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JiPE Jornal dos inativos E PEnsionistas da Marinha
“Servir com qualidade a quem serviu à Marinha do Brasil com dedicação ”

siPM ParticiPa dE coMEMoração
do dia dos inativos

O Dia dos Inativos, 10 de outubro, 

foi celebrado, na Casa do Marinheiro, 

com uma cerimônia militar e atividades 

socioeducativas voltadas para o público 

do evento. A cerimônia foi presidida pelo 

Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, 

Almirante de Esquadra Ilques Barbosa 

Junior, que destacou a importância de 

ações voltadas para os inativos: “Sempre 

faremos o possível e o impossível para 

honrar o legado de quem se dedicou à 

Marinha”.

O Serviço de Inativos e Pensio-

nistas da Marinha (SIPM) participou 

da celebração na Casa do Marinheiro 

com um estande, no qual foi distribuído 

material informativo sobre os serviços 

da OM. Na sede, a comemoração se deu 

O Vice-Almirante Sávio foi um dos agraciados na solenidade

A data foi comemorada na sede do SIPM

com uma confraternização com café da 

manhã no setor de atendimento aos ina-

tivos.

O Dia dos Inativos foi criado em 

2010 como um reconhecimento às pes-

soas que serviram à Marinha. O Vice-

Almirante Domingos Sávio Almeida 

Nogueira, um dos agraciados com o 

Distintivo do Inativo que foi entregue 

durante a solenidade na Casa do Mari-

nheiro, destacou a importância da expe-

riência das pessoas que se dedicaram à 

Força Naval: “A Marinha é uma institui-

ção que vive de tradições e os inativos 

fazem uma ponte com o que aprenderam 

e transportam para os mais modernos”. •
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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
Luiz Roberto Basso 

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,

Chegamos ao fim do ano em que o SIPM comemorou 

seu 20o aniversário com a sensação de dever cumprido e 

a certeza de que fizemos o melhor pelo nosso público ao 

longo destes 12 meses. Nesta edição do Jornal dos Inati-

vos e Pensionistas é possível ter uma ideia de como foi 

nosso ano, com muito trabalho e busca pela excelência 

no atendimento aos inativos e pensionistas.

Em 2016, teve início o projeto “SIPM Itinerante”, 

que tem por objetivo levar informações importantes para 

os militares e civis que estão próximos da transferência 

para a Reserva, por meio de palestras nas OM do Rio de 

Janeiro. A equipe envolvida no projeto visitou 12 Orga-

nizações Militares, com um total de público de mais de 

500 pessoas.

Tradicionalmente, este jornal é utilizado para escla-

recer algum direito ou dever dos inativos e pensionistas, 

portanto, não deixe de ler o texto da página seis para 

entender a diferença entre o auxílio e o custeio funeral. 

E para saber mais sobre este e outros benefícios, direitos 

e deveres dos inativos e pensionistas, incentivo a visita 

ao site do SIPM, no endereço www.sipm.mar.mil.br, 

onde poderão ser consultados a Carta de Serviços, o Guia 

Rápido da Pensão Militar (GIRAPEM) e os vários infor-

mativos (folders) disponíveis.

Aproveito para relembrar, como sempre fazemos, 

que é importante visitar o site antes de comparecer a um 

posto do SIPM. Verifique o local de atendimento mais 

próximo de sua residência e os horários de funciona-

mento. Além disso, cheque os documentos necessários 

para o serviço que está procurando, relacionados na Carta 

de Serviços.

Além da nossa página na internet, é com muita satis-

fação que divulgo que o SIPM está prestes a disponibilizar 

um aplicativo para celulares. Assim, nosso público-alvo 

terá “na palma de sua mão” todas as informações sobre 

o atendimento e documentos necessários para cada tipo 

de demanda. O aplicativo poderá criar, ainda, um alerta, 

avisando-o, no mês de seu aniversário, para a realização 

de seu recadastramento anual.

Boa leitura do JIPE. E que 2017 seja mais um ano de 

realizações e muito trabalho para todos nós do SIPM.

