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SIPM participa 
das comemorações 
do Dia do Inativo 

No dia 10 de outubro de 2011, foi realizada a cerimônia 
comemorativa do Dia do Inativo. O SIPM participou do evento, 
realizando recadastramento e outras prestações de serviços. O 
evento foi organizado pela Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha 
(DGPM) e realizado na Casa do Marinheiro (CMN), no Rio de 
Janeiro. Contou com a presença do Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Julio Soares de Moura Neto e de diversas 
autoridades militares e civis.

Nesse importante dia, a Marinha do Brasil homenageou os 
militares inativos e servidores civis aposentados que, com seu 
trabalho diário, contribuíram sobremaneira para o cumprimento 
de diversas tarefas e programas relacionados à extensa missão 
de nossa Instituição.

MENSAGEM DO 
COMANDANTE DA MARINHA 
ALUSIVA AO DIA DO INATIVO
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SIPM REALIZA VISITA DE 
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COM4ºDN E NA EAMCE
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Prezados leitores:
Foi um grande privilégio ter percorrido o ano de 2011 com os senhores. 

Este foi um ano especial para todos, pois comemoramos 15 anos de 
atividade, ocasião em que rememoramos o crescimento de nossa OM desde 
sua criação, passando por ampliação em suas tarefas, em razão das 
crescentes demandas, até os dias atuais, com a OM já reestruturada e 
avançando na direção da melhoria e do aperfeiçoamento de seus processos.

A história da nossa organização continua sendo escrita com abnegação e 
esforço pessoal, aumentando as perspectivas para um futuro próximo e 
dando continuidade ao trabalho profícuo daqueles que nos antecederam. 
Essa é nossa grande responsabilidade sem, contudo, perder a humanização 
dos serviços.

Como registro dos atuais 15 anos do SIPM, elaboramos uma revista 
especial, que traz informações sobre as nossas atividades e apresenta a 
tripulação da OM. Assim, é uma maneira de msotrar o reconhecimento e a 
valorização àqueles que servem nesta OM. A revista se encontra disponível 
para leitura nas salas de atendimento na Sede da OM, nos Postos de 
Atendimento Avançado, nas OMAC e OREC.

Este ano também participamos do 4º Festival Âncora Social, promovido pela Diretoria de Assistência Social 
da Marinha (DASM) nos dias 27 e 28 de agosto, na Casa do Marinheiro. O SIPM atuou prestando atendimento 
que incluiu recadastramento, elaboração de Declaração de Dependentes, além de orientação e informações 
acerca dos demais serviços prestados aos inativos e pensionistas, como a Habilitação para a Pensão Militar. 

Outro momento especial em 2011 foi a participação nas comemorações do segundo ano de criação do Dia 
do Inativo, em 10 de outubro. No Rio de Janeiro, o evento foi realizado na Casa do Marinheiro e contou com a 
presença do Comandante da Marinha. A data foi celebrada com cerimônia cívico-militar e atividades 
socioeducativas voltadas especificamente para esse segmento. A confraternização teve o propósito de 
reverenciar aqueles que nos antecederam e dedicaram grande parte de suas vidas ao serviço naval, 
favorecendo a coesão e o fortalecimento da confiança e do vínculo entre o seu pessoal.

Caros leitores, encerramos este ano de realizações com resultados amplamente satisfatórios, cientes da 
nossa responsabilidade e compromisso  com os nossos inativos e pensionistas. A todos os leitores expresso  
os meus  mais sinceros  votos de que o ano que se inicia seja repleto de novas conquistas e realizações.

Boa leitura!

Deve-se ter atenção de que a senha do E-CONSIG (para empréstimo) é pessoal e intransferível e 
que os inativos/pensionistas deverão zelar pela sua integridade, de modo a evitar prejuízos futuros. 
A sua senha deverá ser digitada por você mesmo. Não se deve entregar a senha a ninguém, nem à 
empresas de empréstimos, as quais só terão acesso aos dados pessoais se o próprio usuário 
entregar a sua senha. Lembre-se que o inativo/pensionista é o responsável pelo uso e guarda de 
sua senha de acesso ao Portal de Consignações, NÃO DEVENDO ENTREGÁ-LA A OUTRA PESSOA, 
sob o risco de ser ALVO DE POSSÍVEIS FRAUDES. Para informações mais detalhadas sugerimos 
acessar a página do SIPM na internet (www.sipm.mar.mil.br); clique em Portal de Consignações do 
Militar/Pensionista; e escolha a opção Cartilha do Consignado (que apresenta versão para leitura e 
para impressão). 

