Recolhimento 
de taxa 

Emissão de 2ª via de 
Certificado de Dispensa de 
Incorporação – CDI 

- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão 

- Identidade e CPF; 
-Comprovante de residência; e 
- Certidão de Casamento ou Nascimento 

-Em média 30 
dias após o 
pagamento da 
taxa e multa 

-Recolhimento de 
taxa e multa 

Emissão de Certificado de 
Isenção – CI 

- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão 

- Identidade e CPF; 
- Comprovante de residência; e  
- Documento de comprovação de incapacidade menta, 
física ou moral. 

 
- Em média 30 
dias 

Isento de taxa 

Emissão de 2ª via de 
Certificado de Isenção – CI 

- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão 

- Identidade e CPF; 
- Comprovante de residência; e  
- Certidão de Nascimento ou casamento 

- Em média 15 
dias após o 
pagamento da 
taxa e multa 

- Recolhimento 
de taxa e multa 

Emissão de Atestado de 
Desobrigado do Serviço 
Militar 

- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão 

- Identidade ou documento que comprove a idade 
acima de 45 anos 

- Em média 15 
dias 

 
- 

http://www.alistamento.eb.mil.br/


 
Certidão para fins de INSS 

- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão 

- Identidade e CPF, e 
- Comprovante de residência 

- Em média 45 
dias 

 
- 

Emissão de Certificado de 
Dispensa do Serviço Militar 
Alternativo – CDSA 

- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão 

- Requerimento do Interessado;e 
-  Além dos documentos necessários para o Alistamento 
Militar, declaração do dirigente da comunidade religiosa 
, entidade filosófica ou partido político com firma 
reconhecida. 

 
- Em média 60 
dias. 

- Recolhimento 
da taxa 

 
 
Adiamento de Incorporação 

- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão 

- Requerimento do interessado; 
- Comprovante que está matriculado ou é candidato à 
matricula em faculdade de Medicina, Odontologia, 
Farmácia ou Veterinária , Escolas Militares; ou 
- Comprovante de que é Seminarista. 

 
- Em média 60 
dias 

- Recolhimento 
da taxa 

 
 
Reabilitação 

- Organização Militar de 
Origem; ou  
- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão 

- Identidade e CPF; 
- Requerimento do Interessado; 
- Cópia do Certificado de Isenção; e  
- Declaração de Bons Antecedentes 

 
- Em média 90 
dias 

- Recolhimento 
de taxa 

 
 
 
Retificação de Dados 
Cadastrais 

 
 
 
- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão 

 
 
 
- Identidade e CPF; 
- Requerimento do interessado; e 
- Documentos que comprovem a alteração de dados. 

- Em média 15 
minutos; 
- Quando 
necessitar de 
Requerimento, 
em média 15 
dias; 
- No caso de 
retificação no 
Certificado de 
Reservista em 
média 30 dias; 

 
 
 
 
 
 

- 

Atualização de Situação - Junta de Serviço Militar do - Identidade e CPF; - Em média 15 - 



Militar por ocasião de 
mudança de domicilio. 

local de residência do 
cidadão 

-Comprovante de residência; ou declaração de próprio 
punho. 

minutos 

Emissão de 2ª via de 
Certificado de Reservista – 
CR 

- Organização Militar em 
que o Reservista serviu; 
- Organização Militar mais 
próxima da residência do 
Reservista; ou  
- Junta de Serviço Militar 
mais próxima. 

 
- Requerimento do interessado; 
- Cópia da Identidade e CPF; e  
- Cópia do comprovante de recolhimento da multa paga 

 
 
- Em média 30 
dias 

- Recolhimento 
de multa. 
 

Emissão de Certidão de 
Tempo de Serviço Militar 

- Organização Militar ou; 
- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão. 

- Identidade e CPF; 
- Requerimento do interessado; 
- Cópia da Identidade; e 
- Cópia do Certificado de Reservista ou da Carta Patente 

 
- Em média 90 
dias. 

 
- 

Emissão de Certidão de 
Situação Militar 

- Organização Militar em 
que serviu ou foi licenciado; 
ou 
- Junta de Serviço Militar do 
local de residência do 
cidadão. 

 
- Identidade e CPF; 
- Requerimento do Interessado. 

 
 
- Em média 90 
dias. 

 
 

- 

Apresentação Anual de 
Reservista 

1.Em qualquer Organização 
Militar, no período de 9 a 16 
de dezembro; ou pela 
internet, no período de 1º 
de dezembro a 30 de 
novembro do ano seguinte. 
2.Não estando em dia com 
as apresentações, em 
qualquer Organização 
Militar ou Junta de Serviço 
Militar, mediante 
pagamento de multa. 

 
 
 
 
 

- Certificado de Reservista 

 
 
 
 
 
- Em média 15 
minutos 

- Recolhimento 
de multa por ano 
de atraso; e 
- Somente as 
quatro primeiras 
apresentações 
poderão ser feitas 
pela internet. 
A quinta e última 
apresentação é 
obrigatória ser 
presencial em um 



centro de 
Apresentação. 
Nessa 
apresentação é 
desejável que o 
cidadão esteja 
portando os 
recibos das 
apresentações 
anteriores 
realizadas pela 
internet. 

Observação: a segunda via dos documentos militares poderá ser requerida pelo interessado, preferencialmente nas Organizações Militares ou Juntas de 

Serviço Militar da localidade em que o cidadão reside. 
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