Luiz Roberto Basso

Capitão de Mar e Guerra (IM)
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o qUE FalaM do siPM coMUniqUE
o óbito

MoviMEntação dE
conta corrEntE

aPós o óbito é criME

inativos do cFn

Meu nome é Ana Paula, sou flha do suboficial da Marinha Emilio Freixiela Hernandez, que faleceu em 
agosto do ano 2015. Gostaria de agradecer imensamente a ajuda da Ouvidoria do SIPM diante do meu 
problema. Muito obrigada e que os méritos de um bom servidor sempre sejam reconhecidos.”
ana PaUla hErnandEZ

Obrigado pela atenção e parabéns pela eficiência da informação. Se todo setor público fosse assim, 
certamente este país seria bem melhor.” 
sc osWaldo PEllEGrino JUnior

Agradeço enormemente à toda a equipe da Ouvidoria do SIPM, são pessoas que trabalham sério e honram 
a Marinha do Brasil com todas as referências de nosso juramento.”
1sG-Fn-EF(qPFn) robErto MaXiMiliano dE PÁdUa Faria 

“

“

“
Ressalta-se a importância da comunicação ao 

SIPM do falecimento de qualquer militar, ou 

servidor civil, inativo, ex-combatente, pensio-

nista ou anistiado político da Marinha por meio 

da apresentação da certidão de óbito do falecido 

para o efetivo bloqueio de pagamento. Tal pro-

cedimento previne o depósito indevido de valo-

res na conta do servidor após a data do faleci-

mento 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.
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doaçõEs do siPM bEnEFiciaM idosos E crianças sEdiME 
MEdicaMEntos 
ao alcancE da 
FaMÍlia naval

atEnção sErvidor civil aPosEntado oU 
bEnEFiciÁrios dE PEnsão civil

coMUnicado da dirEtoria dE PEssoal civil da Marinha

O Sistema de Distribuição de 
Medicamentos (SisDiMe) foi criado 
para disponibilizar medicamentos 
com custo menor daqueles praticados 
no mercado aos usuários do Saúde 
Naval. É composto por vinte e cinco 
Setores de Distribuição de Medica-
mentos (SeDiMe): onze na área Rio 
de Janeiro e quatorze fora de sede. Os 
medicamentos disponibilizados são de 
uso contínuo e alta demanda, ou seja, é 
priorizado o tratamento das doenças de 
maior prevalência.

Para adquirir os medicamentos é 
necessário apresentar receita médica, 
que tanto pode ser de um médico da 
MB, quanto particular, e um docu-
mento de identificação. Os valores são 
descontados em bilhete de pagamento 
ou pagos por meio de Guia de Recolhi-
mento da União (GRU).

Já os medicamentos de controle 
da hipertensão arterial são disponibili-
zados sem custo. Para tanto, basta se 
cadastrar no Programa de Hipertensão 
e no Programa Saúde ao Seu Alcance. 
Mais informações sobre o Programa 
podem ser obtidas em qualquer uni-
dade de saúde da Marinha. 

Todos os SeDiMe contam com um 
Farmacêutico Responsável Técnico, 
que  orientam o usuário na utilização 
dos medicamentos, de forma a garantir 
o tratamento de acordo com a recomen-
dação médica. Visite a página da DSM 
– www.dsm.mar.mil.br para consultar 
a relação dos SeDiMe, com endereço 
e telefones de contato, além da lista de 
medicamentos disponíveis com seus 
respectivos valores.•

Nos termos do art. 87 da Lei nº 

13.324/2016, os servidores aposentados 
e beneficiários de pensão, cujos benefí-

cios foram concedidos a partir de 1º de 

março de 2007, devem preencher e assi-

nar o  Termo de Opção, disponível na 

Página da DPCvM, pela nova fórmula 

de cálculo das gratificações de desem-

penho a que façam jus, observando o 

caráter irretratável, desde que tenham 

percebido a respectiva gratificação de 

O SIPM realizou, no primeiro 
semestre do ano, uma campanha de 
arrecadação de agasalhos e coberto-
res. A tripulação da OM se engajou 
na “Campanha do Agasalho” e foram 
arrecadadas 393 peças, que incluíam, 
além dos materiais de inverno, itens de 
vestuário e calçados. 

As doações foram entregues, em 

julho, às instituições “Minha Casa – 
Sociedade Civil de Amparo ao Menor” 
e “Abrigo de Idosos Lar do Otávio”, 
ambas localizadas no bairro de Campo 
Grande, no Rio de Janeiro. O SIPM 
realiza periodicamente campanhas de 
doação entre sua tripulação. Esta foi a 
terceira edição da “Campanha do Aga-
salho” na OM. •

