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1. PALAVRAS DO COMANDANTE 

 

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 

2017, no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que prestam, direta e 

indiretamente, serviços à sociedade, em substituição à Carta de Serviços ao Cidadão, e tem por 

objetivo informar aos usuários quais são os seus serviços prestados, as formas de acesso a esses 

serviços e os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público. 

Por reconhecer o usuário como cliente parceiro, por meio desta Carta de Serviços, o 

Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) compromete-se em observar as seguintes diretrizes nas 

relações entre si e com seus usuários dos serviços públicos: 

I - presunção de boa-fé; 

II - compartilhamento de informações, nos termos da lei; 

III - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos 

comprobatórios de regularidade; 

IV - racionalização de métodos e procedimentos de controle; 

V - eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja 

superior ao risco envolvido; 

VI - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e 

procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições 

para o compartilhamento das informações; 

VII - utilização de linguagem clara, que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e 

VIII - articulação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os outros Poderes 

para a integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos. 

Por meio desta Carta, este Comando também divulga seus canais de sugestões ou 

reclamações, que permitem a efetiva participação do usuário na avaliação da qualidade do 

atendimento, ferramenta de extrema importância para dar transparência e visibilidade aos serviços 

oferecidos, na busca constante pela excelência dos mesmos e pela consolidação de um ágil e 

permanente elo da organização militar com o seu público. 

 

 

ALMIR GARNIER SANTOS 

Vice-Almirante 

Comandante  
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Referências: 

a) Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017. Institui a “Carta de Serviços ao Usuário”. 

b) EMA-134 (Manual de Gestão Administrativa da Marinha).  

c) SGM-107 (6ª Revisão) (Normas Gerais de Administração). 

d) Brasil - Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão Pública. Carta de 

Serviço ao Cidadão - Guia Metodológico 2014. Disponível em 

(http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/carta_de_servicos_ao_cidadao_-

_guia_metodologico.pdf). Acesso em 4 de outubro de 2017. 
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2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

 

2.1 - Missão: 

O Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), subordinado diretamente ao Comando de 

Operações Navais (ComOpNav), atua em uma área jurisdicional que abrange mais de 1.100.000 

quilômetros quadrados, correspondente a aproximadamente 14% do território brasileiro, com cerca 

de mil quilômetros de confrontação com o Oceano Atlântico. A área terrestre sob jurisdição do 2º 

Distrito Naval é cortada pelo Rio São Francisco desde Pirapora-MG até Juazeiro-BA.  

O Com2ºDN tem como propósito contribuir para o cumprimento das tarefas de 

responsabilidade da Marinha na sua área de jurisdição, que compreende os Estados da Bahia, 

Sergipe, norte de Minas Gerais e 12 municípios de Pernambuco à margem esquerda do Rio São 

Francisco.  

Em sua área de jurisdição, é o órgão da Marinha do Brasil que se destina a controlar o 

tráfego marítimo; coordenar e prover apoio logístico às Forças em operações; propiciar a defesa da 

área em cooperação com os órgãos competentes do Exército e da Força Aérea (Patrulha Naval e a 

Defesa dos Portos); e realizar o socorro marítimo. 

 

2.2 - Valores: 

Valores são os preceitos básicos, essenciais e permanentes de uma organização. Representam as 

convicções dominantes e permeiam todas as atividades e relações com a sociedade. São as ideias em 

torno das quais se constrói a mesma, ou seja, é o que se deseja em termos de padrão de comportamento 

de todos os seus integrantes na busca pela excelência.  

Para o Comando do 2º Distrito Naval, os valores abaixo são os que mais contribuem para o 

cumprimento da Missão do Com2ºDN: 

1) Comprometimento Organizacional  

2) Espírito de Equipe  

3) Profissionalismo  

4) Ética  

5) Organização de Excelência  

6) Responsabilidade socioambiental  

7) Probidade Administrativa  
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Tradicionalmente, na Marinha do Brasil os valores se traduzem por meio do conjunto dos 

princípios e costumes expressos na “Rosa das Virtudes”, conforme figura a seguir: 

 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

3.1 - Localização, Contato e Horários de Atendimento: 

A sede do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) fica localizada à Avenida das Naus, 

s/nº, Comércio, Salvador- BA, CEP 40.015-270.  

O telefone geral, atendido pelo pessoal de serviço na sala de estado, é (71) 3507-3744.  

Os horários de atendimento estão disponíveis nesta Carta de Serviços, conforme a 

especificidade de cada serviço. 

 

3.2 - Ouvidoria: 

O serviço de ouvidoria do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) tem atendimento 

exclusivo por canal eletrônico, por meio do endereço: 

com2dn.ouvidoria@marinha.mil.br 

mailto:com2dn.ouvidoria@marinha.mil.br
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Auxilia o cidadão na apresentação das suas demandas junto à instituição (pode ser uma 

solicitação, denúncia, elogio, reclamação ou sugestão), contribuindo também para o aprimoramento 

das atividades e serviços oferecidos pelo Comando do 2º Distrito Naval e Organizações Militares 

(OM) subordinadas.  

 

3.3 - Os Canais de Comunicação: 

O usuário pode acessar informações sobre o Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) 

pelos seguintes canais permanentes de comunicação: 

3.3.1 - Informações gerais (Internet): 

Acesse o sítio na internet, onde o Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) mantém as 

principais informações sobre as políticas, ações e documentos orientadores: 

www.com2dn.mar.mil.br 

3.3.2 - Serviço de Informações ao Cidadão (SIC): 

Informações sobre a Administração Central do Comando da Marinha: entrada e tramitação 

de documentos e requerimentos de acesso à informação. 

Acesso pelo Sistema e-SIC (sob responsabilidade da Controladoria Geral da União – 

CGU): 

http://www.acessoainformacao.gov.br/ 

A consulta também pode ser realizada no terminal instalado na Assessoria de Comunicação 

Social, localizada no edifício sede do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN). 

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h45 e das 13h30 às 16h. 

3.3.3 - Serviço de Secretaria e Comunicações (SECOM) (protocolo de 

documentos): 

É o setor que protocola os documentos endereçados/entregues no Comando do 2º 

Distrito Naval (Com2ºDN), com o objetivo de receber, registrar, cadastrar, tramitar, expedir, autuar 

e destiná-los para os setores internos competentes. 

O atendimento pode ser por meio eletrônico, no endereço 

com2dn.secom@marinha.mil.br, para os órgãos do Poder Judiciário, e de forma presencial no 

SECOM, localizado no edifício sede do Com2ºDN. 

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h, ou por 

documentos encaminhados pelos Correios (EBCT) e serviços de encomenda e entrega. 

Telefone: (71) 3507-3707. 

mailto:secom@2dn.mar.mil.br
mailto:secom@2dn.mar.mil.br
mailto:secom@2dn.mar.mil.br
mailto:secom@2dn.mar.mil.br
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Fax: (71) 3507-3726. 

3.3.4 - Serviço de Busca e Salvamento (Salvamar Leste): 

Funciona todos os dias da semana, 24 horas, atuando como Centro de Coordenação de 

Socorro e Salvamento na área do Subcentro SAR Leste.  

Telefones: +55(71) 3507-3730 / 3711 

Fax +55(71) 3507-3772 

Telefones de Emergência: 

185 e 08002843878 

3.3.5 - Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) (atendimento à imprensa): 

É o setor que atende às demandas da imprensa.  

Atendimento: nos dias de rotina normal, no horário das 9h às 16h.  

Local: sala da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) 

Telefones: (71) 3507-3851 e 3507-3706. 

E-mail: com2dn.imprensa@marinha.mil.br e comsocial2dn@gmail.com 

Fora dos horários acima e em rotinas de domingo, as solicitações oriundas da imprensa são 

recebidas pelo Oficial de Serviço do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) e repassadas ao 

Assessor de Comunicação Social, por meio do telefone celular funcional. Os telefones fixos do 

Oficial de Serviço são (71) 3507-3744 e 3507-3711. 

