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APRESENTAÇÃO 
 

 
A Carta de Serviços (CS) foi instituída pelo Decreto nº 6.932, de 11 de 
agosto de 2009, e tem o objetivo de informar ao cidadão os serviços 
prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços 
e os respectivos compromissos, bem como padrões de qualidade de 
atendimento ao público. 
 
A CS da Casa do Marinheiro (CMN) busca melhorar o relacionamento 
entre o usuário e esta Organização Militar (OM), de forma transparente, 
a fim de permitir que a sociedade realize o acompanhamento das 
atividades aqui desenvolvidas. 
 
Assim, a CMN, de acordo com as diretrizes da Administração Naval, 
apresenta sua CS ao Usuário, visando à atribuição de mais visibilidade e 
facilidade de acesso aos serviços prestados e oferecidos por esta OM, de 
modo a esclarecer possíveis dúvidas e atender aos cidadãos em 
conformidade com a legislação e normas em vigor. 
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1- IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

 

Histórico 

A CMN, com sede no RJ, teve sua origem no Abrigo do Marinheiro 
(AMN), que foi criado em 1919 e funcionava nas dependências cedidas 
pelo Mosteiro de São Bento. 
 
Foi instituída em 1937 pelo então Ministro da Marinha, o Vice-Almirante 
Henrique Aristides Guilhem, entretanto suas atividades foram 
regulamentadas apenas no ano seguinte, recebendo como primeiro 
sócio o próprio Ministro. 
 
A CMN foi instalada provisoriamente no Centro do Rio de Janeiro. Na 
década de 60, foi inaugurado o Departamento Recreativo na Avenida 
Brasil. Atualmente, as instalações da CMN se encontram integralmente 
na Avenida Brasil. 
 
Criada com a finalidade de despertar e cultivar no pessoal da Marinha do 
Brasil a mentalidade cultural, através do plano de desenvolvimento 
educacional, norteado pelos valores moral, intelectual e físico.  
 
Levando-se em consideração os pontos mencionados acima, cabe 
destacar que mesmo após muitos anos de sua instituição, a CMN prima 
para que estes valores não sejam perdidos pela Família Naval, e 
continua trabalhando a cada dia para notabilizar-se como referência na 
sua área de atuação. 

Missão 

Oferecer infraestrutura para a prática de atividades esportivas, 
facilidades para hospedagem, assistência religiosa e aprimoramento 
educacional às Praças e Servidores civis assemelhados da Marinha do 
Brasil e seus respectivos dependentes, a fim de contribuir para a 
qualidade de vida da Família Naval. 

Visão de futuro 

Ser um referencial de excelência no âmbito da MB, no que tange às 
atividades sociorrecreativas, culturais, de hospedagem e de lazer, 
visando à plena satisfação da família naval e ofertando mecanismos de 
fortalecimento da mentalidade marítima.   
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2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
A CMN tem como titular um Diretor (CMN-01), auxiliado por um Vice-
Diretor (CMN-02), assessorado por um Conselho de Gestão (CMN-03) e 
por um Oficial de Inteligência (CMN-04). 
Subordinado diretamente ao Vice-Diretor (CMN-02), a CMN dispõe de 
um Serviço de Secretaria e Comunicações (CMN-02.1), um Capelão e 
sua equipe (CMN-02.2) e dois Departamentos, a saber: 
 
I – Departamento de Administração (CMN-10) 
II – Departamento Social (CMN-20) 

O organograma a seguir apresenta a estrutura organizacional adotada para 
a CMN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - VALORES 
 

Os valores formam a base ética e moral que orientam o comportamento 
e a atuação, pessoal e profissional, dos militares e servidores civis da 
CMN, que são: 
 

  Justiça; 
  Equilíbrio; 
  Disciplina; 
  Hierarquia; 
  Atitude Proativa; 
  Efetividade; 
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  Responsabilidade Socioambiental; e 
  Transparência 

 
 

4 - COMPROMISSO 
 
Prestar atendimento aos usuários dos nossos serviços de maneira eficaz, 
pautando-se na ética e no respeito aos direitos do cidadão, com 
cordialidade e atenção. Nosso interesse é prestar o melhor serviço à 
Marinha, por meio do envolvimento com nossa Missão e da qualidade de 
nossos serviços. 