ATENÇÃO, INATIVOS E PENSIONISTAS! 
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AMBULATÓRIO NAVAL DE CAMPO GRANDE
Rua Elias Lobo, nº 488 - Campo Grande 
(rua transversal à Estrada de Cabuçu)
Funcionamento: segunda a sexta-feira

POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI
Rua Barão de Jaceguaí, s/nº - Ponta da Areia 
Niterói (localizado no Complexo da DHN)
Funcionamento: segunda a sexta-feira

AMBULATÓRIO NAVAL DA PENHA
Av. Brasil, nº 10.946 - Penha
Funcionamento: quarta-feira

CASA DO MARINHEIRO
Av. Brasil, nº 10.592 - Penha 
Funcionamento: segunda a sexta-feira

CLUBE NAVAL CHARITAS 
Av. Carlos Ermelindo Martins, nº 68 - Charitas 
Funcionamento: terça-feira

CLUBE NAVAL PIRAQUÊ (somente para sócios)
Av. Borges de Medeiros, nº 2.364 - Lagoa
Funcionamento: quinta-feira

CLUBE NAVAL CABENA (somente para sócios)
Av. Alte Barroso, nº 63/17º andar, 
sala 27 - Centro 
Funcionamento: segunda a sexta-feira

CLUBE NAVAL SEDE SOCIAL (somente para sócios) 
Av.  Rio Branco, 183 - Centro 
Funcionamento: segunda a sexta-feira

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
Rua Cezar Zama, nº 185.
Lins de Vasconcelos 
Funcionamento: segunda a sexta-feira

POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Rua Conde de Bonfim, nº 54 - Tijuca 
Funcionamento: terça e quinta-feira

POSTOS DE ATENDIMENTO AVANÇADO 

Em todos os Postos o horário de 
atendimento é das 8h às 12h e das 13h 
às 16h, exceto no posto CABENA que 
atende das 10h às 18h30; e no Clube 
Naval Sede Social, cujo PAA funciona das 
13h às 18h. 

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

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) recebeu subdelegação de competência  para o trato dos assuntos relativos ao controle 
e gerenciamento dos militares inativos do CFN e também passou a ser Organização Militar de Apoio e  Contato (OMAC) na área do RJ para estes 
militares. Com o objetivo de melhor atendê-los, além do posto no CPesFN, foram instalados mais dois  Postos de Atendimento a Inativos do CFN, 
um na Ilha do Governador (Instalações do antigo Ambulatório Naval) e outro no CEFAN.  

OMAC no CPesFN

O SIPM tem recebido denúncias de Inativos e Pensionistas, vítimas de pessoas que dizem estar 
representando este Serviço, solicitando informações pessoais e oferecendo serviços, melhorias em 
benefícios e pensões. Alerta-se aos Militares inativos, Servidores Civis aposentados, Ex-combatentes e 
suas respectivas pensionistas, que este Serviço não possui representantes domiciliares a fim de tratar de 
quaisquer assuntos, principalmente sobre benefícios de pensão, contratação de seguros de vida ou de 
saúde, não podendo se responsabilizar, por quaisquer contratos firmados, entre os supostos representantes 
e os inativos ou suas pensionistas. Em caso de dúvidas, solicita-se entrar em contato com o SIPM, pelo Tel 
2104-6390, ou pela INTERNET com a nossa Ouvidoria.

ALERTA

Ressalta-se a importância da comunicação ao SIPM do falecimento de qualquer militar, ou servidor civil, 
inativo, ex-combatente, pensionista ou anistiado político da Marinha por meio da apresentação da certidão de 
óbito do falecido para o efetivo bloqueio de pagamento. Tal procedimento previne o depósito indevido de 
valores na conta do servidor após a data de falecimento e evita transtornos administrativos para as 
apurações de recebimento indevido de proventos e pensões. Nesses casos, deve-se atentar para o fato que a 
utilização desses valores por dependentes ou pessoas próximas poderá constituir crime, podendo advir desta 
conduta a respectiva 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 previstas em lei.

COMUNICAÇÃO DE ÓBITO

Quero agradecer a atenciosidade que me foi dedicada até o momento. É importante saber que 
temos um canal de comunicação como este e, principalmente, ressaltar a sua eficácia. Deus 
abençoe todos vocês! Luciléa Gerhardt Martins. 

