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siPM lança aPlicativo Para cElularEs sEdiME
MEdicaMEntos ao alcancE da faMília naval

O Serviço de Inativos e Pensionistas da Mari-
nha (SIPM) lançou um aplicativo para smartphones 
e tablets, disponível nas plataformas “Android” ou 
“IOS”. Por meio desta ferramenta, o público-alvo 
do SIPM poderá, rapidamente, identificar o local 
de atendimento mais próximo de sua residência e 
seus horários de funcionamento, além de obter a 
relação de documentos necessários para a demanda 
de cada um dos serviços prestados pela Organiza-
ção Militar. 

Assim, a consulta ao aplicativo antes de pro-
curar o SIPM pode evitar a necessidade de um 
retorno para apresentação de documentos comple-
mentares. O inativo ou pensionista da Marinha vai 
encontrar, ainda, telefones úteis, canais de contato 
com a Ouvidoria, notícias de interesse da Famí-
lia Naval e consulta ao Bilhete de Pagamento do 
SISPAG. Também é possível programar uma noti-
ficação para que a pessoa seja avisada, no mês do 
aniversário, da necessidade de realização do reca-
dastramento anual, a fim de evitar o bloqueio do 
pagamento. •

Cuidar da saúde é 
prioridade para todos. 
A utilização de medi-
camentos, a adesão à 
terapia medicamentosa, 
assim como a correta 
observância da prescri-
ção médica, pode fazer 
toda a diferença no tra-
tamento da saúde. Neste sentido, o Sistema de Distribuição 
de Medicamentos (SisDiMe) disponibiliza medicamentos a 
valores pelo menos 40% inferiores em relação aos preços 
praticados no mercado, aos usuários do Sistema de Saúde da 
Marinha (SSM) e Servidores Civis da Marinha.

Atualmente, o SisDiMe conta com uma lista de 122 
medicamentos, que podem ser adquiridos em um dos 25 
Setores de Distribuição de Medicamentos (SeDiMe). Para 
adquirir os medicamentos basta ir ao SeDiMe mais pró-
ximo com documento de identidade e a prescrição médica 
em mãos. Os valores são indenizados mediante desconto 
em folha de pagamento ou pagamento de Guia de Reco-
lhimento da União (GRU). É importante ressaltar que a 
receita médica para retirar o medicamento pode ser tanto 
de um médico da Marinha como de um médico particular, 
desde que esteja em nome do usuário.

Pacientes cadastrados no “Projeto Saúde ao Seu 
Alcance” podem adquirir, sem custo, medicamentos destina-
dos ao tratamento de hipertensão arterial. Mais informações 
podem ser obtidas nas Organizações Militares de saúde. Na 
página www.saudenaval.mar.mil.br estão disponíveis ende-
reço e telefone dos SeDiMe, além da lista de medicamentos 
disponíveis com os valores, bem como a relação dos medi-
camentos com distribuição gratuita para hipertensão arte-
rial. Também é possível consultar os SeDiMe no aplicativo 
do SIPM para smarthphones, na área “Notícias”. •

Para realizar o download gratuito 
do aplicativo, basta pesquisar por 

“SIPM” na “Apple Store”
ou no “Google Play”.

Ferramenta disponibiliza informações sobre os serviços 
do SIPM

O download é gratuito e está disponível para as 
plataformas Android e IOS
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O JIPE é uma publicação periódica do Serviço de Inati-
vos e Pensionistas da Marinha, que integra o Noticiário 
de Bordo.

