
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS

Nº 1038 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019

GERAL

SECRETARIA-GERAL DA MARINHA

Assunção  de  Cargo  –  Cerimônia  de  Transmissão  do  Cargo  de  Coordenador  d o  Orçamento  da

Marinha, às 15h do dia 04DEZ2019, no Salão Nobre do  9º Andar do Edifício Sede do Comando da

Marinha. Assume o Contra-Almirante (IM) NELSON MÁRC IO ROMANELI DE ALMEIDA. Uniforme 5.3.

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA

Saúde Naval -  AIDS e HIV são a mesma coisa? Há cura

para a doença? Apesar de ser conhecida por todos, a inda

existem  muitos  mitos,  desinformações  e  fake  news

(notícias  falsas)  sobre  ela.  Você  sabe  dizer  o  que  é

verdade e o que é mentira sobre o HIV e a Aids? 1º de

dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a Aids e o Saúde

Naval lhe convida a testar seus conhecimentos sobre  essa

doença que tem crescido cada vez mais no Brasil,  ac ima

da  média  mundial.

Acesse: www.saudenaval.mar.mil.br/fake-news-aids e fique

atento!

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

Corpo de Intendentes da Marinha (CIM) –  Como parte das

comemorações do 250º Aniversário do Corpo de Intend entes

da  Marinha,  será  realizado  um  Coquetel  de

Confraternização de Oficiais, no dia 29FEV2020 (Sáb ado),

às 21h, no Windsor Barra Hotel - Av. Lúcio Costa, 2 630,

Barra da Tijuca - uniforme 5.5.

Os Oficiais que desejarem aderir, optando pelo desc onto

em  Bilhete  de  Pagamento  (BP),  poderão  solicitar  pel o

e-mail  dabm.intendencia@marinha.mil.br,  com  as

informações abaixo:

Aniversário do CIM-2020, citando NIP - CPF – Posto –

Nome – Nº de Convites e Nº de Parcelas.

Nº de

Parcelas

Data Limite para 

Adesão

Período de Desconto

(BP)

Valor da

Parcela

(*) Custo unitário

do convite

2 18DEZ2019 JAN2020/FEV2020 R$ 100,00 R$ 200,00

1 16JAN2020 FEV2020 R$ 200,00 R$ 200,00

À Vista
a partir de

17JAN
- - - - - R$ 200,00 R$ 200,00

* Os Associados da Associação Histórica e Cultural Almirante Gastão Motta (AAGM), que até
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FEV/2020 contarem com um mínimo de 10 (dez)  contrib uições,  terão direito  a 1 (um) convite

para uso próprio, mediante manifestação por e-mail,  até 17JAN2020.

Aos Oficiais  que desejarem associar-se  à  AAGM,  maio res  informações poderão ser  obtidas

pelo e-mail dabm.intendencia@marinha.mil.br.

Os Oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha sent ir-se-ão honrados com a presença dos

Oficiais de outros Corpos e Quadros.

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS

Mar - 001 BONO Especial N° 1039/2019 do CPesFN - Es tágio de Qualificação Técnica Especial de

Operações Psicológicas para Oficiais (E-QTEsp-OpPsc -Of/2020) e Estágio de Qualificação Técnica

Especial de Operações Psicológicas para Praças (E-Q TEsp-OpPsc-Pr/2020)..

DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA

Cálculo de 13º Salário, Adicional de Férias e Impos to de Renda no Exterior -  A Advocacia

Geral  da  União  (AGU)  sedimentou  o  posicionamento,  r atificado  pelo  Sr.  Consultor-Geral  da

União, por meio do Despacho nº 1192/2018/GAB/CGU/AG U, de que, “por se tratarem de verbas de

natureza indenizatória, a Indenização de Representa ção no Exterior e o Auxílio-Familiar não

podem  compor  a  base  de  cálculo  da  gratificação  nata lina  e  do  adicional  de  férias  de

servidores civis e militares a serviço da União no exterior.”

Sendo  assim,  a  partir  do  processo  de  pagamento  de  D EZ/19,  os  cálculos  das  parcelas  de

Gratificação  Natalina  (13º  Salário)  no  Exterior  e  d o  Adicional  de  Férias,  realizados  no

SISPAG2, já serão modificados para se adaptarem ao entendimento.

De forma análoga, a partir do mesmo mês, a forma de  cálculo do Imposto de Renda no Exterior

será alterada para retirar as citadas parcelas, ago ra enquadradas como indenizatórias.

DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA

INDUSTRIALMARINST Nº30-8/2019 -  Encontra-se disponível na página da Diretoria Indu strial

da Marinha ( http://www.dim.mb/), no menu NORMAS, a INDUSTRIALMA RINST Nº30-8/2019 - Desempenho

a frio de pás de hélice de sistemas de propulsão ju nto à esta Diretoria Especializada.

DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA

Mar - 002 BONO Especial  N° 1040/2019 da DPHDM - Cha mada para Cursos no País para o ano de

2020.

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA

Cerimônia de Declaração de Praticantes de Oficiais da Escola de Formação de Oficiais da

Marinha Mercante (EFOMM)  - 04DEZ2019, às 10h, uniforme 5.3.

Orientações para o acesso ao Centro de Instrução Al mirante Graça Aranha (CIAGA):

De  forma  a  viabilizar  uma  melhor  recepção  às  autori dades  e  evitar  o  possível

congestionamento  de  veículos  no  portão  principal  do  CIAGA,  em  virtude  do  quantitativo

expressivo de convidados, solicita-se que a entrada  dos Oficiais Generais seja realizada pelo

Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro ( portão secundário do Centro de Instrução

Almirante Alexandrino), acessando este Centro de In strução por meio da Via Cinza.