3.3.6 - Divisão de Apoio aos Veteranos e Pensionistas (DAVP): 

De segunda a quinta-feira, nos horários das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.  

Telefone de contato (71) 3507-3862. 

3.3.7 - Posto Local de Identificação da Marinha (PLIM): 

De segunda a quinta-feira, no horário das 8h às 11h30 e 13h às 16h, para atendimento ao 

público.  

Sexta-feira, no horário das 8h às 11h30 e 13h às 16h, somente para entrega de identidades. 

Telefones de contato (71) 3507-3741 e 3507-3868. 

3.3.8 - Núcleo de Assistência Social (NAS): 

De segunda a quinta-feira, no horário das 13h às 16h30, para atendimento ao público, 

mediante prévio agendamento.  

Telefone de contato (71) 3507-3770. 

3.3.9 - Serviço de Recrutamento Distrital (SRD): 

a) Divisão de Mobilização e Reserva Naval RM1- Reserva Remunerada: nos dias de 

rotina normal, de segunda a quinta-feira, no horário das 13h30 às 16h, para atendimento ao público. 

mailto:mrccSalvador@marinha.mil.br
mailto:mrccSalvador@marinha.mil.br
mailto:comsocial2dn@gmail.com
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Telefone de contato (71) 3507-3824. 

b) Seção de Mobilização e Reserva Naval RM2- Reserva Não-Remunerada: nos dias de 

rotina normal, quarta e quinta-feira, no horário das 13h às 16h, para atendimento ao público. 

Telefone de contato (71) 3507-3727. 

c) Seção de Concursos e Processos Seletivos: nos dias de rotina normal, nos horários das 

9h às 11h e das 13h30 às 16h. 

Telefone de contato (71) 3507-3825. 

3.3.10 - Assessoria Religiosa: 

De segunda a quinta-feira, no horário das 13 h às 16h30, para atendimento ao público, 

mediante prévio agendamento.  

Telefones de contato (71) 3507-3709 (Comando do 2º Distrito Naval) e 3307-3400 (Base 

Naval de Aratu). 

3.3.11 - Divisão de Segurança: 

Segunda, quarta e sexta-feira, das 9h30 às 11h30 e das 13h às 16h, para atendimento ao 

público.  

Terça e quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, para atendimento ao público.  

Telefone de contato (71) 3507-3781. 

 

4. PRINCÍPIOS DE ATENDIMENTO 

AO USUÁRIO 

 

4.1 - Compromisso: 

O Comando do 2º Distrito Naval tem o compromisso de garantir um atendimento de 

qualidade ao usuário, em especial nos setores de atendimento ao público, como o Serviço de 

Recrutamento Distrital (SRD), Núcleo de Assistência Social (NAS), Divisão de Apoio aos 

Veteranos e Pensionistas (DAVP) e Posto Local de Identificação da Marinha (PLIM), a partir dos 

seguintes princípios: 

4.1.1 - Atendimento Prioritário: 

No caso de atendimento presencial, priorizado atendimento preferencial, conforme dispõem 

as Leis nº 10.048/2000 e nº 10.741/2003, para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo; 

pessoa idosa (acima de 60 anos); e portadores de necessidades especiais. 
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4.1.2 - Outros Atendimentos: 

Atendimento agendado, por telefone e internet, para determinados serviços especificados 

nesta Carta. 

4.1.3 - Equipes Qualificadas: 

O Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) possui equipes qualificadas, com 

profissionais capacitados a prestar atendimento claro e objetivo, pautado na ética e no respeito à 

dignidade humana, dispensando atenção individualizada e cortesia aos usuários. 

As equipes estão comprometidas em atender e solucionar as demandas requeridas. 

4.1.4 - Acessibilidade, Conforto e Limpeza: 

O Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) prima pela manutenção das unidades de 

atendimento, visando a garantia da segurança e acessibilidade, com rampas de acesso e banheiros 

adaptados às necessidades especiais, dispondo ainda de cadeira de rodas para facilitar o acesso de 

idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. 

Todos os setores são equipados com salas de atendimento climatizadas, assentos, revistas e 

televisão, primando sempre pelo conforto e bem estar dos usuários. 

Os ambientes de trabalho são sempre limpos e higienizados, de acordo com os padrões de 

saúde. 

Os atendimentos são realizados em salas individuais, de modo a preservar o sigilo. 

As instalações sanitárias são de fácil acesso e dentro dos padrões de limpeza. 

4.1.5 - Transparência: 

Plena facilidade de acesso às informações e aos procedimentos, em prol da transparência 

dos serviços prestados.  

 

4.2 - Prazos de Atendimento e Cumprimento: 

O tempo de espera para o atendimento presencial, normalmente, é de 30 (trinta) minutos, 

exceto quando especificado diferentemente nesta Carta. Nos horários previstos para atendimentos 

dos serviços especificados nesta Carta, as ligações telefônicas dos usuários são atendidas, 

normalmente, até o terceiro toque. 

O prazo para a realização dos serviços pode variar em função da complexidade da demanda 

solicitada, principalmente quando for necessária a realização de pesquisas em documentos, consulta 

técnica mais específica ou multidisciplinar, ou quando a busca de alternativas para a resolução do 

pleito depender de resposta de outros órgãos. No entanto, o tempo médio para cumprimento do 
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serviço é de até 20 (vinte) dias úteis, exceto quando especificado diferentemente nesta Carta. Em 

caso de serviços que requeiram maior prazo, a estimativa é informada diretamente ao usuário. 

5. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

 

Os locais de atendimento ao público dispõem de caixas próprias, onde os usuários 

podem depositar o formulário da pesquisa de satisfação com o serviço prestado. As sugestões e 

reclamações podem também ser encaminhadas pelo serviço de ouvidoria 

com2dn.ouvidoria@marinha.mil.br, conforme especificado no item 3.2 desta Carta.  As 

informações recebidas são prontamente respondidas aos usuários. 

As pesquisas de satisfação periódicas, com as avaliações dos usuários sobre os serviços, 

bem como as reclamações e sugestões para o seu aperfeiçoamento, visam à melhoria contínua dos 

serviços e estão disponíveis na Internet, no endereço www.com2dn.mar.mil.br, e no quadro de aviso 

de cada setor. 

Consta em cada setor de atendimento e no portal institucional o formulário 

“Simplifique”, com o qual os usuários podem manifestar sugestões de simplificações ou apontar 

possíveis descumprimentos das normas desta Carta de Serviço ao Usuário. 

6. SETORES PRESTADORES DE 

SERVIÇOS E COMO ACESSÁ-LOS 

 

Destacam-se aqui alguns dos principais serviços prestados pelo Comando do 2º 

Distrito Naval (Com2ºDN) aos usuários, seus canais para atendimento e informações gerais sobre o 

mesmo. 

Se você não encontrar aqui o que está procurando, tiver alguma dúvida ou precisar 

de mais orientação, informe-se no portal do Com2ºDN: www.com2dn.mar.mil.br ou pelo telefone: 

(71) 3507-3744 (Sala de Estado do Comando do 2º Distrito Naval). 

Se você não se sentir bem atendido, por favor, acesse a Ouvidoria do Comando do 

2º Distrito Naval. 

O Com2ºDN tem o dever de lhe prestar um atendimento de qualidade e estar à 

disposição para ouvi-lo! 

 

mailto:com2dn.ouvidoria@marinha.mil.br
http://www.com2dn.mar.mil.br/
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6.1 - Serviço de Recrutamento Distrital (SRD): 

O Serviço de Recrutamento Distrital (SRD) do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) é 

composto por três Seções: Serviço Militar, Reserva Naval e Concursos. Dentre as tarefas afetas ao 

SRD, voltadas ao atendimento ao público, cabe ao setor planejar, coordenar, executar e fiscalizar o 

serviço militar na área de jurisdição do Com2ºDN. Outro importante serviço é o controle do pessoal 

da Reserva Remunerada e Reformado, bem como dos Reservistas Navais e Dispensados do Serviço 

Militar Inicial na área de jurisdição. 