EndErEço 
Praça Barão de Ladário, S/N, Ed. Almirante Tamandaré, 
2° andar, Centro - RJ / CEP 20091-000

tElEfonEs
Atendimento Telefônico (para esclarecimentos de dúvi-
das e informação em geral):

· Para Oficiais Superiores e Almirantes: (21) 2104-6385 
e (21) 2104-6388

· Para Praças, Oficiais Subalternos, intermediários e 
assemelhados: (21) 2104-6390

ouvidoria, agora na nossa página na internet: 
www.sipm.mar.mil.br

dirEtor
Ricardo Luís Veloso Mendes
Capitão de Mar e Guerra (IM)

Jornalista rEsPonsÁvEl
Daniela Cunha Rangel
Primeiro-Tenente (RM2-T) / (Reg. Mtb 010450)

confira sEus dados bancÁrios
Tem sido observado um aumento do número de pagamen-
tos não creditados em decorrência de inconsistências no 
CPF do militar ou pensionista, em especial quando a con-
ta-corrente de pagamento possui mais de um titular.

Se o seu pagamento não for creditado, é preciso entrar con-
tato com seu banco para verificar o motivo e regularizar a 
situação. Para evitar transtornos, certifique-se SEMPRE 
que todos os seus dados pessoais registrados no cabeçalho 

de seu bilhete de pagamento estão corretos e exatamente 
iguais aos cadastrados em seu banco, em especial seu 
CPF e seu domicílio bancário (banco, número da agência 
bancária e número da conta-corrente).

Prezados leitores,
É com satisfação que apresento minha pri-

meira edição do Jornal dos Inativos e Pensionis-
tas da Marinha como Diretor do SIPM. Inicia-
mos o ano com a comemoração dos 21 anos da 
OM, ocasião em que aproveitamos para reiterar 
o compromisso de buscar sempre a excelência 
no atendimento ao nosso público.

Nesse sentido, damos continuidade, este 
ano, ao projeto “SIPM Itinerante”, que visa 
levar, de maneira direta, informações essen-
ciais sobre os direitos e deveres dos inativos e 
pensionistas da MB. A matéria sobre o projeto 
fala das primeiras apresentações que tivemos 
em 2017 para o público de militares em Tarefa 
por Tempo Certo (TTC) ou prestes a passarem 
para a Reserva.

Um dos assuntos que gera mais dúvidas 
durante as palestras do “SIPM Itinerante” é 
tema de outro texto desta edição do JIPE, o 
recadastramento anual. Obrigatório para todos 
os inativos e pensionistas, militares e servido-

res civis, o recadastramento é simples de ser 
realizado e pode ser feito em qualquer região 
do País. 

Aproveito para chamar a atenção para o 
assunto de capa deste Jornal, o lançamento do 
nosso aplicativo para celulares. Criado pela 
equipe de Tecnologia da Informação do SIPM, 
a ferramenta é um valioso meio de informação 
para o nosso público, já que disponibiliza rapi-
damente e em qualquer lugar, todas as infor-
mações sobre os serviços da OM. Não deixe de 
fazer o download gratuito do aplicativo, que 
está disponível para aparelhos que usam tecno-
logia IOS ou Android. Lançamos também, no 
início do ano, a quarta edição da Revista do 
SIPM. A publicação digital pode ser encontrada 
no site do www.sipm.mar.mil.br e contém arti-
gos de assuntos interessantes para toda a Famí-
lia Naval e notícias do SIPM.

Boa leitura e até a próxima edição.
Ricardo Luís Veloso Mendes
Capitão de Mar e Guerra (IM)
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antEs dE coMParEcEr ao siPM coMuniquE
o óbito

MoviMEntação dE
conta corrEntE

aPós o óbito é criME

inativos do cfn

Programe-se para vir aos locais de aten-• 

dimento do SIPM nos horários de 8h às 
11h ou 14h às 16h.
Evite o horário entre 11h e 14h. Nesse • 

período ocorre o pico de presença de 
usuários, aumentando muito o tempo de 
espera.
Acesse o site “www.sipm.mar.mil.br” ou • 

o aplicativo de celular para escolher o 
posto de atendimento do SIPM mais pró-
ximo de sua residência, além verificar os 
respectivos horários de atendimento. 