 
 

5 - SERVIÇOS PRESTADOS 
 
5.1 SERVIÇO DE CAPELANIA (CMN-02.2) 
 
Ao Serviço de Capelania (CMN-02.2) compete: 
 
I – contribuir para a programação e realização de festividades de cunho 
religioso e social em favor do Pessoal da Marinha e seus familiares; 
II – prestar Assistência Religiosa e Espiritual ao Pessoal da Marinha; 
III – manter os livros e controles atualizados contendo as atividades 
religiosas da Capelania; 
IV – participar de Reuniões e Eventos que envolvam assuntos de 
interesse do Ordinariado militar; 
V – encaminhar à Chefia do SARM os relatórios das atividades realizadas 
e o Planejamento Anual das Atividades a serem desenvolvidas; e 
VI – realizar missas e outras celebrações religiosas nas OM.  
 
 
5.1.1 - CAPELA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES  
 
A Capela Nossa Senhora dos Navegantes está localizada na Avenida 
Brasil nº 10.592, Penha – Rio de Janeiro, RJ – CEP: 21012-350.  

A Capela destina-se a prestação de serviços de Assistência Religiosa e 
Espiritual aos Militares, Servidores Civis das Organizações Militares (OM) 
e as suas famílias, colaborando com as atividades de educação moral 
realizadas na MB. 
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Na Capela, são celebrados ofícios religiosos como: missas, cultos, 
casamentos e batizados. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 – Rotina de Funcionamento  

Expediente da Secretaria da Capelania:  

Segunda à sexta-feira, das 09h às 16h; 

Missas:  

Domingos às 10h; Quintas-feiras às 12h (somente para a tripulação da 
CMN); 

Cultos Evangélicos:  

Quartas-feiras às 12h (somente para a tripulação da CMN); 

Preparação para Batizados: 

Primeiro domingo do mês, iniciando com a missa das 10h; 

Batismo: 

Terceiro domingo do mês na missa das 10h (somente para militares e 
dependentes); 

Para obter mais informações, solicite as Normas e Diretrizes. 

Pastoral Familiar da Marinha: 

Todo segundo domingo do mês às 10h; 
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Catequese: 

Para criança, jovens e adultos (1ª Eucaristia e Crisma) todos os 
domingos das 9 às 10h 

Casamentos: 

Para obter mais informações, solicite as Normas e Diretrizes. 

 

5.1.3 – Critério de Atendimento 

O atendimento a gestantes, idosos (pessoas acima de 60 anos de 
idade), pessoas com criança de colo e os portadores de necessidades 
especiais é prioritário, conforme os mecanismos da lei. 

 

5.1.4 – Comunicação com o Solicitante e Prazo 

A comunicação com o solicitante é feita de forma imediata, de forma 
presencial ou por telefone. É recomendado entrar em contato com a 
Secretaria da Capela para consultar as datas disponíveis para realização 
de eventos e agendar uma reunião com o Capelão. 

 

5.1.5 – Canais de Comunicação da Capela 

Para obter mais informações sobre a Capela Nossa Senhora dos 
Navegantes, entre em contato com os seguintes canais:  

Telefones: (21) 2584-1688, (21) 2101-0990 ou RETELMA 8127-1990 

E-mail: alexsandro@marinha.mil.br 

Em caso de indisponibilidade do sistema informatizado, orientamos que 
entre em contato por telefone, ou compareça presencialmente a Capela 
Nossa Senhora dos Navegantes. 
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5.2 HOTEL DE TRÂNSITO PARA PRAÇAS NO RIO DE JANEIRO 
(HTPRJ) 
 
O Hotel de Trânsito para Praças do Rio de Janeiro (HTPRJ) está 
localizado na Avenida Brasil nº 10.592, Penha – Rio de Janeiro, RJ – 
CEP: 21012-350.  

