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GERAL

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS

Mar - 006 BONO Especial N° 868/2020 do ComOpNav - 78° Aniversário de Criação da Força Naval do
Nordeste.

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA

Saúde Naval  -  Outubro  chegou  e  trouxe  o  mês  mais
colorido do ano para lembrar que, antes de tudo, mulher
é amor. Amor para amar-se e cuidar de si por meio de
ações de prevenção. Outubro chegou e nos lembra que o
câncer de mama continua a ser uma ameaça comum a todas
as mulheres. Outubro chegou e nos lembra que precisamos
nos conhecer e isso também passa por conhecer o nosso
corpo,  que  vive  nos  dando  sinais  de  como  estamos,
principalmente se algo está errado. As famosas mãos do
Saúde Naval levam, mais uma vez, todas as informações
sobre  a  campanha  contra  o  câncer  de  mama.  Acesse  o
site  www.saudenaval.mar.mil.br  ou  nosso  aplicativo  e
saiba mais. #SomosTodosFamíliaNaval

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

Inspeção de Saúde (IS) - Esta “DE” tem observado que um quantitativo considerável de
militares encontram-se com suas IS vencidas, ou sem informação no Sisbol/BDPes, em alguns
casos, há mais de três anos.

Ressalta-se  que  de  acordo  com  a  alínea  “a”  do  inciso  2.3.3  da  DGPM-406  -  Normas
Reguladoras para Inspeções de Saúde na Marinha (8ª Rev.), os Titulares de OM, por intermédio
dos Encarregados de Pessoal, são os responsáveis pela apresentação formal e comparecimento de
seus subordinados, em tempo hábil, e pela certificação do efetivo comparecimento dos mesmos a
todos  os  procedimentos  médico  periciais  e  demais  exames  necessários  à  conclusão  da  IS
solicitada, sem prejuízo da responsabilidade individual dos próprios inspecionados, até a
conclusão da IS.

Lembra-se que a IS vencida impossibilita a inclusão dos militares em diversos processos
gerenciados por esta “DE”, dentre os quais a inclusão em Quadro de Acesso (QA).

Esta “DE”, doravante, notificará por mensagem as OM dos militares que estiverem com suas
respectivas IS vencidas, que por ventura estejam causando prejuízo ao serviço.

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

Mar - 007 BONO Especial N° 869/2020 da CCCPM - Financiamento Imobiliário.

Financiamento  Imobiliário  –  A  CCCPM  divulga  a  tabela  de  tarifas  pela  prestação  de
serviços,  que  envolvam  custos,  adicionais,  para  esta  Autarquia,  nas  operações  de
Financiamentos Imobiliários (FI) e Empréstimos Imobiliários (EI), em vigor a partir de 01 de
outubro de 2020, conforme Resolução nº 3.919, de 25NOV2010, do Banco Central do Brasil.
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Detalhes das novas tarifas podem ser visualizados no BONO Especial nº 869/2020, da
Autarquia.

CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO DA MARINHA

Fornecimento de Máscara Complementar para uso administrativo – Em substituição ao contido
no BONO GERAL nº 598, de 08 de julho de 2020, divulga-se o novo valor de venda, pelo SAbM, da
“Máscara Complementar com tripla camada de TNT, descartável, para uso não-hospitalar” – PI
BR3299825 ou BR3299826 – UF: unidade. As requisições deverão ser inseridas no SINGRA em
múltiplos de 50 unidades. Preço R$ 0,50.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA MARINHA

LICITAÇÕES, ACORDOS e ATOS ADMINISTRATIVOS (Contratação Emergencial - COVID-19) – A Medida
Provisória  (MPV)  nº  961/2020  foi  convertida  na  Lei  nº  14.065/2020,  a  qual  manteve  as
disposições originais da MPV, dentre outras, os valores de dispensa de licitação de pequeno
valor, previstos nos incisos I e II, do art. 24, da Lei nº 8.666/1993: R$ 100.000,00 (cem mil
reais) para obras e serviços de engenharia; e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
compras e outros serviços.