Ressalta-se a importância da comunicação ao 
SIPM do falecimento de qualquer militar, servi-
dor civil, inativo, ex-combatente, pensionista ou 
anistiado político da Marinha por meio da apre-
sentação da certidão de óbito do falecido para 
o efetivo bloqueio de pagamento. Tal procedi-
mento previne o depósito indevido de valores na 
conta corrente do servidor após a data do fale-
cimento e evita transtornos administrativos para 
as apurações de recebimento indevido de pro-
ventos e pensões. Nesses casos, deve-se atentar 
para o fato de que a utilização desses valores por 
dependentes ou pessoas próximas poderá cons-
tituir crime, podendo advir desta conduta a res-
pectiva instauração de Inquérito Policial Militar 
(IPM) e comprovando-se o ilícito, o responsável 
pelo mesmo responderá civil e criminalmente, 
além de ter que devolver o montante utilizado 
com juros e correções formalizadas em lei.

Com o objetivo de agilizar o trâmite dos assuntos relativos aos 

Fuzileiros Navais da Reserva Remunerada e Reformados, bem 

como facilitar seu atendimento, o Comando da Pessoal de Fuzi-

leiros Navais (CPesFN) dispõe de um Departamento  de Inati-

vos e três Postos de Atendimento ao Inativo CFN, sediados no 

CEFAN (Avenida Brasil), no Comando da Divisão Anfíbia (Ilha 

do Governador) e junto ao HCM/AVCFN. O CPesFN detém a 

subdelegação  de competência para o trato dos assuntos relativos 

ao controle e gerenciamento dos militares inativos do CFN e atua 

como Organização Militar de Apoio e Contato  (OMAC) para os 

militares do CFN na área Rio.

clubE naval PiraquÊ*
Av. Borges de Medeiros, n° 2.364 – Lagoa
Funcionamento: quinta-feira

clubE naval sEdE social*
Av. Rio Branco,183 – Centro
Funcionamento: quarta-feira

hosPital naval Marcílio dias
Rua Cezar Zama, n° 185 - Lins de Vasconcelos
Funcionamento: segunda a sexta-feira

Policlínica naval nossa sEnhora
da Glória
Rua Conde de Bonfim, n° 54 – Tijuca
Funcionamento: terça, quarta e quinta-feira

*Atendimento somente para sócios

Policlínica naval dE caMPo GrandE (PncG)
Av. Brasil, n° 44.878 – Campo Grande, RJ 
Funcionamento: segunda a sexta-feira

Policlínica naval dE nitErói
Rua Barão de Jaceguai, s/n° - Ponta da Areia 
Niterói (localizado no Complexo da DHN)
Funcionamento: segunda a sexta-feira

casa do MarinhEiro
Av. Brasil, n° 10.592 – Penha
Funcionamento: segunda a sexta-feira

clubE naval charitas*
Av. Carlos Ermelindo Martins, n°68 - Charitas 
Funcionamento: terça-feira

Em todos os Postos, o horário de atendimento é das 
8h às 12h e das 13h às 16h, exceto no Clube Naval 
Sede Social, cujo PAA funciona das 13h às 18h. Para 

Postos dE atEndiMEnto avançado (Paa)
Na região metropolitana do Rio de Janeiro, o SIPM 
conta com os Postos de Atendimento Avançado 
(PAA), que foram implantados com o objetivo 
de proporcionar maior comodidade aos usuários, 

facilitando-lhes o acesso à maioria dos serviços do 
SIPM em locais mais próximos de suas residências, 
evitando a necessidade de deslocamentos até a Sede 
do SIPM.

o recadastramento anual é necessário documento de 
identidade com fotografia recente, que identifique 
bem a pessoa.