Venho informar que já passei a receber meu contracheque em minha agência bancária atual, onde 
solicitei. Agradeço a todos pelo maravilhoso atendimento que até hoje essa equipe tem nos 
proporcionado. Rosangela Chaves de Albuquerque.

Caro Diretor, bom dia. Estive outro dia no SIPM e gostaria de cumprimentá-lo pela condução dos 
trabalhos nessa unidade, que poucas vezes tive chance de estar. Como usuário, digo que a 
organização de todo o atendimento, e o próprio atendimento, feito pelo SO da reserva Sérgio 
Yamaoka, são dignos dos maiores elogios. A você, desejo continuado sucesso. Parabéns, mais 
uma vez, e um grande abraço, CMG (RM1-IM) Odair.

Muito obrigado pelo atendimento a minha duvida. A quem respondeu, meus agradecimentos. Sei 
da importancia deste serviço e fico muito grato pelos esclarecimentos, já usei outras vezes e fui 
bem atendido. O tempo passa e ficamos desatualizados e às vezes nem mesmo sabemos, e voces 
estão sempre esclarecendo e conduzindo. Meu muito obrigado, mas obrigado mesmo, deste velho 
marinheiro. Heronides Chagas de Lucena.

O QUE FALAM DO SIPM

"O Serviço de Identificação da Marinha estará presente na 12ª Circunscrição do Serviço Militar - EB, em 
Juiz de Fora, com uma Equipe Volante de Identificação, no período de 24 a 28/OUT, para atendimento dos 
usuários do Sistema de Identificação, residentes naquela área." 

 IDENTIFICAÇÃO



encaminhamento de  requerimentos dos 
inativos e pensionistas no Posto de 
Atendimento Avançado que há no local.

A confraternização também contou com a 
apresentação de  um coral e de uma peça 
teatral, voltada especialmente para o pessoal 
inativo,  propiciando momentos de lazer e 
interação entre os presentes.

SIPM PARTICIPA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO INATIVO

inativos e servidores civis aposentados que, 
com seu trabalho diário, contribuíram 
sobremaneira para o cumprimento de 
diversas tarefas e programas relacionados à 
extensa missão de nossa Instituição. 

A cerimônia foi especialmente marcada pela 
Ordem do Dia do Diretor-Geral do Pessoal da 
Marinha e pela Mensagem do Comandante da 
Marinha, que destacaram a importância dos 
Oficiais, Praças e Servidores Civis inativos e 
aposentados para o atual estágio de 
desenvolvimento de nossa Marinha. Na 
ocasião foi realizada a imposição do Distintivo 
Militar Inativo (DMI) e o Distintivo Civil Inativo 
(DCI), que se destinam a identificar e a 
distinguir o militar e o servidor civil inativo da 
MB na situação de reserva remunerada, 
reforma ou aposentadoria.  Na seqüência o 
ex-ministro Almirante-de-Esquadra (Refº) 
Alfredo Karan fez uma alocução. 

Após a cerimônia militar foi realizada uma 
c o n f r a t e r n i z a ç ã o  e  a t i v i d a d e s  
socioeducativas, que incluiu exposição de 
equipamentos e projetos de várias 
Organizações Militares, além da prestação de 
informações e serviços na área social,  de 
saúde e  também de outros setores, como do 
Serviço de Identificação da Marinha e do SIPM, 
q u e  r e a l i z o u  r e c a d a s t r a m e n t o  e  

A comemoração do Dia do Inativo, 
organizada pela Diretoria-Geral do Pessoal da 
Marinha, foi realizada com cerimônias 
militares e eventos sócio-culturais, nos vários 
Distritos Navais, no dia 10 de outubro. No Rio 
de Janeiro, a celebração aconteceu na Casa 
do Marinheiro e contou com a presença do 
Comandante da Marinha, Almirante de 
Esquadra. Júlio Soares de Moura Neto, e 
demais autoridades militares e civis.

Nesta importante data, criada em 2010, a 
Marinha do Brasil homenageou os militares 
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Historicamente, a Marinha do Brasil tem se 
caracterizado pela valorização constante e crescente do 
seu Pessoal, indiscutivelmente o nosso maior patrimônio.