desempenho durante, no mínimo, sessenta 

meses antes da data de aposentadoria e da 

instituição da pensão, conforme ressalta 

o parágrafo único do citado dispositivo 

legal. Posteriormente, o referido Termo de 

Opção deverá ser encaminhado a esta DE 

para demais medidas pertinentes. Após a 

apuração da média aritmética de pontua-

ção recebida durante os sessenta meses, 

em JAN/2017 será aplicado o percentual 

de 67% sobre o valor equivalente a essa 

média; em JAN/2018 o percentual de 

84%; e em JAN/2019 o percentual de 

100%, ou seja, em JAN/2019 será atin-

gida totalmente a média obtida durante 

as sessenta últimas percepções da grati-

ficação de desempenho. Mais informa-

ções acerca desse assunto poderão ser 

obtidos com os colaboradores SC-AU-

RICÉLIA e SO-Ref-CARDOSO, pelos 

telefones (61)-3429-1278 e (61)-3429-
5004, respectivamente. •

Orientações aos servidores civis aposentados e beneficiários de pensão, relativas à opção de caráter 
irretratável, quanto à nova sistemática de incorporação das gratificações de desempenho 

As instituições receberam as 393 doações realizadas pela tripulação do SIPM

CC (RM1-T) Silveira e 3SG-ES Leonardo 
alegraram os idosos do Lar de Otávio com 

uma apresentação musical 
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ProJEto do siPM lEva PalEstras sobrE a inatividadE
às oM da ÁrEa rio

O Serviço de Inativos e Pensionistas 
da Marinha (SIPM) iniciou em abril o 
projeto “SIPM Itinerante”, que consiste 
em palestras de divulgação de informa-
ções sobre a inatividade. O público-alvo 
são os militares da ativa próximos do 
período de transferência para Reserva, 
além dos que estão em Tarefa por Tempo 
Certo (TTC). As primeiras apresenta-
ções do ano aconteceram na Diretoria de 
Patrimônio Histórico e Documentação 
da Marinha (DPHDM).

Ao longo do ano foram realizadas 
palestras em diversos locais, como 
Centro de Instrução e Adestramento 
Almirante Newton Braga (CIANB), 
Centro de Apoio a Sistemas Operati-
vos (CASOP) e Hospital Naval Mar-
cílio Dias (HNMD), entre outros, num 
total de 12 OM atendidas. Mais de 
500 militares assistiram às apresenta-
ções, que tratam dos seguintes temas: 
“Benefícios devidos ao militar inativo 
acometido de enfermidade”, “Reca-
dastramento Anual”, “Pensão Mili-
tar” e “Parcelas Específicas (Fusma e 
Auxílio Funeral)”. 

O objetivo do projeto é esclarecer 
os principais pontos que geram dúvi-
das nos assuntos relacionados à inati-

vidade e à pensão militar. “O desco-
nhecimento destes temas pode causar 
dificuldades quando o militar chega 
à inatividade. Assim, vamos apresen-
tar as palestras nas OM e pedir que os 
participantes sejam multiplicadores 
de informações para seus colegas”, 
explica a Chefe do Departamento de 
Apoio ao Público do SIPM, Capitão de 
Fragata Eliane Rocha. •

No CCIMAR, o público participou da palestra expondo suas dúvidas

Projeto esclarece dúvidas mais comuns dos inativos e pensionistas a militares da DPHDMMilitares do ComemCh assistem à palestra do SIPM
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aUXÍlio E cUstEio FUnEral, vocÊ sabE a diFErEnça?

Criado no ano passado, por 
meio da Lei nº. 13.187, o Dia da 
Amazônia Azul é celebrado em 16 
de novembro. A data comemorativa 
busca conscientizar a população 
sobre a importância dessa área oce-
ânica de 3,6 milhões de km², pelos 
quais circulam 95% do comércio 
exterior brasileiro. O dia foi esco-
lhido em função demarcação do ter-
ritório marítimo sob jurisdição do 
Brasil, efetuado em 16 de novembro 

O Auxílio Funeral é um direito 
do militar e do servidor civil, em caso 
de morte do cônjuge, companheira ou 
outro dependente. Viúvos ou viúvas 
de militares e servidores civis também 
recebem o benefício, além de beneficiá-
rios da pensão militar, observada a res-
pectiva ordem de habilitação, por morte 
do militar, viúvo ou viúva de militar. 

O valor é uma remuneração bruta 
do mês de óbito do militar, inativo ou 
pensionista.