 

6.1.1 - Reserva Naval (RM1 - Reserva Remunerada) - Serviços de Expedição: 

a) Certidão de Tempo de Serviço (CTS);  

b) Certidão de Serviço de Guerra (CSG); e 

c) Carta Patente. 

6.1.2 - Serviço Militar (SMO/SMV) - Reserva Não Remunerada 

a) 2ª via do Certificado de Dispensa de Incorporação; 

b) Certidão de Tempo de Serviço (CTS); 

c) Carta Patente; 

d) Certificado de Reservista de 1ª categoria e Certificado de Reservista de 2ª categoria; 

e) Atestado de Desobrigado; 

f) Atestado de Tempo de Embarque; 

g) Segunda Via da Caderneta-Registro; e 

h) Certificado de Isenção. 

6.1.3 - Documentos Necessários (original e cópia):  

a) Certidão de Tempo de Serviço (CTS) - (RM1- Reserva Remunerada) 

I - Carteira de Identidade; 

II - Comprovante de Residência; e 

III - Original da Caderneta-Registro. 

b) Certidão de Serviço de Guerra (CSG) - (RM1 – Reserva Remunerada) 

I - Certidão de Casamento ou Nascimento do requerente; 

II - Carteira de Identidade do requerente; 

III - Comprovante de Residência; e 

IV - Documentos que comprovem a condição de ex-combatente. 

c) Certidão de Tempo de Serviço (CTS) - (RM2 - Reserva Não-Remunerada) 

I - Carteira de Identidade; 
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II - Caderneta-Registro, Guia-Registro e Certificado de Reservista ( se possuir); e 

III - Procuração por instrumento público (se não for o próprio). 

d) Carta Patente / Atestado de Desobrigado 

I - Carteira de Identidade original e cópia; e 

II - Caderneta-Registro. 

e) 2ª Via Caderneta-Registro 

I - Carteira de Identidade; e 

II - Certificado de Reservista (se possuir). 

f) Certificado de Reservista de 1ª e 2ª categoria 

I - Carteira de Identidade; 

II - Comprovante de Residência - constando o nome do próprio ou dos pais; 

III - Duas fotos 3x4 recentes;  

IV - Caderneta-Registro, Guia-Registro e Certificado de Reservista (se possuir); e 

V - Procuração por instrumento público (se não for o próprio). 

g) 2ª via do certificado de Reservistas 

I - Carteira de Identidade; 

II - Comprovante de residência; 

III - Duas fotos 3x4 recentes; e 

IV - Caderneta-Registro ou Guia-Registro. 

h) Atestado de Desobrigado 

Carteira de identidade. 

i) Atestado de Tempo de Embarque 

I - Carteira de identidade; e 

II- Caderneta-Registro. 

j) Certificado de Isenção 

I - Carteira de identidade; 

II - Caderneta-Registro ou Guia-Registro; e 

III - Comprovante de residência. 

k) 2° via do certificado de Dispensa de Incorporação 

I - Carteira de identidade; 

II - Comprovante de residência;  

III - Caderneta-Registro ou guia-Registro; e 

IV - Duas fotos 3x4 recentes. 

 



 

 

 

Carta de Serviços ao Usuário - Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) 

 

 

 

 

 

 

 

- 18 de 45- 

6.1.4 - Observações Importantes:  

a) o requerimento só é recebido se acompanhado dos documentos obrigatórios; e 

b) somente podem solicitar atendimento ao Serviço de Recrutamento Distrital (SRD) os 

requerentes “em dia” com suas obrigações militares e residentes na área de jurisdição do Comando 

do 2º Distrito Naval (Com2ºDN). 

6.1.5 - Formas de Atendimento:  

Presencial ou por procuração por instrumento público. 

6.1.6 - Previsão de Atendimento  

- Tempo de atendimento: até 15 minutos. 

- Prazo de prontificação: até 30 dias. 

6.1.7 - Horários de Atendimento  

- Reserva Naval: de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 16h. 

- Serviço Militar: quarta-feira e quinta-feira, das 13h às 16h. 

6.1.8 - Contatos  

- Telefone (71) 3507-3824 (Reserva Naval) e e-mail juciara@marinha.mil.br 

- Telefone (71) 3507-3727 (Serviço Militar) e e-mail alberto.machado@marinha.mil.br 

 

6.2 - Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR): 

Atualização de dados e regularização da situação militar do pessoal da reserva da Marinha, 

considerando uma possível necessidade de mobilização. 

6.2.1 - Público Alvo: 

O licenciado do Serviço Ativo da Marinha nos últimos cinco anos, incluindo-se nesta 

situação todos os militares que foram transferidos para a Reserva Remunerada e Não Remunerada. 

6.2.2 - Forma de Atendimento: 

Presencial para preenchimento da planilha online e atualização do carimbo no Certificado 

de Reservista da Reserva Não-Remunerada. 

6.2.3 - Período: 

Anualmente, de 9 a 16 de dezembro. 

Permanece disponível na página do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) na Internet, 

no mesmo período, o link EXAR, destinado aos militares da reserva (RM1 e RM2), para que 

possam atualizar seus dados cadastrais. 

 

mailto:juciara@marinha.mil.br
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6.2.4 - Documentação: 

Certificado de Reservista, comprovante de residência e carteira de identidade. 

6.2.5 - Observações: 

Os Reservistas estudantes ou trabalhadores terão suas faltas abonadas, conforme o previsto 

na Lei do Serviço Militar, mediante apresentação, no estabelecimento de ensino ou empresa, de 

documento comprobatório do comparecimento ao EXAR. Este documento é emitido pela 

Organização Militar onde o reservista se apresentar, mediante solicitação do interessado. 

6.2.6 - Previsão de Atendimento: 

- Tempo de atendimento: 15 (quinze) minutos. 

- Prazo de prontificação: imediato. 

6.2.7 - Horário de atendimento: 

No período de 9 a 16 de dezembro, de 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h. 

6.2.8 - Contatos: 

- Telefone (71) 3507-3824 (Reserva Naval) e e-mail juciara@marinha.mil.br 

- Telefone (71) 3507-3727 (Serviço Militar) e e-mail alberto.machado@marinha.mil.br 

 

6.3 - Posto Local de Identificação (PLIM): 

Promove a identificação do pessoal militar, pensionista e seus dependentes, marítimos e ex-

combatente da área de jurisdição do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN). 

6.3.1 - Emissão de Cartão de Identidade: 

a) Maior de 60 anos: atendendo ao Estatuto do Idoso, os usuários maiores de 60 anos 

podem solicitar que seus Cartões de Identidade contenham uma tarja com a frase "MAIOR DE 60 

ANOS”, que facilitará o acesso gratuito em transportes coletivos, atendimento em filas de 

estabelecimentos bancários etc. 

b) Autenticidade do cartão de identidade: o Cartão de Identidade não deve ser 

plastificado, pois pode comprometer sua autenticidade. 

c) Eliminação dos cartões de identidade: os Cartões de Identidade não retirados, bem 

como as exigências não cumpridas, no período de 60 dias, contados a partir da data de prontificação 

dos mesmos serão devolvidos ao Serviço de Identificação da Marinha para eliminação, não tendo o 

identificado direito à restituição da importância paga.  

d) Tipagem Sanguínea: para a inclusão da classificação sanguínea no Cartão de 

Identidade, o identificando deve apresentar o atestado de tipagem sanguínea, contendo assinatura e o 

número legível de registro do médico, farmacêutico ou biólogo no Conselho Regional da Classe. 

mailto:juciara@marinha.mil.br
mailto:alberto.machado@marinha.mil.br
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e) Formas de atendimento: o interessado deve comparecer ao PLIM de segunda à quinta-

feira - das 8h às 11h30 e 13h às 16h,  munido dos documentos necessários para sua identificação. No 

caso de militar ou pensionista, não necessita apresentar o comprovante de pagamento da Guia de 

Recolhimento da União (GRU), pois o pagamento pelo serviço pode ser descontado em BP, caso 

tenha margem consignável para desconto. Os demais usuários devem apresentar o comprovante de 

pagamento da GRU, que pode ser obtida por intermédio do site www.2dn.mar.mil.br. 

f) Tempo de Atendimento: aproximadamente 40 (quarenta) minutos. 

g) Prazo para entrega do Cartão de Identidade: aproximadamente 60 (sessenta) dias. 