Dessa forma, no ano passado, por proposta do Diretor-
Geral do Pessoal da Marinha, decidi criar o Dia do Inativo, 
em reconhecimento a todos os homens e mulheres, civis e 
militares, que nos antecederam e que dedicaram grande 
parte de suas vidas ao engrandecimento de nossa 
Instituição.

A escolha do dia 10 de outubro reverencia a 
promulgação do Decreto no 49.096/1960, que aprovou o 
Regulamento da Lei de Pensões Militares e criou a 
Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Marinha, atual 
Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.

Resolvi, ainda, criar o Distintivo do Militar Inativo e 
autorizar a criação do Distintivo do Servidor Civil Inativo, 
que se destinam a identificar e a distinguir, 
respectivamente, os militares e servidores civis na 
situação de reserva remunerada, reforma e aposentadoria.

Assim sendo, neste dia especial em que estamos todos 
juntos nesta cerimônia militar, e unidos em pensamento, 
gostaria de mencionar a satisfação e o orgulho de estar 
aqui presente, ao lado das Senhoras e dos Senhores, no 
momento em que a nossa Instituição rende o justo respeito 
àqueles que, com seu labor diário, contribuíram 
sobremaneira para o cumprimento de diversas tarefas e 
programas relacionados à nossa ampla missão.

É importante, também, enfatizar às Senhoras e aos 
Senhores que, em todos os Distritos Navais, cerimônias 
similares estão ocorrendo, norteadas pelo mesmo 
propósito de homenagear oficiais, praças e servidores 
civis inativos que, com dedicação e comprometimento, 
contribuíram para a construção de uma Marinha eficiente e 

MENSAGEM DO COMANDANTE DA MARINHA 
ALUSIVA AO DIA DO INATIVO

crível perante a sociedade brasileira.
Ao celebrar esta significativa data, os militares e 

servidores civis do presente confraternizam-se com os 
integrantes da Marinha na inatividade, transmitindo-lhes 
as mais sinceras e merecidas congratulações.

Recebam, portanto, do Comandante da Marinha, o 
muito merecido BRAVO ZULU!

Muitas felicidades!

                                                     
JULIO SOARES DE MOURA NETO

Almirante-de-Esquadra
Comandante da Marinha



capacidade de trabalho e dedicação ao 
serviço, participando, dentre outros, da 
obtenção, construção, manutenção e 
guarnecimento dos meios navais, 
aeronavais e de fuzileiros navais.

Os distintivos ora outorgados, com 
características próprias, são de uso 
facultativo, devendo ser aposto sobre traje 
civil compatível, podendo ser ostentado no 
interior ou no âmbito externo de 
Organizações Militares da MB, em 

o c a s i õ e s  e s p e c i a i s ,  n o  
comparecimento a cerimônias 
cívicas ou a atos sociais solenes. 
Esses distintivos podem, ainda, 
ser utilizados rotineiramente pelo 
militar prestador de Tarefa por 
Tempo Certo, em seu respectivo 
local de trabalho.  

Ao encerrar esta Ordem do Dia, 
gostaria que as minhas palavras 
finais fossem voltadas para 
renovar o agradecimento da 
Marinha do Brasil aos nossos 
caríssimos oficiais, praças e 
servidores civis inativos. Estejam 
certos, todos os Senhores e as 
Senhoras, que esta singela e justa 
homenagem foi cuidadosamente 
preparada para demonstrar a 
gratidão, de nossa querida 
Instituição, pelos inestimáveis e 
relevantes trabalhos e projetos 
concretizados no  passado. Todos 

e s s e s  e s f o r ç o s  d e s e n v o l v i d o s  
constituíram-se nos alicerces sólidos e 
seguros para a construção de uma Marinha 
eficiente e eficaz, que adentrou ao Século 
XXI como uma Força moderna e balanceada, 
permanentemente pronta, compatível com 
a inserção político-estratégica do nosso 
País no cenário internacional e em per feita 
sintonia com os anseios da sociedade 
brasileira.  

Parabéns aos nossos militares e 
servidores civis, de ontem e de sempre!                                 

FERNANDO EDUARDO STUDART WIEMER 
Almirante-de-Esquadra                           

Diretor-Geral 

No mesmo sentido, a Diretoria de Saúde 
da Marinha investe intensamente em 
recursos humanos e materiais para melhor 
aco lhe r,  t an to nos “Cen t r os de 
Atendimento à Terceira Idade” quanto por 
meio do “Serviço Integrado de Atendimento 
Domiciliar”, voltados aos mais idosos, e 
que são levados a efeito na área médico-
assistencial.