Destina-se a atender às necessidades de hospedagem a serviço, trânsito 
ou lazer de praças, servidores civis e da Família Naval com uma 
infraestrutura confortável. 

Dispõe de 24 apartamentos, os quais possuem acomodações para até 
quatro pessoas. Todos os apartamentos possuem banheiro privativo, 
frigobar, micro-ondas, cafeteira, liquidificador, aparelhos de televisão, 
ar-condicionado, 2 camas de solteiro, 1 (uma) bicama e dois guarda-
roupas. 

Os hóspedes além da acomodação têm direito à utilização da piscina, 
pista de corrida, área de lazer, sala de estar, café da manhã, WI-FI e 
uma vaga de estacionamento. 

 

Prioridade na concessão de reservas: 

a) Praças ou Servidores Civis da MB em gozo de trânsito ou instalação; 

b) Praças ou Servidores Civis da MB a serviço; 

c) Praças que sirvam nos navios de outra Sede, em reparo ou 
estacionados no Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), no 
Complexo da Ponta da Armação ou na Base Naval de Mocanguê; 

d) Praças ou Servidores Civis da MB quando em situação de férias; 

e) Praças da Ativa de outras Forças Armadas e Forças Auxiliares; 

f) Praças da Ativa das Forças Armadas Estrangeiras; 

g) Praças da Reserva Remunerada ou Reformados da MB; e 

h) Servidores Civis da MB aposentados, assemelhados à Praças; 
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Observação 1: O militar que se hospedar no HTPRJ por motivo de 
Curso, Trânsito ou Serviço, terá que apresentar a Ordem de Serviço ou a 
mensagem para comprovar a solicitação.     

Observação 2: Somente por iniciativa do Diretor da CMN ou, na sua 
ausência, do Vice-Diretor poderá ser autorizada a hospedagem de 
pessoas não enquadradas nas alíneas anteriores. 

 

5.2.1 - Prazos 

5.2.1.1 - Do Prazo de Hospedagem: 

 Os prazos máximos de hospedagem são os seguintes: 

a) A serviço – no período necessário ao cumprimento da missão, de 
acordo com a mensagem ou Ordem de Serviço da Praça ou Servidor 
Civil; 

b) Licença de Trânsito – até 30 (trinta) dias ininterruptos; 

c) Licença de Instalação – até 10 (dez) dias ininterruptos; e 

d) Férias – até 30 (trinta) dias. 

Observação: Os prazos somente poderão ser prorrogados mediante 
autorização do Diretor da CMN ou, na sua ausência, do Vice-Diretor. 

 

5.2.2 – Critério de Atendimento 

O atendimento a gestantes, idosos (pessoas acima de 60 anos de 
idade), pessoas com criança de colo e os portadores de necessidades 
especiais é prioritário, conforme os mecanismos da lei. 

 

5.2.3 – Comunicação com o Solicitante e Prazo 

A confirmação da reserva no HTPRJ é enviada por e-mail ao solicitante 
no prazo de até 24h. 
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5.2.4 – Canais de Comunicação HTPRJ 

Para obter mais informações sobre prazos de antecedência para efetuar 
reservas, confirmações, cancelamentos, acomodações, valores e 
pagamento entre em contato com os seguintes canais: 

Telefones: (21) 2584-8947 ou RETELMA 8127-1982 

E-mail: luis.fabiano@marinha.mil.br 

Em caso de indisponibilidade do sistema informatizado, orientamos que 
entre em contato por telefone, ou compareça presencialmente ao HTPRJ. 

 
5.3 - CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CEJA) 
 
O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA-CMN) está localizado 
na Avenida Brasil nº 10.592, Penha – Rio de Janeiro, RJ – CEP: 21012-
350.  