6.3.2 - Documentação Necessária para a Identificação: 

a) Militares da Ativa: 

I - Primeira identificação 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); 

2) Portaria de incorporação (original ou cópia); 

3) Portaria de promoção (original ou cópia); 

4) Atestado de tipagem sanguínea emitido por médico ou farmacêutico com o número 

do CRM/CRF; 

5) PASEP/CPF; e 

6) Ofício ou Mensagem de apresentação da Organização Militar (OM) do militar. 

II - Atualização/extravio 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); e 

2) Número do cartão de identidade. 

III - Atualização/mudança de estado civil 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); e 

2) Número do cartão de identidade. 

IV - Atualização/mudança de fisionomia 

1) - Certidão de óbito ou casamento, averbação de separação ou divórcio, conforme 

o caso (original e cópia); 

2) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); e 

3) Autorização do Comando ou parecer médico, se for o caso. 

V - Atualização/promoção 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); 

2) Número do cartão de identidade; e 

3) Portaria de promoção. 

 

http://www.2dn.mar.mil.br/
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VI - Transferência para Reserva/Reforma 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); 

2) Número do cartão de identidade; e 

3) Portaria ou cópia do Diário Oficial da União (DOU). 

VII - Término da validade do compromisso 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); e 

2) Portaria de Renovação de compromisso (cópia). 

b) Dependente de Militar: 

I - Primeira identificação 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); 

2) Boletim de dependente (concessão); 

3) Atestado  de tipagem sanguínea  emitido  por  médico ou farmacêutico com o 

número do CRM/CRF (opcional); 

4) PIS/PASEP e CPF (opcional); e 

5) Presença do titular. 

II - Atualização/restabelecimento 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); e 

2) Número do boletim de restabelecimento. 

III - Atualização/extravio 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); e 

2) Número do cartão de identidade. 

IV - Atualização/mudança de estado civil 

Certidão de casamento/óbito/averbação de divórcio ou separação, conforme o caso 

(original e cópia). 

c) Dependente de Ex-Combatente: 

I - Primeira identificação 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); 

2) Número do boletim de dependente; 

3) PIS/PASEP (opcional); 

4) CPF (opcional); 

5) Atestado  de  tipagem  sanguínea emitido por médico ou farmacêutico com o 

número do CRM/CRF (opcional); e 

6) Presença do responsável. 
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II - Atualização/extravio 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); e 

2) Número da identidade. 

III - Atualização/mudança de estado civil 

Certidão de casamento/óbito/averbação de divórcio ou separação, conforme o caso. 

d) Militar Estrangeiro: 

I - Primeira identificação 

1) Passaporte; 

2) Uniforme do seu País; e 

3) Ofício de apresentação do EMA contendo o  período da concessão. 

II - Atualização 

1) Ofício de apresentação da OM de destaque; e 

2) Uniforme do seu País. 

e) Aquaviários - Marítimos do 1º grupo: 

I - Primeira identificação 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); 

2) Ofício  de  apresentação  das  OM  da  rede administrativa da DPC (Capitanias, 

Delegacias e Agências); 

3) Carteira de Inscrição de Registro (CIR) atualizada; 

4) Atestado  de tipagem  sanguínea  emitido  por  médico  ou farmacêutico com o 

número do CRM/CRF; e 

5) PIS/CPF (opcional). 

II - Atualização  

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); 

2) Ofício de apresentação das OM da rede administrativa da DPC (Capitanias, 

Delegacias e Agências); e 

3) Carteira de Inscrição de Registro (CIR) atualizada. 

III - Atualização/Extravio  

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); 

2) Número da identidade; e 

3) Ofício de apresentação. 

IV - Atualização/mudança de estado civil 

1) Certidão  de  óbito  ou casamento, averbação de separação ou divórcio, conforme 

o caso (original e cópia); e 
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2) Ofício de apresentação das OM da rede administrativa da DPC (Capitanias, 

Delegacias e Agências). 

g) Pensionista de Militar: 

I - Primeira identificação 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); 

2) Certidão de óbito (original ou cópia autenticada); 

3) Título de pensão; 

4) PIS/CPF (opcional);  

5) Atestado  de  tipagem  sanguínea  emitido  por médico ou farmacêutico com o 

número do CRM/CRF (opcional); e 

6) Bilhete de Pagamento atual. 

II - Atualização/restabelecimento 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); e  

2) Número do boletim de restabelecimento. 

III - Atualização/extravio 

1) Certidão de nascimento/casamento (original e cópia); e 

2) Número da identidade. 

6.3.3 - Trajes para Identificação: 

a) Militares da Ativa: Uniforme 5.5 ou 5.3. 

b) Militares Veteranos: Uniforme 5.5 ou Traje Social. 

c) Marítimos Oficiais e Graduados: Uniforme 5.5, 5.3 (ou correspondentes) e demais trajes 

sociais. 

d) Civis:  

- Sexo masculino: camisa de manga ou gola;  

- Sexo feminino: não é permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas. 

6.3.4 - Perderão o Direito à Identificação: 

Militares que perderem o posto e a patente. 

6.3.5 - Procedimento para Efetuar o Pagamento: 

O Serviço de Identificação da Marinha (SIM), cumprindo determinação da Secretaria do 

Tesouro Nacional, de acordo com a Instrução Normativa STN nº 03, de 12 de fevereiro de 2004, 

passou a efetuar, somente em casos excepcionais, o recolhimento em seu caixa, dos valores atinentes 

aos serviços prestados, devendo as arrecadações serem pagas diretamente em qualquer agência do 

Banco do Brasil por intermédio da Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser obtida 

através dos sites: www.sim.mar.mil.br e com2dn.plim@marinha.mil.br  

http://www.sim.mar.mil.br/
mailto:plim@2dn.mar.mil.br
mailto:plim@2dn.mar.mil.br
mailto:plim@2dn.mar.mil.br
mailto:plim@2dn.mar.mil.br
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6.3.6 - Observação: 

É obrigatório o preenchimento dos campos “NOME” e “CPF” do identificado na Guia de 

Recolhimento da União (GRU). Caso o identificando seja dependente de militar, menor de 18 anos 

ou não possua CPF, pode ser utilizado o CPF do responsável. 

 

6.4 - Divisão de Apoio aos Veteranos e Pensionistas (DAVP): 

Setor responsável por prestar atendimento aos veteranos militares e civis, pensionistas, ex-

combatentes e anistiados políticos, controlados pela Marinha do Brasil, da área de jurisdição do 

Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN). 

