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GERAL

DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA

Plano  da  Capacitação  de  Pessoal  (PLACAPE-DIM)  –  O
Plano  da  Capacitação  de  Pessoal  das  áreas  de
conhecimento  de  responsabilidade  desta  OMOT,  para  o
horizonte de planejamento para 2021 a 2027, foi aprovado
pelo  DGMM  e  encontra-se  disponível  para  consulta  na
página  principal  desta  Diretoria,  na  aba  do  Menu
Principal.

Ressalta-se  que  o  referido  Plano  será  a  principal
ferramenta para elaboração das propostas de cursos e estágios nas áreas de conhecimento da
OMOT-DIM, de acordo com a sistemática prevista pelas publicações EMA-431 (3ª Rev. - MOD. 1) e
DGPM-101 (8ª Rev. - MOD. 1).

Alterações ao referido Plano poderão ser subsidiadas em 2021, de acordo com a sistemática
prevista no capítulo 7, da DGPM-305 (4ª Rev. - Mod. 5).

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos na Coordenadoria de Capacitação desta OMOT,
3SG-DM MARIANA OVIDIO, pelo telefone (21) 2178-7761 (RETELMA 8126-7761).

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

Renovação da Concessão de Dependentes – Em decorrência do Acórdão proferido pela 7ª Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Ação Civil Pública nº
0021008-10.2013.4.02.5101(2013.51.01.021008-1), transitado em julgado, os dependentes poderão
realizar diretamente o recadastramento necessário à renovação da relação da dependência,
inclusive com atualização de informações e documentos.
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   Cabe  salientar  que,  esta  medida  abrange  apenas  possíveis  renovações  de  dependentes
cadastrados até o advento da Lei nº 13.954/2019, que alterou dispositivos do Estatuto dos
Militares.
   O pedido de renovação somente poderá ser realizado por meio de requerimento assinado pelo
próprio dependente ou seu procurador legal, e apresentado em qualquer Organização Militar,
desde que preenchidos os requisitos previstos nas Normas sobre Declaração de Dependentes e
Beneficiários (DGPM-303), acompanhado dos documentos constantes do anexo B da referida Norma.

Impactos na Carreira dos Militares - Em função do contido no Parecer nº 00576/2020/CONJUR-
MD/CGU/AGU,  de  18AGO2020,  aprovado  pelo  Despacho  nº  01642/2020/CONJUR-MD/CGU/AGU,  de
24AGO2020, do Consultor Jurídico do Ministério da Defesa, participo que fica sem efeito o
BONO GERAL Nº 505, de 08JUN2020, referente a não contagem de tempo para as futuras aquisições
do direito ao adicional de permanência. A implantação em BP da parcela do adicional de
permanência daqueles militares impactados pela proibição da contagem de tempo a partir de 28
de maio de 2020 será executado automaticamente por esta "DE".

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

Mar - 015 BONO Especial N° 878/2020 da DHN - Processo de Seleção de Praças para Fora de Sede
das especialidades.

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

Mar - 016 BONO Especial N° 879/2020 da CCCPM - CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA
MARINHA.

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA

Mar - 017 BONO Especial N° 880/2020 da DOCM - Processo Seletivo para Cursos de Pós-Graduação
no País para 2021.

ESCOLA NAVAL

75ª Regata Escola Naval - Em continuidade à retomada das atividades náuticas no Rio de
Janeiro  e  no  país,  que  vem  ocorrendo  de  forma  gradual  coordenada  pelas  Federações  e
Confederação de Vela, será realizada, no dia 11 de outubro, a 75ª Regata Escola Naval, evento
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tradicional realizado de forma ininterrupta desde 1946.

Nesta  edição,  obedecendo  todas  as  orientações  e
precauções de controle ao Novo Coronavirus (COVID-19),
não haverá nenhuma atividade em terra, permanecendo esta
Escola fechada ao público externo. Também foi cancelada
a  Meia  Maratona  de  Canoagem  Oceânica,  usualmente
realizada  na  manhã  do  mesmo  dia.  Serão  realizadas  as
regatas  a  vela  na  Baía  de  Guanabara  para  as  classes
divulgadas na Instrução de Regata, disponível no sítio
do  Grêmio  de  Vela  da  Escola  Naval

(http://www.gven.org.br).

COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

Assunção de Cargo – Cerimônia de Transmissão do Cargo
de Comandante do Submarino Tupi, dia 08OUT2020, às 10h,
na Base Almirante Castro e Silva, BACS.

Em  virtude  da  situação  epidemiológica  atual,  a
cerimônia será restrita, tendo a participação apenas do
pessoal diretamente envolvido.
   Assume o Capitão de Fragata MAURICIO LEITE DE PONTES.
Uniforme 5.3.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Mar - 018 BONO Especial N° 881/2020 da DASM - Abrigo do Marinheiro (AMN).

Associação  Abrigo  do  Marinheiro  (AMN)  –  Planos  de
Saúde da Operadora PREVENT SENIOR – Com o propósito de
disponibilizar novas opções de planos de saúde para a
Família  Naval,  foi  celebrado  em  14  de  agosto  um
“Contrato de Parceria” entre a AMN e a PREVENT SENIOR

BONO do Dia http://portal.intranet.mb/wps/portal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPL...

3 of 5 07/10/2020 12:00



Operadora de Saúde.

Para mais informações Bono Especial Geral nº 881 de 7 de outubro de 2020.

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

Aprovação do PLACAPE 2021-2027 - Em consonância com as orientações previstas no evento 11,
do anexo K, da DGPM-305 (4ª Revisão), encontra-se disponível para consulta na página deste
Centro  Tecnológico,  no  caminho  “Conteúdos/Gestão  do  Conhecimento/Processos  de
CT&I/Capacitação Estratégica”, o PLACAPE aprovado pela DGDNTM, contemplando cursos e estágios
extra-MB, planejados para o período de 2021 a 2027 e relacionados às áreas de conhecimento da
OMOT CTMRJ, constantes na Portaria nº 2/2019 da DGPM.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com o CT (RM1-AA) EDMAR, RETELMA 8115-5706,
telefone (21) 2126-5706.

DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL

Plano de Capacitação de Pessoal (PLACAPE)  -  O  PLACAPE-DEN,  contemplando  os  cursos  e
estágios  extra-MB,  para  o  período  de  2021  a  2027  foi  aprovado  pelo  DGMM  e  encontra-se
disponível  na  página  desta  Diretoria  na  Intranet  (www.den.mb).  O  PLACAPE  servirá  de
ferramenta  que  subsidiará  a  elaboração  dos  Programas  de  Cursos  e  Programas  de  Estágios
definidos  no  EMA-431  (Rev.3).  Esses  Programas  contemplarão  os  eventos  aprovados  e  que
efetivamente serão realizados, dentro das possibilidades orçamentárias previstas, nas áreas
de conhecimento de responsabilidade desta OMOT.

DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA

Programa Exames Médicos Periódicos (EMP)- 2019/2020 – Participa-se às OM que lotam pessoal
civil  que  o  Programa  de  Exames  Médicos  Periódicos  –  2019/2020  ficará  disponível  para
lançamento das informações até 04NOV2020.

Solicita-se manter inalteradas as datas de abertura e convocação inseridas por esta DE no
módulo Saúde-EMP, referentes ao citado Programa.
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Live  no  canal  do  YouTube  da  Associação  Abrigo  do
Marinheiro  -  Hoje,  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 877/2020.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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