Nesse sentido, sugere-se observar a seguinte progra mação para a chegada das autoridades:

a) Almirantes de Esquadra e autoridades equivalente s - até as 9h40min;
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b) Vice-Almirantes, Contra-Almirantes e autoridades  equivalentes - até as 9h30min; e

c) Capitães de Mar e Guerra e demais convidados - a té as 9h20min.

CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO DA MARINHA

Ampliação  do  Laboratório  do  DepCMRJ  –  Em  26  de

novembro  foi  realizada  a  inauguração  das  novas

instalações  do  Laboratório  do  Depósito  de  Combustív eis

da  Marinha  no  Rio  de  Janeiro.  A  obra  realizada

contemplou a reforma, ampliação e reestruturação fí sica

das antigas instalações, construídas na década de 1 980.

Segundo  o  planejamento  realizado,  o  próximo  passo  d o

referido processo de ampliação será a aquisição de novos

equipamentos,  o  que  permitirá  a  realização  da

integralidade  dos  ensaios  previstos  na  ENGENALMARIN ST

05-10D.  Releva  mencionar  que  tal  empreitada

proporcionará,  a  médio  prazo,  a  economia  de  recurso s

para a MB, em função da não necessidade de contrata ção de laboratórios externos, bem como da

redução  de  custos  de  manutenção,  decorrente  do  incr emento  do  controle  de  qualidade  de

combustíveis.

DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA

Pesquisa de Satisfação do Cliente  – Com o propósito de mensurar e acompanhar o nível  de

satisfação experimentado pelos usuários dos serviço s oferecidos e identificar oportunidades

de melhorias em seus processos, esta Diretoria real izará no período de 02DEZ2019 a 21FEV2020

a  Pesquisa  de  Satisfação  do  Cliente.  Nesse  sentido,  solicita-se  a  todos  os  usuários  que

acessem  o  ícone  “Pesquisa  de  Satisfação  do  Cliente”  disponível  na  página  da  DPCvM,  na

Intranet http://www.dpcvm.mb, e registrem suas avaliações qu anto à facilidade, cordialidade,

utilidade  e  qualidade  do  atendimento/serviço  presta do,  por  meio  do  preenchimento  do

questionário.  Os subsídios  fornecidos pela  Pesquisa  serão de  grande relevância  para  que a

DPCvM  possa  tomar  as  medidas  necessárias  para  o  apr imoramento  contínuo  de  seus  serviços

prestados  à  Família  Naval.  Solicita-se  que  as  OM  de em  ampla  divulgação,  viabilizando  e

incentivando  o  preenchimento  do  questionário  eletrô nico  pelo  pessoal  civil,  contratados,

militares e Encarregados de Pessoal Civil, atendido s por esta Diretoria até a presente data.

Esclarecimentos  adicionais  poderão  ser  obtidos  pelo  telefone  (61)  3429-1904  e  (RETELMA)

8910-1904.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA
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Abrigo do Marinheiro (AMN) – Aplicativo da Associaç ão Abrigo do Marinheiro  – Com objetivo

de  facilitar  a  utilização  de  benefícios  como  descon tos  em  estabelecimentos  comerciais,  o

Abrigo do Marinheiro torna público a utilização de seu APP. Por meio da plataforma é possível

visualizar os diversos descontos oferecidos pela as sociação, divididos por categoria. E para

usufruir dos mesmos, não será mais necessário porta r o documento impresso, o que fortalece o

compromisso da instituição com a preservação ambien tal.

Estando  com  o  smartphone,  basta  apresentar  ao  estab elecimento  a  e-carteirinha,  versão

disponibilizada pelo aplicativo. E aquele que ainda  não for associado, o que é feito de forma

totalmente  gratuita,  tem  a  possibilidade  de  se  cada strar  pelo  aplicativo.  Além  disso,  é

possível acessar informações instantâneas a respeit o de projetos e serviços; utilizar o canal

“Fale  Conosco”  para  solicitações,  sugestões  e  conta tos  em  geral;  bem  como  se  conectar  a

mídias sociais do AMN como Instagram, Facebook, Lin kedIn e Youtube.

Baixe o Aplicativo AMN gratuitamente e tenha divers os benefícios na palma da mão.

CENTRO DE GUERRA ELETRÔNICA DA MARINHA

Mar  -  003  BONO  Especial  N°  1041/2019  do  CGEM  -  Prog rama  de  Cursos  e  Estágios  em

Estabelecimentos  e  Instituições  Civis  no  País,  com  duração  igual  ou  superior  a  dezesseis

semanas, para 2020..

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

BONO Especial N° 1042/2019 do SSPM - Exame de Admis são ao Curso Especial de Habilitação para

Promoção a Sargento (EA-HSG), em 2019.

POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI

BAZAR NATALINO -  Como parte das atividades que vêm sendo desenvolvi das pelas “Voluntárias

Cisne Branco” - Seccional Rio, será realizado no pe ríodo de 03 a 06DEZ2019, das 9h às 17h, o

BAZAR NATALINO, nas dependências da Policlínica Nav al de Niterói.

No NAIM/Projeto Sassarico são realizadas várias ati vidades com os idosos da Família Naval

para  um  envelhecimento  ativo  e  saudável,  visando  um a  maior  qualidade  de  vida,  envolvendo

trabalhos que estimulam a cognição e a funcionalida de.

No Bazar, lindos produtos confeccionados na oficina  de artesanato do Projeto poderão ser

adquiridos a preços bem acessíveis.

Solicitamos,  ainda,  o  apoio  das  OM  da  área  na  divul gação  do  evento,  estimulando  a

participação dos militares, servidores civis e fami liares.

BONO Geral Nº 1038/2019.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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