6.4.1 - Serviços Prestados: 

a) Recadastramento presencial e domiciliar; 

b) Recepção da documentação necessária ao processo de habilitação e pagamento de 

pensão militar, de ex-combatente, pensão de anistiado político e pensão civil; 

c) Declaração de Dependentes (DD); 

d) Declaração de Beneficiários Inicial e em Aditamento (DBI e DBA); 

e) Recebimento de requerimentos para os seguintes serviços: 

I) Pensão por morte de militar, civil, ex-combatente e anistiado político; 

II) Alteração de endereço; 

III) Alteração de conta corrente; 

IV) Alteração de dados cadastrais; 

V) Consignação de aluguel em Bilhete de Pagamento; 

VI) Desconto do Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA); 

VII) Benefício de Assistência à Saúde (BAS); 

VIII) Auxílio-invalidez; e 

IX) Custeio de funeral. 

f) Mediante Requerimento, efetua os pagamentos de: 

I) Auxílio-Funeral; 

II) Adicional de Natalidade; e 

III) Auxílio Pré-Escolar. 

g) Solicitação de Ficha Financeira/Comprovante de Rendimentos; 

h) Solicitação de fornecimento de senha para acesso ao Siapenet; 

i) Cadastro de e-mail, para acesso ao Portão de Consignação da Pagadoria de Pessoal da 

Marinha (PAPEM);  
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j) Desbloqueio de senha de acesso ao Portão de Consignação da Pagadoria de Pessoal da 

Marinha (PAPEM);  

k) Irregularidades nas operações de consignação;  

l) Cadastramento de Procurador ou outro representante legal; e 

m) Assistência Médico-Hospitalar (AMH). 

6.4.2 - Atendimento: 

O critério de atendimento é pela ordem de chegada, mediante distribuição de senha, exceto 

o recadastramento anual que requer prévio agendamento. São priorizados os atendimentos de idosos, 

pessoas portadoras de necessidades especiais, gestantes e lactantes.  

6.4.3 - Estrutura do Atendimento: 

O atendimento ao público na Divisão de Apoio aos Veteranos e Pensionistas (DAVP) do 

Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) está estruturado da seguinte forma:  

a) cinco salas para o atendimento aos oficiais, praças, servidores civis, anistiados políticos, 

ex-combatente e pensionistas; e 

b) as salas de atendimento são equipadas com ar condicionado, cadeiras, televisão e 

sanitários. As instalações sanitárias são de fácil acesso e mantidos os padrões de limpeza. Os 

ambientes de trabalho são limpos e higienizados, de acordo com os padrões de saúde, gerando 

conforto e bem estar aos usuários. O local é dotado de instalações adequadas aos portadores de 

necessidades especiais, tais como rampas de acesso e banheiros adaptados. Próximas à área de 

acesso à DAVP do Com2ºDN, são disponibilizadas vagas de estacionamento reservadas aos idosos e 

portadores de necessidades especiais.  

6.4.4 - Tempo de Espera para Atendimento: 

O tempo de espera para o atendimento presencial é de, no máximo, 10 (dez) minutos nos 

horários compreendidos de 8h às 11h30 e de 13h às 16h. 

6.4.5 - Prazo de Execução dos Serviços: 

O prazo máximo para a execução de nossos serviços é de até 90 (noventa) dias, a depender 

da especificidade do objeto do serviço a ser prestado.  

As solicitações de informações sobre andamento e/ou documentos relativos aos processos 

são fornecidos no prazo de até quinze dias úteis. 

Os requerimentos recebidos referentes aos assuntos diversos, tais como análise ou revisão 

de cálculos, concessão de direitos remuneratórios e acertos de pagamento, são analisados e 

respondidos pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas Militar (SVPM) em até 90 (noventa) dias, 

contados da data de entrada. 
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6.4.6 - Especificidades dos Serviços: 

a) Recadastramento: é realizado anualmente no mês de aniversário do 

veterano/pensionista, podendo ser antecipado para o mês anterior.  

I) Agendamento para recadastramento: visando um maior conforto aos seus 

usuários, a Divisão de Apoio aos Veteranos e Pensionistas (DAVP) do Comando do 2º Distrito 

Naval (Com2ºDN) disponibiliza o agendamento do recadastramento anual para os usuários por meio 

da Central de Tele-Atendimento (71) 3507-3862. Para os oficiais generais e superiores, não há 

necessidade de agendamento prévio. 

II) Tempo de atendimento: até 10 (dez) minutos.  

III) Procedimentos: 

1) o veterano ou a pensionista de militar deve comparecer à Organização Militar 

de Apoio e Contato (OMAC) ou Organização Recadastradora (OREC) mais próxima de sua 

residência, munido da documentação necessária ao recadastramento. Caso o usuário não resida 

próximo a uma Organização Militar da MB, pode recorrer a uma Organização Recadastradora Extra-

Marinha (OREM) do Exército ou da Aeronáutica. Pode também efetuar seu recadastramento por 

Procuração Exclusiva; 

2) o veterano ou a pensionista de civil deve comparecer à sua agência bancária, 

que pela qual recebe o pagamento. Caso o usuário esteja em atraso por mais de 90 (noventa) dias, 

deve comparecer à OMAC/OREC mais próxima de sua residência, munido da documentação 

necessária ao recadastramento; 

3) o processo de recadastramento é automatizado. A atualização/regularização da 

situação do usuário é realizada no ato do atendimento; 

4) se o usuário residir no exterior, pode se recadastrar junto às Adidâncias Navais 

ou por meio de Atestado de Vida emitido por órgão consular brasileiro; e 

5) se o usuário estiver impossibilitado de locomover-se, o recadastramento 

domiciliar pode ser solicitado à OMAC do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), por meio do 

telefone (71) 3507-3862, desde que o local da sua residência não seja superior a 300Km da sua 

OMAC/OREC de referência. 

IV) Documentos necessários: 

1) Recadastramento Presencial: 

- Carteira de identidade com foto atual, sendo também aceitos, para fim de 

recadastramento: carteira nacional de habilitação, passaporte ou carteira de Órgão Profissional. 

2) Recadastramento domiciliar: 

- Atestado médico recente que comprove a impossibilidade de locomoção; 



 

 

 

Carta de Serviços ao Usuário - Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) 

 

 

 

 

 

 

 

- 27 de 45- 

- Comprovante de residência; e 

- Carteira de identidade do solicitante. 

V) Atenção: os veteranos e pensionistas que não se recadastrarem no mês de seu 

aniversário podem ter o seu pagamento bloqueado.  

b) Recepção da documentação necessária ao processo de habilitação e pagamento de 

pensão militar, de ex-combatente, pensão de anistiado político e pensão civil: 

I - Habilitação de pensão militar, ex-combatente e anistiado político: o direito à 

pensão inicia-se com o óbito do militar, ex-combatente ou anistiado político. 

II - Tempo de atendimento: até 40 (quarenta) minutos por benefício. 

III - Procedimentos: 

1) o primeiro passo para a habilitação é a comunicação do falecimento, que pode 

ser feita no Com2ºDN ou na Organização Militar de Apoio e Contato (OMAC), mediante a 

apresentação da certidão de óbito, não necessitando de agendamento; 

2) a entrada no processo de habilitação à pensão só pode ser efetuada na OMAC; 

3) o atendimento é realizado mediante a retirada de senha na recepção; 

4) no atendimento, quando devem ser apresentados todos os documentos 

necessários, são cadastrados os dados de identificação do beneficiário. O requerimento e declarações 

são preenchidos, conferidos e assinados pelo beneficiário no ato do atendimento; 

5) o atendimento pode ser realizado pelo procurador, curador ou tutor, desde que 

apresentados os documentos exigidos: procuração por instrumento público ou certidão de curatela 

ou tutela, conforme o caso; 

6) o tutelado maior de 6 (seis) anos deve estar presente no atendimento; e 

7) finalizado o atendimento, o requerente recebe o número da requisição, emitido 

pelo Sistema de Pensionistas da Marinha (SIPEM), que possibilita o acompanhamento do 

andamento do processo por meio da página do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha 

(SVPM) na internet (www.svpm.mar.mil.br).  

IV - Prazos: os prazos para concessão de pensão são variáveis, de acordo com a sua 

especificidade. Como regra geral, o prazo para concessão da pensão militar para a 

viúva/companheira(o) é de 10 (dez) dias úteis, desde que sejam apresentados todos os documentos 

necessários e preenchidos os requisitos legais. Os demais processos não ultrapassam a 90 (noventa) 

dias para sua concessão. 