Documentos necessários para 
requerer o Auxílio Funeral: certidão de 
óbito (cópia autenticada); identidade 
e CPF do requerente (cópias auten-
ticadas); declaração de dependente 
de suspensão pelo falecimento. No 
caso de falecimento do próprio mili-
tar, o beneficiário deverá dar entrada 
no pedido da pensão e aguardar a sua 
habilitação. Nesses casos, para agilizar 
o pagamento do benefício, é utilizado 
o Título de Pensão Militar como com-
provação do direito, ou seja, não há 

de 1994, pela Convenção das Nações 
Unidas sobre Direito do Mar.

A região da Amazônia Azul tem 
importância estratégica para o Brasil, 
pois é rica em biodiversidade e reser-
vas minerais. A área é comparável à 
da superfície da floresta amazônica. 
O Brasil ainda pleiteia junto à Orga-
nização das Nações Unidas estender 
sua plataforma continental em 900 mil 
km², o que pode fazer a Amazônia Azul 
chegar a 4,5 milhões km². •

necessidade do requerimento por parte 
do pensionista.

Em caso de falecimento de depen-
dente de militar da ativa ou inativo em 
TTC, o requerimento deve ser feito na 
OM em que está lotado. Os documen-
tos são os mesmos já informados.

Já o Custeio Funeral é pago por meio 
de requerimento à qualquer pessoa que 
efetuar os gastos com o sepultamento 
do militar, servidor civil, pensionista 
viúvo ou viúva de militar ou ex-comba-
tente. O Custeio Funeral é uma parte do 
Auxílio Funeral, que é paga antecipada-
mente para, como o próprio nome diz, 
cobrir os custos do sepultamento. Esse 
valor será subtraído do Auxílio Funeral 
no ato do pagamento deste.

Para requerer o Custeio Funeral 
é necessário apresentar os seguintes 
documentos: certidão de óbito (cópia 
autenticada); nota fiscal (original); 
extrato de conta-corrente em nome do 
requerente; identidade e CPF (cópias 
autenticadas). •

MantEnha os dados dE 
dEPEndEntEs E bEnEFiciÁrios 

sEMPrE atUaliZados!
É importante manter atualizadas as informações 

relativas a dependentes e beneficiários. Em caso 

de solicitação de benefícios como o auxílio funeral, 

por exemplo, é imprescindível que estes dados 

estejam corretos e em dia. Assim, atualize sempre 

que necessário as informações em qualquer local de 

atendimento do SIPM (verifique os locais e horários 

de atendimento no site www.sipm.mar.mil.br).

data cElEbra aMaZônia aZUl
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Encontro JUrÍdico no siPM 

iMPrEssão dE bP, contrachEqUE E
coMProvantE dE rEndiMEnto

O Serviço de Inativos e Pensio-
nistas da Marinha (SIPM) promo-
veu, nos dias 7, 9 e 10 de novembro, 
um encontro entre as Organizações 
Militares da Marinha, Exército e 
Aeronáutica, sitiadas na cidade do 
Rio de Janeiro, que executam tare-
fas referentes a militares inativos 
e seus pensionistas. Foram discuti-
dos, ao longo dos três dias, aspec-

sisPaG (MilitarEs E sEUs 
PEnsionistas)

Foi criada a opção, para inati-
vos militares e pensionistas, de não 
impressão de seus Bilhetes de Paga-
mento (BP) e comprovante anual de 
rendimento. A ação vai de encontro às 
boas práticas de preservação do meio 
ambiente e sustentabilidade. Para 
isso, basta ingressar em algum posto 

tos jurídicos sobre a pensão mili-
tar e recuperação de ativos, entre 
outros assuntos da área. 

“O SIPM organiza este encon-
tro anualmente com dois objetivos: 
fortalecer o contato entre os mili-
tares que trabalham com esse tema 
e debater como os outros Serviços 
estão em termos de inovações, difi-
culdades, interpretações de ações 

judiciais, ou seja, como lidam com 
o assunto no dia-a-dia”, explica o 
Capitão de Mar e Guerra (IM) Luiz 
Roberto Basso, Diretor do SIPM.

A reunião teve a participação 
de cerca de 30 militares da Subdi-
retoria de Inativos e Pensionistas 
da Aeronáutica (SDIP), da Paga-
doria de Inativos e Pensionistas da 
Aeronáutica (PIPAR) e do Serviço 

de Inativos e Pensionistas da 1º 
Região Militar (SIPRJ1), além do 
próprio SIPM. Entre os presentes 
estavam o Brigadeiro Intendente 
Mauro Fernando da Costa Marra, 
da SDIP, o Coronel Jorge Fer-
nando Marques de Almeida, Chefe 
do SIPRJ1; e o Coronel Intendente 
Alexandre Santana Nogueira, Dire-
tor da PIPAR. •