R e l e v a ,  a i n d a ,  d e s t a c a r  a  
imprescindível atuação dos Comandos 

Distritais, por meio de suas Organizações 
Militares de Apoio e Contato, da Diretoria 
do Pessoal Militar da Marinha, do Comando 
do Pessoal de Fuzileiros Navais e das 
Organizações Militares Recadastradoras, 
que se constituem em importantes elos de 
ligação com os cerca de 52.400 inativos, 
militares e civis, distribuídos em todo o 
território nacional.  

 Nesta Cerimônia, alguns militares e 
servidores civis serão agraciados com o 
Distintivo do Militar Inativo e o Distintivo do 
Servidor Civil Inativo da Marinha do Brasil, 
representando e trazendo à nossa memória 
todos aqueles que nos antecederam, 
oferecendo o melhor de suas vidas, 

Ao comemorarmos o Dia do Inativo, 
considero uma honra e um grande privilégio 
me dirigir, aos militares e servidores civis 
que se encontram hoje na respeitosa 
condição de inativos e que dedicaram a 
maior parcela de suas vidas na construção 
da Marinha do Brasil do passado, de hoje e 
do amanhã.

O estabelecimento desta significativa 
data comemorativa, perpetuada no 
calendário anual do Plano de Comunicação 
Social da Marinha e celebrada em 
âmbito nacional, é uma decorrência 
natural da reestruturação na gestão 
do pessoal, iniciada há alguns anos, 
e que prioriza a humanização e a 
permanente busca da melhor 
qualidade de atendimento aos 
anseios dos oficiais, praças e 
servidores civis, estabelecendo um 
marco no processo de valorização 
do nosso maior patrimônio, os 
homens e as mulheres de nossa 
Instituição.

A  t r a n s f e r ê n c i a  p a r a  a  
inatividade ou aposentadoria é um 
momento marcante, pois implica na 
reestruturação de nossas vidas e no 
estabelecimento de novos pontos 
de referência. Na Marinha do Brasil, 
os militares e servidores civis 
inativos, ou em via de serem 
transferidos para a reserva, são 
apo iados pe la D i re to r ia de 
Assistência Social da Marinha, por meio 
dos programas de “Orientação para a 
Reserva ou Aposentaria” e de “Maturidade 
Saudável”, executados em todo o País. 
Além dos citados programas, encontra-se 
em desenvolvimento a implantação de um 
Centro de Convivência para o Idoso. Essas 
iniciativas buscam, essencialmente, 
estimular a prática de atividades lúdicas, 
tão gratificantes quanto o trabalho 
profissional, dissociando essa nova fase 
da vida da visão de improdutividade, ao 
mesmo tempo em que incentivam o 
contínuo exercício de um papel ativo e 
participativo na sociedade.
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O Diretor do SIPM e equipe realizaram visita de adestramento, nos dias 12 e 
13 de setembro, no Comando do 4º DN. Na Escola de Aprendizes-Marinheiros do 
Ceará, estiveram nos dias 14 e 15 do respectivo mês, em cumprimento ao 
Programa Anual de Visitas de Adestramento do SIPM. Nas visitas foram 
realizadas palestras, abordando-se temas relacionados à habilitação à Pensão 
Militar; disseminação de normas e procedimentos atualizados visando à 
uniformização dos mesmos e exposição de casos concretos.

SIPM REALIZA VISITA DE 
ADESTRAMENTO NO 

COM4ºDN E NA EAMCE

1T (RM2-T) Luciana Almeida, que participou das visitas de adestramento, 
esclarece dúvidas sobre a habilitação à Pensão Militar 

Por meio da Pesquisa de Satisfação, o usuário avalia o atendimento bem como apresenta reclamações ou sugestões para o seu 
aperfeiçoamento, visando à melhoria contínua.
A Pesquisa é disponibilizada diariamente nas salas de atendimento do SIPM e dos Postos de Atendimento Avançado (PAA). Mensalmente os 

dados coletados são avaliados quanto aos índices de satisfação dos usuários no que se referem ao tempo de espera, cordialidade, satisfação 
quanto à solução do problema, conhecimento técnico e conforto e limpeza das instalações.
O formulário da Pesquisa também pode ser acessado na página na internet, opção Informações/Formulários.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
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