V - Lembre-se: 

1) os documentos devem ser apresentados na forma original legível ou em cópia; 

http://www.svpm.mar.mil.br/
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2) a autenticação da documentação apresentada pode ser feita pelo servidor que 

efetuar o atendimento, mediante o cotejo da cópia com o original; e 

3) caso a documentação apresentada não esteja em bom estado de conservação, 

recomenda-se que seja providenciada uma segunda via. 

VI - Pensão Militar (documentos necessários): 

1) Cônjuge: 

- Certidão de óbito do militar; 

- Certidão de casamento; 

- Certidão de nascimento, casamento ou óbito do filho declarado pelo militar 

como seu beneficiário; 

- Documento de identidade atualizado e CPF regular do requerente; 

- Carteira de identidade e CPF do militar;  

- Comprovante de abertura de conta corrente individual em nome do requerente, 

não podendo ser conta poupança ou conta corrente baixa renda; e 

- Comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos cofres 

públicos, se for o caso. 

2) Companheiro(a): 

- Certidão de óbito do militar; 

- Certidão de nascimento ou casamento do requerente com averbação de 

separação ou divórcio; 

- Certidão de nascimento, casamento ou óbito do filho declarado pelo militar 

como seu beneficiário; 

- Documento de identidade atualizado e CPF regular do requerente; 

- Carteira de identidade e CPF do militar; 

- Comprovante de abertura de conta corrente individual em nome do requerente, 

não podendo ser conta poupança ou conta corrente baixa renda; 

- Comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos cofres 

públicos, se for o caso; e 

- Escritura Pública Declaratória de União Estável ou Justificação Judicial. Caso o 

requerente não tenha sido designado beneficiário em vida pelo militar, o requerente deve fazer prova 

da União Estável, apresentando, além da documentação acima, no mínimo dois outros documentos 

probatórios da continuidade da União Estável até o óbito do militar, tais como certidão de 

nascimento do filho havido fruto da união, comprovante de domicílio comum, conta bancária 

conjunta, certidão de casamento religioso ou outros documentos de igual força probante. 
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3) Filho - transferência de cota-parte: 

- Certidão de óbito do pensionista; 

- Carteira de identidade e CPF do pensionista e do requerente; e 

- Comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos cofres 

públicos, se for o caso. 

4) Filho - reversão de cota-parte: 

- Certidão de óbito do pensionista; 

- Certidão de nascimento, casamento ou óbito do filho declarado pelo ex-

combatente como seu beneficiário; 

- Carteira de identidade e CPF do pensionista e do requerente; 

- Comprovante de abertura de conta corrente individual em nome do requerente, 

não podendo ser conta poupança ou conta corrente baixa renda; e 

- Comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos cofres 

públicos, se for o caso. 

5) Filho: 

- Certidão de óbito do militar; 

- Certidão de óbito da genitora; 

- Certidão (nascimento, casamento ou óbito) do filho do militar habilitável à 

pensão; 

- Carteira de identidade e CPF do requerente; 

- Comprovante de abertura de conta corrente individual, não podendo ser conta 

poupança ou conta corrente baixa renda; e 

- Comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos cofres 

públicos federal, municipal e estadual, se for o caso. 

VII - Pensão de ex-combatente (documentos necessários): 

1) Transferência: 

1.1) Quando requerida pelo ex-combatente: 

- Certidão de nascimento ou casamento do ex-combatente; 

- Carteira de identidade e CPF do ex-combatente; 

- Certidão de Guerra (obtida junto à Diretoria de Portos e Costas - Lei nº 

5.315/1967); 

- Comprovante de abertura de conta corrente individual, não podendo ser 

conta poupança ou conta corrente baixa renda; e 



 

 

 

Carta de Serviços ao Usuário - Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) 

 

 

 

 

 

 

 

- 30 de 45- 

- Comprovante de recebimento de salário, pensão ou aposentadoria dos 

cofres públicos federal, estadual ou municipal, se for o caso. 

1.2) Quando requerida pela dependente (beneficiário): 

- Certidão de óbito do ex-combatente; 

- Certidão de casamento; 

- Certidão de nascimento, casamento ou óbito de filho; 

- Carteira de identidade e CPF da requerente; 

- Certidão de Guerra (Lei nº 5.315/1967); 

- Comprovante de abertura de conta corrente individual, não podendo ser 

conta poupança ou conta corrente baixa renda; e 

- Comprovante de recebimento de salário, pensão ou aposentadoria dos 

cofres públicos federal, estadual ou municipal, se for o caso. 

2) Reversão: 

- Certidão de óbito do pensionista; 

- Carteira de identidade do pensionista e do requerente; 

- CPF do pensionista e da requerente caso não conste na identidade; e 

- Comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos cofres 

públicos federal, municipal e estadual, se for o caso. 

VIII - Pensão Civil: o direito à pensão civil inicia-se com o óbito do servidor civil.  

1) Tempo de atendimento: até 1 (uma) hora.  

2) Procedimentos:  

2.1) devem ser observados os procedimentos descritos para habilitação à 

pensão militar;  

2.2) após assinados o requerimento e as declarações, o processo de habilitação é 

encaminhado à Diretoria do Pessoal Civil da Marinha (DPCvM),  no prazo de até 2 (dois) dias úteis; 

e 

2.3) após a concessão da pensão civil, o processo é enviado ao Serviço de 

Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) para cadastramento e inclusão em folha de pagamento 

no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE).  

3) Prazo: para a viúva/companheira(o) é de até 90 (noventa) dias após a 

concessão, para inclusão em pagamento.  

4) Documentos necessários:  

- Certidão de óbito do servidor; 

- Certidão de casamento/nascimento do servidor; 
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- Carteira de identidade e CPF do servidor; 

- Comprovante de abertura de conta corrente individual do requerente, não 

podendo ser conta conjunta ou conta poupança; 

- Certidão de casamento entre o requerente e o servidor, no caso de viúvo; e 

- Escritura Pública Declaratória de União Estável ou Justificação Judicial. 

5) Observação: caso o requerente não tenha sido designado beneficiário em vida 

pelo servidor, deve fazer prova da União Estável apresentando, além da documentação acima, no 

mínimo dois outros documentos probatórios da continuidade da união estável até o óbito do 

servidor, tais como certidão de nascimento de filhos frutos da união; comprovante de domicílio 

comum; conta bancária conjunta; certidão de casamento religioso e outros documentos de igual 

força probante (sentença de separação judicial ou divórcio no caso de percepção alimentícia). 

6) Atendimento: pode ser realizado por procurador, curador ou tutor, desde que 

apresentados os documentos exigidos; nestes casos, procuração por instrumento público, certidão de 

curatela ou tutela, com validade não superior a 12 (doze) meses - documento de identidade e CPF do 

procurador e comprovante de residência do procurador. 

c) Declaração de Dependentes (DD): 

1) Tempo de atendimento: 30 minutos. 

2) Procedimentos: comparecer à Organização Militar de Apoio e Contato (OMAC) 

portando toda a documentação, conforme for orientado pelo atendente da Divisão de Apoio aos 

Veteranos e Pensionistas (DAVP) por ocasião do atendimento inicial. 

3) Prazo: 120 dias. 

4) Documentos mínimos necessários: certidão de nascimento, casamento ou óbito. 

Atenção: na oportunidade, de acordo com a especificidade do serviço (concessão, 

renovação de concessão, suspensão por falecimento, a pedido ou por ter deixado de ser dependente), 

podem ser exigidos outros documentos comprobatórios. 

d) Declaração de Beneficiários Inicial e em Aditamento (DBI e DBA): 

1) Tempo de atendimento: 30 minutos. 

2) Procedimentos: pela especificidade dos procedimentos, é se faz necessário um 

atendimento prévio, fim receber orientações sobre a documentação necessária. 

3) Prazo: 120 dias. 

