
 

 

Do ______________________________ 

Ao Senhor Chefe da OPIP/SIP (Órgão de vinculação do militar) 

Objeto: Inclusão no Adicional de Habilitação de 30% 

Anexo: 01 (uma) cópia da folha de alterações (comprovante do curso CAS/QAO) 

  

 

_________________________, _____________, _______________, ___________________,  
(Nome completo)                           (Graduação)         (Identidade)                (CPF) 

__________________, vinculado a esta OPIP, vem, respeitosamente, dizer e requerer: 
(PREC/CP) 
 

1. Os militares que realizaram o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais 

(CHQAO) junto ao DECEx passaram a perceber a título de habilitação militar 10% a mais do que o 

requerente, ou seja, 5% (cinco por cento) no Adicional de Habilitação a contar de 20 MAR 15, mais 5% 

a contar de 28 JUL 17. 

2. O recorrente quando em atividade realizou o Curso de CAS/QAO que, à época, seria o 

equivalente ao CHQAO, estando o referido curso CHQAO atualmente enquadrado respectivamente 

aos Cursos de ALTOS ESTUDOS – CATEROGIA II que posteriormente foi majorado para CATEGORIA I 

(BE 30/2017 de 28 de julho de 2017), experimentando o recorrente, pela ausência de enquadramento 

do CAS/QAO (curso que tinha a mesma finalidade), um decréscimo remuneratório de 10% (dez por 

cento) em relação aos seus pares que estão na ativa.    

3. Tal solicitação visa garantir o direito ao tratamento paritário entre militares da ativa e da 

inatividade (elevação do ADIC HAB de 20% para 30%), encontrando amparos nos artigos 48; 49 e 50, 

da Lei nº 9.784/99; arts. 7º, 50, II, 58 (paridade) da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares); no art. 15 

da Lei 3.765/60 (paridade); no art. 3º, II, da MP 2.215-10/2001; no Art. 1º, I, da Portaria nº 768-Cmt 

Ex, de 5 de julho de 2017 (Publicada no BE nº 30, de 28 de julho de 2017).  

4. Face ao exposto, requer o tratamento paritário do curso realizado CAS/QAO com o atual 

CHQAO, para que seja implantado em folha o valor referente ao adicional de habilitação no 

percentual de 30% (trinta por cento), observando o pagamento desde as datas em que foram 

implantadas ao curso paradigma (CHQAO).  

5. É a primeira vez que requer. 

       Nestes termos pede deferimento. 

                                                                  ______________________________. 

(Local e data) 

 

 