A Lei em pauta retomou, ainda, as disposições da MPV nº 951/2020, que perdeu a vigência em
12AGO e alterou a Lei nº 13.979/2020, para dispor sobre a utilização do Sistema de Registro
de Preços (SRP) nas hipóteses de dispensa de licitação quando se tratar de compra por mais de
um órgão ou entidade, bem como autorizar os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal  a  aderirem  a  Ata  de  Registro  de  Preços  (ARP)  gerenciada  por  órgão  ou  entidade
Estadual, Distrital ou Municipal, nos termos da Lei nº 13.979/2020.

Destaca-se que o disposto na Lei nº 14.065/2020 somente é aplicável aos atos realizados
durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020 (até
31DEZ2020).

A análise referente à aplicação da Lei sob foco encontra-se disponível no sítio intranet
desta Diretoria Especializada.

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos junto à Assessoria Jurídica da DAdM, telefone
(21) 2104-6233, RETELMA 8110-6233.

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

Adicional de Habilitação (AH) – Tendo em vista a publicação da Portaria Normativa Nº
86/GM-MD, de 22SET2020, participo que apenas os requerimentos de alteração da parcela do AH
em decorrência de cursos realizados por iniciativa própria, cuja autoridade decisória seja o
Diretor de Ensino da Marinha, expedidos(protocolados) até 30SET2020, serão analisados por
esta DE. As normas que regulam este assunto na MB serão tempestivamente atualizadas.

DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA MARINHA

Programas de Cursos e Estágios no Exterior (PCExt) 2021 – Foi aprovado, pela Portaria nº
134/EMA/2020, o seguinte Curso:

Evento nº 37 – MBA in Defense Systems Management;
   Local: Monterey, EUA;
   Duração: 78 semanas;
   Período: JUN2021 a DEZ2022; e
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   Nº de vagas: 1 (voluntariado).
   Requisitos:
  a) Ter sido promovido a CT (IM/QC-IM) em 2016 e 2017, com C-EMOI concluído até DEZ2020; e
  b) Vinculação: Após a conclusão do curso, o Oficial deverá servir por um período mínimo de
cinco anos na DGOM.

As  informações  adicionais  encontram-se  disponíveis  no  endereço:  http://www.dgom.mb
/?q=omot_cont.

CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA

Mar - 008 BONO Especial N° 870/2020 do CCIMAR - 8º Aniversário do Centro de Controle Interno
da Marinha.

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO

Cursos  de  Aperfeiçoamento  Avançado  em  Controle  e  Automação,  Pneumática  e  Hidráulica,
Segurança da Informação e Comunicações e Gestão do Ciclo de Vida – Para fins de cálculo de
direitos pecuniários, planejamento no retorno dos militares às suas respectivas OM e devidos
fins, divulga-se o cronograma dos cursos:
a) Apresentação – 20AGO2020;
b) Início – 24AGO2020;
c) Término – 24NOV2020;
d) Formatura – 27NOV2020; e
e) Desembarque – 30NOV2020.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

PLACAPE 2021 a 2027 - O Plano de Capacitação de Pessoal desta OMOT (PLACAPE-TIC), para o
horizonte de planejamento de 2021 a 2027, nas áreas de conhecimento sob a responsabilidade
desta  OMOT,  foi  recentemente  aprovado  e  está  disponível  para  consulta  na  página  desta
Diretoria (www.dctim.mb), podendo ser acessado por meio da guia “Principal/OMOT DE TIC”.

O PLACAPE-TIC servirá como principal ferramenta para a elaboração das propostas de cursos
e estágios a serem efetuadas em 2021, de acordo com a publicação prevista pelo EMA-431
(3ªRev.)  e  DGPM-101  (8ªRev.).  Esclarecimentos  adicionais  poderão  ser  obtidos  junto  ao
Departamento de Capacitação Técnica por meio do telefone (21) 2197-7318 ou RETELMA 8104-7318.