4) Documentos mínimos necessários: certidão de nascimento, casamento, óbito, ou 

ainda outros exigidos no atendimento prévio na Divisão de Apoio aos Veteranos e Pensionistas 

(DAVP). 
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Atenção: na oportunidade, de acordo com a especificidade do serviço, podem ser 

exigidos outros documentos comprobatórios. 

e) Recebimento de requerimentos para os seguintes serviços: 

I) Pensão por morte de militar, civil, ex-combatente e anistiado político: 

1) Tempo de atendimento: 50 minutos. 

2) Procedimentos: comparecer à Organização Militar de Apoio e Contato (OMAC) 

portando toda a documentação, conforme for orientado pelo atendente da Divisão de Apoio aos 

Veteranos e Pensionistas (DAVP) por ocasião do atendimento inicial. 

3) Prazo: até 30 dias, se for a viúva/companheira, e de até 90 dias, para as demais 

concessões. 

4) Documentos necessários: a documentação é variável de acordo com o tipo de 

pensão requerida. Recomenda-se o comparecimento à Organização Militar de Apoio e Contato 

(OMAC) para um atendimento inicial, a fim de receber as orientações sobre os documentos 

necessários, conforme o caso. 

II) Alteração de endereço: 

1) Tempo de atendimento: 15 minutos. 

2) Procedimentos: comparecer à Organização Militar de Apoio e Contato (OMAC) 

portando e aguardar o atendimento por ordem de chegada. 

3) Prazo: 10 minutos. 

4) Documentos necessários: comprovante de residência e carteira de identidade. 

III) Alteração de conta corrente: 

1) Tempo de atendimento: 15 minutos. 

2) Procedimentos: comparecer à Organização Militar de Apoio e Contato (OMAC) 

portando e aguardar o atendimento por ordem de chegada. 

3) Prazo: 90 dias. 

4) Documentos necessários: comprovante do novo domicílio bancário e carteira de 

identidade. 

IV) Alteração de dados cadastrais: 

1) Tempo de atendimento: 10 minutos. 

2) Procedimentos: Comparecer à Organização Militar de Apoio e Contato (OMAC)  

portando toda a documentação e aguardar o atendimento por ordem de chegada. 

3) Prazo: 30 dias após dada a entrada na OMAC da documentação necessária. 

4) Documentos necessários: certidão de nascimento ou casamento que comprove a 

autenticidade das alterações requeridas. 
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V) Consignação de aluguel em Bilhete de Pagamento: serviço oferecido a militares, 

ex-combatentes e seus pensionistas, que consiste na possibilidade de desconto do aluguel em Bilhete 

de Pagamento (BP). 

1) Tempo de atendimento: até 20 (vinte) minutos. 

2) Procedimentos: entrega, no setor de atendimento, do formulário preenchido e 

assinado pelo locador, com firma reconhecida.  

3) Prazo: até 90 (noventa) dias para inclusão em BP. 

4) Documentos necessários: 

4.1) Contrato direto com o locador: 

- Carteira de identidade e CPF do requerente (locador); e 

- Cópia da carteira de identidade e CPF do beneficiário (locatário). 

4.2) Locador representado por imobiliária: 

- Cópia da carteira de identidade e CPF do requerente (locador); 

- Cópia da carteira de identidade e CPF do beneficiário; 

- Procuração atualizada, com fim específico, do proprietário autorizando a 

pessoa física ou a imobiliária a administrar o imóvel (apresentar o original); 

- Contrato social da imobiliária; 

- Procuração da imobiliária para o seu representante que assinará o formulário 

de consignação; e 

- Carteira de identidade e CPF do representante da imobiliária ou da pessoa 

física.  

VI) Desconto do Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA): para requerer o desconto da 

parcela “FUSMA” para fim de direito à Assistência Médico-Hospitalar (AMH), caso não tenha sido 

implantado em Bilhete de Pagamento (BP) automaticamente; ou para solicitar a emissão do Cartão 

de Habilitação de Assistência Médico-Hospitalar (CHASM), para dependente menor de 8 (oito) 

anos, ou interdito, impossibilitado de ser identificado no Serviço de Identificação da Marinha (SIM), 

devem ser observadas as orientações a seguir: 

1) Tempo de atendimento: até 15 (quinze) minutos. 

2) Procedimentos: requerimento preenchido na Organização Militar de Apoio e 

Contato (OMAC), endereçado ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) 

(desconto FUSMA) e à Diretoria de Pessoal Militar da Marinha (DPMM) (emissão do CHASM).  

3) Prazo: a atualização efetiva-se em até 60 (Sessenta) dias. 

4) Documentos necessários:  

4.1) Desconto Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA): 
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- Certidão de nascimento;  

- Carteira de identidade e CPF; e  

- Título de pensão, se for o caso. 

4.2) Solicitação do Cartão de Habilitação de Assistência Médico-Hospitalar 

(CHASM):  

- Carteira de identidade do militar. 

VII) Benefício de Assistência à Saúde (BAS): consiste no ressarcimento percentual do 

que foi pago pelo servidor inativo civil e pensionista, a título de plano de saúde para o próprio e 

dependente.  

1) Tempo de atendimento: até 15 (quinze) minutos. 

2) Procedimentos: preenchimento de modelo próprio de requerimento, que é 

encaminhado à Diretoria de Pessoal Civil da Marinha (DPCvM) para análise e inclusão do benefício 

em Ordem de Serviço para crédito no Bilhete de Pagamento (BP). 

3) Prazo: a atualização efetiva-se em até 90 (noventa) dias. 

4) Documentos necessários: 

- Carteira de Identidade e CPF; e 

- os 12 (doze) últimos boletos bancários do plano de saúde contratado. 

VIII) Auxílio-invalidez: é um direito pecuniário devido ao veterano, reformado por 

invalidez. Para a manutenção do recebimento do benefício, o militar deve apresentar, anualmente, 

declaração de que não exerce atividade remunerada, pública ou privada.  

1) Tempo de atendimento: até 20 (vinte) minutos. 

2) Procedimentos: 

2.1) Para requerimento do benefício: 

- preenchimento do formulário que é encaminhado à Diretoria de Pessoal 

Militar da Marinha (DPMM) ou Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN);   

- o requerente é contatado (por carta ou pelo telefone), a fim de comparecer 

ao Hospital Naval mais próximo de sua residência para que realize a inspeção de saúde; e 

- concluída a inspeção de saúde, a Diretoria de Pessoal Militar da Marinha 

(DPMM) ou o Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) ou o Serviço de Veteranos e 

Pensionistas da Marinha (SVPM) é informado do resultado por meio do recebimento do Termo de 

Inspeção de Saúde (TIS), emitido pela Junta de Saúde da Marinha, dando prosseguimento ao 

atendimento da solicitação. 
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2.2) Para comprovação anual: o militar deve preencher declaração de que não 

exerce atividade remunerada e entregá-la no setor de atendimento da Organização Militar de Apoio 

e Contato (OMAC), anexando cópias de sua carteira de identidade e CPF. 

3) Prazo: até 90 (noventa) dias a partir do recebimento do Termo de Inspeção de 

Saúde (TIS) emitido pela Junta de Saúde da Marinha, para implantação do benefício em Bilhete de 

Pagamento (BP).  

IX) Custeio de funeral: é requerido quando um terceiro busca ser ressarcido por ter 

custeado o funeral do militar/viúva(o) e do servidor civil.  

1) Tempo de atendimento: até 25 (vinte e cinco) minutos. 

2) Procedimentos: 

2.1) o requerente deve preencher na Organização Militar de Apoio e Contato 

(OMAC) o requerimento de custeio funeral em duas vias; e 

2.2) após análise do requerimento e da documentação apresentada e, caso seja 

deferido, o direito é publicado em Ordem de Serviço do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), 

para depósito na conta corrente do requerente. 

3) Prazo: a análise é processada em até 40 (quarenta) dias. 