Encontro para discutir aspectos relacionados aos inativos e pensionistas é realizado anualmente

de atendimento do SIPM, com reque-
rimento para esse fim. Relembramos 
que a PAPEM disponibiliza o acesso 
dos BP e do comprovante pela inter-
net (ícone “BP Online”, no endereço 
www.sipm.mar.mil.br).

siaPE (sErvidorEs civis E sEUs 
PEnsionistas)

Já os contracheques e comprovantes 
de rendimento para Imposto de Renda de 

servidores civis aposentados e seus bene-
ficiários de pensão não são mais impres-
sos. Os documentos ficam disponibiliza-
dos para consulta no Portal SIAPEnet/
SIGEPE. Para ter acesso, o aposentado 
ou pensionista civil deve solicitar o 
cadastro de seu e-mail. O procedimento 
pode ser feito em qualquer local de aten-
dimento do SIPM (consulte os locais e 
respectivos horários de funcionamento 
no site www.sipm.mar.mil.br), basta 

apresentar a seguinte documentação, 
original e cópia: documento de identifi-
cação; CPF; título de eleitor; certidão de 
nascimento ou casamento; comprovante 
de residência (com CEP); comprovante 
de telefone residencial; e a página inicial 
da caixa de e-mail impressa, para com-
provar que o endereço está ativo. Após 
o cadastro dos dados no sistema, a senha 
é encaminhada para o e-mail informado 
com as instruções de acesso. •
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Âncora social chEGa a sUa oitava Edição

siPM lança nova Edição da 
carta dE sErviços

O SIPM participou do 8º Festival 
Âncora Social, realizado no dia 17 de 
agosto, na Casa do Marinheiro (CMN). 
No estande do Serviço de Inativos e 
Pensionistas da Marinha foi possível 
tirar dúvidas sobre os serviços presta-
dos pela OM e foram distribuídos o Jor-
nal dos Inativos e Pensionistas (JIPE) 
e o Guia Rápido da Pensão Militar 
(GIRAPEM). Além disso, o posto de 
atendimento da CMN funcionou nor-
malmente e os participantes do Festival 
puderam fazer seu recadastramento, 
entre outros serviços. Cerca de duas mil 
pessoas participaram desta edição do 
Âncora Social, evento que reúne ações 
sociais, prestação de serviços e entrete-
nimento para a Família Naval. •

O Serviço de Inativos e Pensio-
nistas da Marinha (SIPM) lançou a 
quarta edição de sua Carta de Ser-
viços ao Cidadão. Esta publicação 
apresenta todas as informações 
relativas aos principais serviços 

O espaço do SIPM no Festival Âncora Social

da OM: documentação necessária 
para requerer cada um dos serviços, 
locais e horários de atendimento 
do SIPM, das OMAC e OREC e os 
prazos médios de atendimento em 
nossos postos e de resposta/solução 
para cada tipo de demanda. Na Carta 
de Serviços, o leitor encontra, ainda, 
os canais de contato com a Ouvidora 
do SIPM.

Desta forma, é essencial que o 
inativo ou pensionista consulte a 
publicação antes de seu compare-
cimento a um dos postos de aten-
dimento do SIPM, a fim de evitar a 
necessidade de retorno para sanea-
mento de alguma pendência. 

A Carta de Serviços está disponí-
vel para consulta na página do SIPM 
na intranet (www.sipm.mb) e na inter-
net (www.sipm.mar.mil.br). •

alErta

  Inativos e pensionistas vêm rece-
bendo ligações telefônicas ou visitas 
residenciais de pessoas dizendo-se 
representante de entidades consigna-
tárias. Estes indivíduos, que se apre-
sentam como advogados ou mesmo 
como militares da reserva, possuem 

conhecimento de informações pesso-
ais do inativo e pensionista e ofere-
cem vantagens advindas de supostos 
processos judiciais contra a Marinha. 
Redobre os cuidados com quaisquer 
ligações telefônicas ou visitas resi-
denciais:

Não forneça senha ou e-mail a terceiros;

Não aceiter contatos de intermediadores por telefone ou em sua residência;

Não forneça dados pessoais e cópia de seus documentos antes de 
certificar-se que a entidade consignatária é conveniada com a MB;

Leia atentamente todas as cláusulas do contrato a ser assinado com 
a entidade consignatária e exija cópia no ato da celebração;

Não assine contrato em branco; e

Tome cuidado com pessoas com promessas de acelerar o 
crédito ou outras vantagens.