Prepare-se: consulte a Carta de 
Serviços do SIPM, disponível no site 

“www.sipm.mar.mil.br” 
e no aplicativo de celular, a fim de 

conhecer a documentação 
e procedimentos necessários para 

o serviço que você precisa.
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alErta da PaPEM 

tradiçõEs navais a bordo da fraGata constituição
Um grupo de 16 pessoas do SIPM 

visitou, no dia 11 de maio, a Fragata 
“Constituição”. O objetivo da visita 
foi consolidar conhecimentos sobre as 
tradições navais para o grupo, formado 
majoritariamente por Cabos que estão 

A Pagadoria de Pessoal da 
Marinha (PAPEM) não dispõe e não 
fornece dados pessoais da Família 
Naval, bem como não há registro 
desses dados no Portal ECONSIG. 
As informações pessoais e sobre 
empréstimos consignados ficam 
de posse da instituição contratada, 
conforme cada contrato assinado. 

Alguns militares e pensionis-
tas vêm recebendo ligações tele-
fônicas e visitas residenciais, ou 
na própria OM, de pessoas dizen-
do-se representantes de Entidades 
Consignatárias, supostamente con-
veniadas à Marinha. Nas visitas 
são oferecidos crédito consignado 
em folha de pagamento, com van-
tagens como taxas de juros atrati-

vas, liberação rápida do dinheiro, agi-
lidade na assinatura do contrato e, até 
mesmo, retirada de descontos da folha 
de pagamento. Nessas ocasiões é soli-
citada a senha do militar ou pensionis-
tas, ou que este assine um contrato em 
branco, deposite um determinado valor 
na conta bancária de terceiros, entre 
outras práticas indevidas. 

No Portal ECONSIG e no site da 
PAPEM existe a relação de empresas 
conveniadas e representantes homolo-
gados. Alerta-se, portanto, a todos os 
Militares e Pensionistas que redobrem 
os cuidados com quaisquer ligações 
telefônicas e visitas pessoais, pois a 
Marinha não faz, nem autoriza esse 
tipo de contato. 

O militar ou pensionista deve ter 

atenção ao efetuar um empréstimo con-
signado. Faça uma simulação no Portal 
de Consignações antes de escolher uma 
Entidade Consignatária. Por fim, cabe 
ressaltar que a MB não incentiva a 
contratação de empréstimo, entende-se 
que o ideal é fazer uma poupança no 
montante necessário para aquisição de 
um determinado bem ou serviço.

Recomenda-se aos Militares e 
Pensionistas que adotem as seguintes 
ações de segurança:

Não forneça sua senha e e-mail • 
cadastrado a terceiros;
Não aceite contatos de interme-• 
diadores por telefone, em sua 
residência ou local de trabalho;
Não forneça dados pessoais • 
e cópia de seus documentos 

antes de certificar-se que é 
uma Entidade Consignatá-
ria conveniada com a MB;
Leia atentamente todas as • 
cláusulas do contrato a ser 
assinado com uma Enti-
dade Consignatária e exija 
uma cópia no ato da assi-
natura do documento;
Não assine contrato em • 
branco; e
Tome cuidado com pro-• 
messas de acelerar o cré-
dito, ofertas de taxas fora 
da realidade do mercado 
de crédito consignado ou 
quaisquer outras vantagens 
indevidas. Sempre descon-
fie dessas vantagens! •

participando do processo seletivo para 
o Curso de Formação de Sargentos.

Registramos publicamente ao Coman-
dante da Fragata “Constituição”, Capitão 
de Fragata Neyder, os agradecimentos pela 
oportunidade e pela acolhida em seu navio.•

A visita foi voltada para os militares que vão para o Curso de Formação de Sargentos A Constituição é uma Fragata da Classe Niterói
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Um grupo de 49 militares do SIPM 
participou, no domingo do dia 14 de 
maio, da 30ª Corrida dos Fuzileiros 
Navais & 12ª Corrida do Corpo de Inten-
dentes da Marinha. O evento foi reali-
zado no Aterro do Flamengo, no Rio de 