Destina-se a prover curso de suplência, em nível de Ensino Fundamental 
e Médio ao pessoal militar, servidores civis da Marinha do Brasil (MB) 
bem como aos seus dependentes e ao pessoal civil extra Marinha, a ser 
indicado ou encaminhado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio 
de Janeiro (SEEDUC/RJ), estando o seu funcionamento fundamentado 
no Convênio entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro por intermédio 
da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ), 
Secretária de Estado de Ciência Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento 
(SECTIDS-RJ), Fundação Centro de Ciência e Educação Superior a 
Distância do Rio de Janeiro (CECIERJ) e a União Federal por meio da 
Marinha do Brasil e da Casa do Marinheiro. 

O convênio oferece oportunidade àqueles que não completaram o Ensino 
Fundamental e Médio, para que recomecem seus estudos e deem 
continuidade à formação acadêmica, favorecendo a permanência na 
carreira naval e a inserção no mercado de trabalho. 
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Por ser uma escola de EJA (Educação de Jovens e Adultos), o CEJA-CMN 
está aberto a alunos que estejam nas faixas etárias correspondentes: 
 
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – Idade mínima 15 anos 
Ensino Médio – Idade mínima 18 anos 
 
 
Modelo Semipresencial de Ensino 
 
No CEJA não existem aulas regulares como nas escolas tradicionais. O 
material didático é adquirido gratuitamente, em sistema de empréstimo, 
na escola ou no ambiente virtual de aprendizagem. O aluno estuda no 
seu tempo, retorna para tirar dúvidas e fazer avaliações. É possível 
estudar uma ou mais disciplinas por vez na ordem em que desejar. 
 
Atendimento Presencial 
 
No CEJA-CMN, há sempre o apoio de uma equipe de professores 
capacitados para auxiliar o aluno no estudo das diferentes disciplinas. 
Existe um quadro no qual pode ser verificado o dia e o horário do 
professor da disciplina em que se está cursando.  Assim, se houver 
dúvidas, é possível comparecer na escola no horário do professor e 
solicitar um atendimento individualizado. 
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5.3.1. - Documentos necessários para matrícula: 
 
• Carteira de Identidade (RG) 
• CPF 
• Comprovante de residência atualizado 
• Histórico Escolar ou declaração de escolaridade ou comprovação de 
aproveitamento do ENEM ou ENCCEJA ou Provão dos Exames 
Supletivos) 
• Certidão de Nascimento ou casamento 
• Certificado militar (sexo masculino) 
 
Logo após a efetivação da matrícula na unidade escolar de interesse 
(PENHA-CEJA CASA DO MARINHEIRO), onde o aluno deverá comparecer, 
levando a documentação pessoal da última escola em que estudou. 
Após a análise do histórico escolar, a unidade CEJA informa as disciplinas 
e o material necessário para se terminar os estudos. 
 
Matrícula Online 
 
Para fazer a pré-matrícula acesse: 
 
https://sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula/  
 
(Selecione: PENHA – CEJA CASA DO MARINHEIRO) 
 
Após a pré-matrícula, encaminhar um e-mail enviando os documentos 
necessários para secretariapenha@cecierj.edu.br. 
A confirmação da matrícula será realizada pelo mesmo e-mail que o 
aluno enviou os documentos. 
 
O aluno receberá a confirmação da matrícula com as seguintes 
orientações para iniciar seus estudos de casa: 
 

 como e o que estudará; 
 

 número de matrícula; e 
 

 vídeo explicativo de como acessar a plataforma online de ensino. 
 
Os documentos originais deverão ser apresentados obrigatoriamente 
quando a unidade escolar voltar a funcionar presencialmente; 
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Observação: os documentos devem ser enviados em PDF e, 
preferencialmente, em um único arquivo PDF. Sugerimos que utilizem 
aplicativos que transformam a foto dos documentos em PDF. 
 