DIRETORIA DE AERONÁUTICA DA MARINHA

14º Concurso de Artigos para a Revista da Aviação Naval (RAN) - Publica-se abaixo o
resultado do 14º Concurso de Artigos para a Revista da Aviação Naval (RAN) sobre temas de
Segurança de Aviação:

1º – Lugar: OPERAÇÕES AÉREAS COM ÓCULOS DE VISÃO NOTURNA – Um desafio para o Capitânia da
Esquadra no desenvolvimento desta nova capacidade. Autor: CC Rafael de AZEVEDO Pereira(PHM
“Atlântico”), Prêmio: um Notebook;

2º – Lugar: Cultura de segurança de aviação, por onde começar? Autor: CC RAFAEL PEIXOTO de
Carvalho (EsqdHU-2), Prêmio: uma Impressora Multifuncional;

3º - Lugar: ELAS TAMBÉM CAEM –A prevenção e a investigação de acidentes com aeronaves
remotamente pilotadas. Autor: CMG Alessandro Pires BLACK Pereira (DGN), prêmio: smartphone;

4º - Lugar: O Fator Humano no EsqdVF-1: um breve estudo dos aspectos psicológicos dos
Pilotos de Caça da Marinha do Brasil. Autor: CT (T) Simone Maranhão Dinely (EsqdVF-1),
Prêmio: um Kindle; e
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5º - Lugar: Interação Homem-Máquina: Uma proposta para a Identificação Primária de Erros
Cometidos na Manutenção de Aeronaves. Autor: CC (T) Leonardo Ferreira da Cunha (EsqdHI-1),
Prêmio: um Smartwatch.

O Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha (SIPAAerM)
agradece a cooperação de todos os participantes, que muito contribuíram para a prevenção de
acidentes  aeronáuticos,  com  excelentes  artigos  que  poderão  ser  utilizados  nas  próximas
edições da RAN ou no periódico “O Convoo”.

Os autores dos artigos vencedores serão informados por mensagem sobre a data da cerimônia
de premiação.

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

NoMar  -  A  edição  nº  941  do  “NoMar”,  de  SET2020,
encontra-se disponível para visualização e download na
internet:  https://www.marinha.mil.br/sites/all/modules
/nomar_940_set2020/book.html.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Mar - 009 BONO Especial N° 871/2020 da DASM - Abrigo do Marinheiro (AMN) – Descontos em Cursos
Técnicos.

Abrigo  do  Marinheiro  (AMN)  –  Descontos  em  Cursos  Técnicos  –  A  associação  Abrigo  do
Marinheiro torna público o convênio com o Curso Supera, especializado em Ginástica para o
Cérebro.
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Para mais informações Bono Especial Geral nº 871 de 05SET2020.

ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA

Mar - 010 BONO Especial N° 872/2020 da OCM - XLI Jornada Científica e IV Jornada Técnica da
Odontoclínica Central da Marinha.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Live  no  canal  do  YouTube  da  Associação  Abrigo  do
Marinheiro  com  o  tema  -  No  próximo  dia  07OUT2020,  a
partir  das  14h,  o  Serviço  de  Assistência  Social  da
Marinha  (SASM)  promoverá  Live  no  canal  do  YouTube  da
Associação  Abrigo  do  Marinheiro  com  o  tema:  "JUNTOS
SOMOS  MAIS  FORTES:  igualdade  de  oportunidade  entre
homens e mulheres".

O evento busca contribuir de forma preventiva para a
disseminação  do  princípio  da  igualdade  e  não
discriminação por razão de sexo e o respeito à dignidade
pessoal e no trabalho de todo militar. Bem como seguindo
a Portaria nº 244/MB/2020, de 12 de agosto de 2020, que
estabelece diretrizes para a incorporação e integração
da mulher nos meios operativos e as regras de conduta e
convivência entre militares da Marinha.

O  evento  contará  com  a  participação  das  oficiais:
CF(CD) Carla – ganhadora do prêmio Defensoras Militares da Igualdade de Gênero da ONU 2019,
por seu trabalho realizado na República Centro-Africana; 1T(AFN) Débora - primeira mulher
combatente do Corpo de Fuzileiros Navais e das Forças Armadas brasileiras a integrar uma
tropa em missão de paz, o vigésimo quinto contingente no Haiti. Esta live, abordará o relato
das experiências das oficiais, apresentando os desafios e superações encontradas no meio
operativo e o trabalho de integração e equipe entre homens e mulheres.

BONO Geral Nº 867/2020.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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