Janeiro, e disputado nas categorias 5km e 
10km. A participação em eventos espor-
tivos tem como objetivo incentivar a prá-
tica de atividade física entre os militares, 
além de contribuir para a integração da 
Tripulação do SIPM. •

siPM na corrida dos 
fuzilEiros E intEndEntEs

siPM lança quarta Edição 
dE sua rEvista

Foi lançada durante as comemo-
rações de aniversário da Organização 
Militar (OM), em março, a nova edi-
ção da Revista do SIPM. Em formato 
digital, a publicação traz textos de 
interesse do 
público-alvo 
da OM, os ina-
tivos e pensio-
nistas da Mari-
nha. Assim, 
essa edição 
traz um artigo 
sobre preven-
ção ao câncer 
e outro com 
a temática de 
segurança digi-
tal. Para escla-
recimento dos 
direitos dos 
usuários do 
SIPM, há um 
texto expli-
cando a dife-
rença entre 
auxílio e cus-

teio funeral. A Revista é lançada anu-
almente e este ano também pode ser 
acessada pelo aplicativo para celula-
res do SIPM, além de estar disponibi-
lizada no site www.sipm.mar.mil.br. •

A corrida teve a participação de um grupo do SIPM

PassaGEM dE dirEção no siPM
No dia 10 de fevereiro aconteceu a 

cerimônia de Passagem de Direção do 
Serviço de Inativos e Pensionistas da 
Marinha (SIPM). O Capitão de Mar e 
Guerra (IM) Ricardo Luís Veloso Men-
des assumiu o cargo do então Capitão de 
Mar e Guerra (IM) Luiz Roberto Basso, 
que foi Diretor do SIPM por pouco mais 
de dois anos. A cerimônia foi presidida 
pelo Diretor do Pessoal Militar da Mari-
nha, Vice-Almirante Reginaldo Pontes 
Lima Junior. •

O CMG (IM) Veloso assumiu a Direção do SIPM em fevereiro
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rEcadastraMEnto: saiba coMo fazEr o sEu

O recadastramento é obrigató-
rio para todo inativo e pensionista 
militar, além dos aposentados e 

inativo E PEnsionista 
Militar

Deve realizar o recadastra-
mento presencialmente nos seguin-
tes locais: sede do SIPM, Postos 
de Atendimento Avançado (PAA), 
Organização Militar de Apoio e 
Contato (OMAC) e Organização 
Recadastradora (OREC). Veja os 
endereços e horários de funcio-
namento no site do SIPM: www.
sipm.mar.mil.br. Nos locais onde 
não haja Organização Militar da 
Marinha, o recadastramento pode 
ser feito em unidades do Exército 
ou da Aeronáutica. Basta levar 
um documento de identidade com 
foto.

coM Procuração ou 
tutor/curador

Em caso de problemas de saúde 
que impossibilitem a locomoção, é 
possível fazer a prova de vida por 
meio de Procuração pública ou par-
ticular, com firma reconhecida e 
emitida há, no máximo, seis meses, 
não podendo ser substabelecida 

ou revalidada. No documento deverá 
constar, expressamente, a outorga de 
poderes específicos para prova de vida 
junto à Marinha. Com tutor ou curador, 
é preciso apresentar o termo de sen-
tença judicial que o nomeou. 

Atenção: Em ambos os casos – Pro-
curação e tutor/curador – é necessária a 
apresentação de atestado médico, com 
o prazo máximo de 30 dias a partir da 
emissão, que informe a impossibili-
dade de locomoção. 

no ExtErior
Em caso de ausência do País, o 

militar ou inativo deve comparecer 
a uma representação diplomática no 
país (Embaixada ou Consulado bra-
sileiro) e solicitar a formalização do 
recadastramento por meio de emis-
são de Atestado de Vida. Neste docu-
mento, deve constar nome completo 
do inativo ou pensionista e mencionar 
que este compareceu presencialmente 
no local. O Atestado de Vida deve ser 
enviado para o SIPM, por meio de cor-
respondência registrada, acompanhado 
da cópia autenticada do documento de 

identificação, aos cuidados da Divisão 
de Recadastramento.