5.3.2 – Critério de Atendimento 

O atendimento a gestantes, idosos (pessoas acima de 60 anos de 
idade), pessoas com criança de colo e os portadores de necessidades 
especiais é prioritário, conforme os mecanismos da lei. 

 

5.3.3 – Comunicação com o Solicitante e Prazo 

A confirmação da matrícula é feita logo após o estudante realizar a sua 
inscrição, por meio de contato telefônico ou e-mail. 

 

5.3.4 – Canais de Comunicação CEJA-CMN 

Para obter mais informações sobre o CEJA-CMN, entre em contato com 
os seguintes canais:  

Telefones: (21) 2584-1540, (21) 2191-0978 ou RETELMA 8127-1978 

Em caso de indisponibilidade do sistema informatizado, orientamos que 
entre em contato por telefone, ou compareça presencialmente ao CEJA-
CMN. 

 

5.4- DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO MARINHEIRO 
(DRAMN-RJ) 

O Departamento Regional do Abrigo do Marinheiro (DRAMN-RJ) está 
situado na Av. Brasil, 10.592 – Penha, Rio de Janeiro - RJ. CEP: 21012-
350. Telefone: (21) 2584-8908 
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Fruto de um acordo entre a União Federal – por meio da Marinha do 
Brasil (MB) e a Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) é permitida a 
atuação de Departamentos Regionais do Abrigo do Marinheiro nas 
instalações da MB para a condução de atividades que incluem a 
promoção de eventos de caráter cívico, cultural, assistencial, social, 
esportivo, recreativo e ambiental com a participação do pessoal da MB, 
das demais Forças e seus familiares. 

Espalhados por todo o Brasil, os DRAMN também são responsáveis pela 
administração de diversas Áreas Recreativas, Esportivas e Sociais 
(ARES), voltadas ao lazer e a formação cidadã dos militares e seus 
dependentes. 

5.4.1- ARES – CMN 

Em funcionamento desde 1938, a ARES-CMN é um dos mais tradicionais 
clubes navais e foi criada para proporcionar lazer com qualidade às 
praças da Marinha do Brasil. 

A ARES-CMN conta com parque aquático, ambiente Wi-Fi, 2 campos de 
futebol oficial, 2 campos de futebol society, 2 quadras de voleibol, 2 
quadras de tênis, academia de ginástica e musculação, dojô e ginásio 
poliesportivo coberto. 

Além das dependências descritas acima, a ARES Casa do Marinheiro 
conta ainda com grande espaço para eventos com camarins, frisas e 
tribuna de honra, um super cinema, parque infantil, pista de Cooper, 
restaurante, salão de festas para até 400 pessoas, 12 mini quiosques, 4 
quiosques médios e 2 quiosques grandes (todos com churrasqueira, 
bombonas para gelo e mesas com cadeiras) e 1 bar externo (Bar deck). 

O espaço está aberto a seus associados e frequentadores de terça à 
domingo das 09h às 17h. 
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5.4.2- ARES – SG 

A Área Recreativa Esportiva e Social, ARES-SG foi inaugurada em 12 de 
dezembro de 2010, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Localizado na Av. 
Paiva, s/n, em Neves, o local conta com 11 mil metros quadrados de 
muito verde e lazer. 

A ARES-SG conta com piscina, churrasqueira, ginásio desportivo, salas 
de aula, restaurante, quiosques, salão de festas, campos de futebol, 
tênis e vôlei, parquinho, extenso jardim e capela. 