inativo Militar EM tarEfa 
Por tEMPo cErto (ttc)

É realizado automaticamente, 
desde que, no mês do aniversário, a 
parcela adicional Pro Labor esteja 
implantada no Bilhete de Pagamento. 

aPosEntado E PEnsionista 
civil

Para o aposentado e pensionista 
civil, o recadastramento deve ser feito 
na agência bancária credenciada onde 
o provento é recebido. É necessário 
apresentar documento de identidade 
com foto.

O procedimento para recadastra-
mento no exterior é o mesmo dos mili-
tares.

Por procurador, o aposentado ou 
pensionista civil deverá nomeá-lo por 
meio de Procuração pública emitida 
há, no máximo, seis meses. O procura-
dor deverá comparecer acompanhado 
do titular do benefício (inativo/pensio-
nista civil). 

rEcadastraMEnto 
doMiciliar

O inativo ou pensionista, 
tanto militar quanto civil, que 
seja portador de doença grave 
e/ou estiver impossibilitado de 
locomoção pode solicitar o reca-
dastramento domiciliar direta-
mente nos setores de atendimento 
ou por meio do telefone (21) 
2104-5579, ou ainda pelo e-mail 
sipm.domiciliar@marinha.mil.br. 

Para a solicitação de recadas-
tramento domiciliar devem ser 
apresentados: 

documento de identifi-• 
cação com foto atual do 
inativo/pensionista e do 
solicitante; 
atestado médico, com • 
o prazo máximo de 30 
dias a partir da emissão, 
que comprove a moléstia 
grave e/ou impossibili-
dade de locomoção; e 
comprovante de residên-• 
cia do inativo/pensio-
nista. •

pensionistas civis, e deve ser realizado 
anualmente, sempre no mês de aniver-
sário da pessoa. O objetivo é registrar 

a prova de vida e, desta forma, com-
plementar, fazer uma atualização dos 
dados cadastrais. Os inativos, aposen-

tados e pensionistas que não reali-
zam o recadastramento têm o seu 
pagamento bloqueado.
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siPM itinErantE: Para acabar coM as dúvidas
sobrE inatividadE E PEnsão

O Serviço de Inativos e Pensio-
nistas da Marinha (SIPM) abriu o ano 
do “SIPM Itinerante” com palestras 
no Comando em Chefe da Esquadra 
(ComemCh), no dia 11 de abril. O 
projeto, que tem por objetivo escla-
recer os principais pontos que geram 
dúvidas nos assuntos relacionados à 
inatividade e pensão militar, teve uma 
outra edição, em 8 de maio, voltada 

para militares da área do 1º Distrito 
Naval.

Os temas apresentados durante 
o “SIPM Itinerante” são “Benefícios 
devidos ao militar inativo acometido 
de enfermidade”, “Recadastramento 
Anual”, “Pensão Militar” e “Parcelas 
Específicas (Fusma e Auxílio Fune-
ral)”. O público-alvo do projeto é for-
mado por militares próximos do perí-

odo de transferência para a Reserva, 
além dos que foram para a Reserva há 
pouco tempo. 

Ao longo de 2016, mais de 500 
pessoas participaram do “SIPM Iti-
nerante”. O Capitão de Fragata (IM) 
Anderson Oliveira Marendaz esteve 

presente no dia 8 de maio e ressal-
tou a importância do projeto: “Estou 
perto da transferência para a Reserva 
e não sabia destas informações, que 
são extremamente importantes, como 
a obrigatoriedade do recadastramento 
anual”. •

aMazônia azul: o dirEito do Mar

O mar é fundamental para o 
desenvolvimento das nações. Assim, 
desde as épocas mais remotas, mares 
e oceanos são usados não só como 
via de transporte, mas fonte de recur-
sos biológicos. O desenvolvimento 
da tecnologia marinha permitiu a 
descoberta de recursos naturais de 

suma importância para a humanidade.
A descoberta destes recursos fez 

aumentar a necessidade de delimitar os 
espaços marítimos em relação aos quais 
os Estados costeiros exercem soberania 
e jurisdição. Na década de 50, as Nações 
Unidas começaram a discutir a elabora-
ção do que viria a ser, anos mais tarde, 

a Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar (CNUDM). O Brasil 
participou ativamente das discussões 
sobre o tema, por meio de delegações 
formadas, basicamente, por Oficiais da 
Marinha e diplomatas. 

As Águas Jurisdicionais Brasileiras 
constituem-se pelo conjunto formado 

pelo Mar Territorial e a Zona Eco-
nômica Exclusiva (ZEE). Trata-se 
de uma imensa região, com cerca 
de 3,5 milhões de quilômetros qua-
drados. Por seus incomensuráveis 
recursos naturais e grandes dimen-
sões, esse território é chamado de 
Amazônia Azul. •

O público do ComemCh se mostrou participativo durante as apresentações

Recadastramento anual e pensão militar são dois dos temas apresentados
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siPM: 21 anos sErvindo coM qualidadE a quEM sErviu 
à Marinha do brasil coM dEdicação

No dia 6 de março, o Serviço de 
Inativos e Pensionistas da Marinha 
(SIPM) completou 21 anos de ativi-
dade. A data foi celebrada com uma 
cerimônia militar, realizada no dia 8 de 
março, presidida pelo Diretor do Pes-
soal Militar da Marinha, Vice-Almi-
rante Antonio Reginaldo Pontes Lima 
Junior. Estiveram presentes ao evento 
vários ex-diretores do SIPM.

A cerimônia contou também com 
a entrega da premiação de Militar da 
Ativa, Praça TTC e Servidor Civil 

padrão do segundo semestre de 2016. 
Receberam os prêmios: o Suboficial 
Gilberto Pessoa de Oliveira, do Depar-
tamento de Administração; o Cabo 
Ewerton Diêgo Soares Gomes, do 
Departamento de Proventos e Pensões; 
a Praça TTC Suboficial Edilson Mouti-
nho Scovino, do Departamento de Pro-
ventos e Pensões; e a Servidora Civil 
Maria Balbina Florida do Nascimento, 
do Departamento de Administração.

O Diretor do SIPM, Capitão de 
Mar e Guerra (IM) Ricardo Luís 

Veloso Mendes, destacou em sua 
Ordem do Dia (OD) que a rotina da 
OM é pautada no atendimento huma-
nizado e profissional. Além disso, o 
Diretor afirmou que a qualificação do 
pessoal e o uso de novas tecnologias 
são duas ferramentas imprescindíveis 
para que o SIPM alcance o alto grau 
de qualidade de prestação de serviços 
desejado.

O SIPM foi criado em 1996, por 
transformação da antiga Pagadoria de 
Inativos e Pensionistas da Marinha 

(PIPM). A OM foi ativada em 6 de 
março deste ano, dia que ficou insti-
tuído como seu aniversário. A PIPM 
era o órgão responsável pelo processa-
mento e pagamento das despesas rela-
tivas a proventos e pensões até 1996, 
quando foi realizada sua Mostra de 
Desativação. Foi, então, que surgiu o 
atual Serviço de Inativos e Pensionis-
tas da Marinha, cujo primeiro Diretor, 
o Capitão de Mar e Guerra (IM) Már-
cio Menezes Mendonça, foi também o 
último da PIPM.•

O SIPM completou 21 anos de atividade 

Na Ordem do Dia foi destacada a busca pela excelência no atendimento

A premiação de militar e servidor civil padrão foi entregue na cerimônia de aniversário da OM

Diversos ex-diretores do SIPM compareceram à cerimônia