O espaço está aberto a seus associados e frequentadores de terça à 
domingo das 09h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 - Canais de Comunicação ARES-CMN e ARES-SG 

Para obter mais informações sobre a ARES-CMN, entre em contato com 
os seguintes canais:  

Telefones: (21) 2101-0987 / (21) 97289-1123 

E-mail: secretaria.aresrj@gmail.com 

Para obter mais informações sobre a ARES-SG, entre em contato com 
os seguintes canais:  

Telefone: (21) 99581-2077 

E-mail: aressg-social@abrigo.org.br 
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6 – LOCALIZAÇÃO (ENDEREÇO) 
 
A Casa do Marinheiro está situada na Av. Brasil, 10.592 – Penha, Rio de 
Janeiro - RJ. CEP: 21012-350. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
7 – FACILIDADES 
 
A CMN dispõe de dois Postos Avançados de Atendimento (PAA) que 
possibilitam maior conforto e segurança para toda a Família Naval, que 
são: 

 
• Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) 
• Serviço de Identificação da Marinha (SIM) 
 
7.1 – SERVIÇOS DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA 
(SVPM) 

Todos os serviços disponibilizados no SPVM podem ser realizados neste 
Posto Avançado de Atendimento (PAA), com exceção dos Pedidos de 
Pensões (Habilitação/Reversão/Transferência), que são feitos na sede 
do SVPM. 
 
Para o atendimento no Posto do SVPM da CMN, não é necessário 
realizar agendamento. 
 
 
Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 16h. 
 
Telefone: (21) 2101-0996 ou RETELMA 8127-1996 
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7.2 – SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA (SIM) 

O Posto Avançado de Atendimento (PAA) do SIM tem por objetivo a 
identificação do pessoal militar, seus dependentes e pensionistas.  
 
Para o atendimento no Posto do SIM da CMN, é necessário realizar 
agendamento, que pode ser feito por telefone ou presencialmente.  
 
Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 15h. 
 
Telefone: (21) 2101-0989 ou RETELMA 8127-1989 
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8 – CONTATOS ÚTEIS 
 
a) Pela INTERNET: 
 

Sitio eletrônico da CMN: www.marinha.mil.br/cmn 
E-mail para correspondência: cmn.secom@marinha.mil.br 
 
b) Pela INTRANET: 
 
 

Sitio eletrônico da CMN: www.cmn.mb 
E-mail para correspondência: cmn.secom@marinha.mil.br 
 
 
c) Por telefone: 
 

SETOR RETELMA EXTERNO DDD-21 

Sala de Estado 8127-2977 - 
Pórtico 8127-2978 - 
Portão Social 8127-2978 - 
Gabinete do Diretor 8127-1991 2584-2146 (Fax) 

8127-2979  2101-0991  
Gabinete do Vice- Diretor 8127-2980 2584-3238 

SECOM 8127-1979 2101-0979 (Fax) 
8127-2981  2101-0981 

Dep. Administração 8127-1980 2101-1980 
Seção de Licitações E 
Contratos 

8127-1977 2101-0977 

Divisão do Pessoal 8127-1988 2101-0988 
Enc. Pessoal Civil 8127-1988 2101-0988 
Sargenteante Geral  8127-1988 2101-0988 
Enfermaria 8127-1999 2101-0999 
Seção de Informática 8127-1992  2101-0992 
Divisão de Intendência 8127-1983 2101-0983 

8127-1976  
Seção de Municiamento 8127-1976  2101-0976 
Segurança Orgânica 8127-2984 - 
Seção de Pagamento 8127-2990  2101-0990 
Divisão Sócio Esportiva  8127-1985 2101-0985 
Capelão 8127-1990 2101-0990 
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Divisão Sociocultural 8127-1995 2101-0995 
 
 
Seção de Atividades 
Sociorrecreativas 

 
 
8127-1985 

 
 
2101-0985 

Divisão Sócio Desportivas 8127-1985 2101-0985 
Hotel de Trânsito 8127-1982 2584-8947 
Centro de Estudo de Jovens 
e Adultos – CEJA 

8127-1978 2101-0978 

2584-1540  
 
d) Por correspondência ou presencialmente, na Av. Brasil, 10.592 – 
Penha, Rio de Janeiro - RJ. CEP: 21012-350. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de Serviços | CMN 