4) Documentos necessários: 

- Certidão de óbito; 

- Nota fiscal original de custeio do funeral (deve conter o CNPJ da funerária); 

- CPF e carteira de identidade do militar falecido ou viúvo; 

- CPF e carteira de identidade do requerente; 

- Declaração de que não foram utilizados os serviços funerários conveniados com 

o Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM); e 

- Comprovante bancário do requerente. 

f) Mediante Requerimento, efetua os pagamentos de: 

I) Auxílio-Funeral: é requerido quando do falecimento de dependente de veterano. 

1) Tempo de atendimento: até 15 (quinze) minutos. 

2) Procedimentos: 

2.1) o veterano deve preencher na Organização Militar de Apoio e Contato 

(OMAC) o requerimento de auxílio-funeral em duas vias; e 

2.2) após análise do requerimento e da documentação apresentada e, caso seja 

deferido, o direito é  publicado em Ordem de Serviço do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), 

para pagamento. 

3) Prazo: a análise é processada em até 5 (cinco) dias. 
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4) Documentos necessários: 

- Certidão de Óbito; 

- Carteira de identidade e CPF do veterano; e 

- Declaração de Dependente (Suspensão). 

II) Adicional de Natalidade: o militar faz jus a receber um soldo de seu posto ou 

graduação, a título de Auxílio-Natalidade, por motivo do nascimento de filho.  

1) Tempo de atendimento: até 20 (vinte) minutos. 

2) Procedimentos: 

2.1) o requerente deve preencher na Organização Militar de Apoio e Contato 

(OMAC) o requerimento de Adicional de Natalidade em duas vias; e 

2.1) após análise do requerimento e da documentação apresentada e, caso seja 

deferido, o direito é publicado em Ordem de Serviço do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), 

para crédito no Bilhete de Pagamento (BP). 

3) Prazo: até 90 (noventa) dias para implantação em Bilhete de Pagamento. 

4) Documentos necessários: 

- Certidão de nascimento do dependente; 

- Carteira de identidade e CPF do militar; e  

- Declaração de Dependente (Inclusão). 

III) Auxílio Pré-Escolar: consiste no pagamento de benefício, cujo valor é fixado pela 

Secretaria da Administração Federal, com o objetivo de propiciar assistência pré-escolar a 

dependente de servidor militar e civil desde o nascimento até os cinco anos de idade.  

1) Tempo de atendimento: até 20 (vinte) minutos. 

2) Procedimentos: 

2.1) o requerente deve preencher na Organização Militar de Apoio e Contato 

(OMAC) o requerimento de Auxílio Pré-escolar em duas vias; e 

2.2) após análise do requerimento e da documentação apresentada e, caso seja 

deferido, o direito é publicado em Ordem de Serviço do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), 

para crédito no Bilhete de Pagamento (BP). 

3) Prazo: até 60 (sessenta) dias para implantação em Bilhete de Pagamento (BP). 

4) Documentos necessários: 

- Certidão de nascimento do dependente; 

- Carteira de identidade e CPF do militar; e 

- Laudo médico atualizado, no caso de dependente portador de necessidades 

especiais, com idade mental inferior a 5 (cinco) anos. 
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g) Solicitação de Ficha Financeira/Comprovante de Rendimentos: serviço prestado 

quando há a necessidade de adquirir cópias de fichas financeiras e/ou comprovantes de rendimentos.  

1) Tempo de atendimento:  até 10 (dez) minutos. 

2) Procedimentos: 

2.1) a cópia solicitada (somente a partir do ano de 2000) é impressa e entregue no 

momento do atendimento para o veterano ou pensionista militar e civil; e 

2.2) para o período anterior ao ano de 2000, mediante indenização, deve ser feito 

requerimento que é encaminhado ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM), para 

a emissão do referido comprovante e posterior encaminhamento ao interessado. 

3) Prazo: para os comprovantes de período anterior ao ano de 2000, o prazo é de até 30 

(trinta) dias. 

4) Lembre-se: os últimos 12 (doze) comprovantes de rendimentos ficam disponíveis na 

página do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM), acessada no site: 

https://bponline.papem.mar.mil.br/views/default.php 

h) Solicitação de fornecimento de senha para acesso ao Siapenet: é solicitada para 

acesso ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), para consulta ao 

Bilhete de Pagamento (BP), ao formulário de comunicação de irregularidades nas consignações e às 

informações referentes aos veteranos e pensionistas civis. 

1) Tempo de atendimento: até 10 (dez) minutos. 

2) Procedimentos: 

2.1) o usuário preenche o requerimento de solicitação de senha na Organização 

Militar de Apoio e Contato (OMAC); 

2.2) após tramitação, o usuário recebe, via e-mail, a informação de desbloqueio da 

senha, possibilitando-lhe o acesso; 

2.3) o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) gera um 

código de segurança, que é a garantia de que o portal está sendo acessado pelo usuário habilitado, 

evitando acessos indevidos; e 

2.4) quando houver erro na informação dos dados cadastrais, a senha é bloqueada. O 

desbloqueio somente pode ser realizado mediante novo requerimento.  

3) Prazo: até 30 (trinta) dias para recebimento do e-mail contendo as informações para 

o desbloqueio da senha e acesso.  

4) Documentos necessários: 

- Carteira de identidade, CPF e título de eleitor do usuário; 

- PIS/PASEP (exceto para pensionistas); 
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- Certidão de nascimento/casamento; 

- Comprovante de residência (com CEP); 

- Comprovante do telefone residencial; e 

- Endereço de e-mail ativo.  

As instruções detalhadas do procedimento estão disponíveis no link:  

https://www.siapenet.gov.br/Portal/Servico/Apresentacao.asp 

5) Atenção: o código de segurança deve ser guardado, já que pode ser solicitado pelo 

sistema em algumas operações, como por exemplo, no desbloqueio de senha.  

i) Cadastro de e-mail, para acesso ao Portão de Consignação da Pagadoria de Pessoal 

da Marinha (PAPEM): no intuito de aumentar a segurança e a transparência das consignações de 

empréstimo com desconto em Bilhete de Pagamento, bem como proporcionar mais facilidade ao 

militar/pensionista e maior competitividade entre as Entidades Consignatórias (EC), foi 

disponibilizado, a partir de 2 de julho de 2012, o acesso, mediante o cadastro de e-mail e senha 

individual, ao "Portal de Consignações do Militar/Pensionista" no endereço www.papem.mar.mil.br. 

Por meio do Portal, o militar/pensionista pode iniciar a contratação de um empréstimo 

consignado, além de encontrar diversas informações úteis. Esse sítio possibilita aos oficiais e praças, 

ativos e veteranos, e  aos  pensionistas, individualmente: 

- consultar o saldo de sua margem consignável, as parcelas de consignações e/ou os 

serviços bloqueados para sua matrícula financeira; 

- consultar o histórico de seus contratos; 

- simular operações de empréstimo consignado; 

- verificar a melhor opção de empréstimo para cada período de desconto, por valor total 

solicitado ou pelo valor da parcela mensal; 

- reservar, por prazo determinado, sua margem consignável disponível, em favor de uma 

determinada EC a sua escolha; e 

- visualizar e imprimir Boleto Demonstrativo com os valores a serem liberados no 

empréstimo, o Custo Efetivo da Transação (CET) mensal e anual, o valor e o número das prestações. 

1) Tempo de atendimento: até 10 (dez) minutos. 

2) Procedimentos:  

2.1) para obter a senha inicial de acesso ao referido portal, inicialmente, os usuários do 

sistema, devem cadastrar um endereço de e-mail, mediante o preenchimento e entrega de um 

requerimento próprio (Requerimento para Cadastramento de e-mail para Recebimento de Senha 

Inicial), que está disponível no E-Consig (Portal de Consignações) pelo endereço  

https://econsigmb.papem.mar.mil.br/mb/login/login_servidor.jps.; e 

https://www.siapenet.gov.br/Portal/Servico/Apresentacao.asp
http://www.papem.mar.mil.br/
https://econsigmb.papem.mar.mil.br/mb/login/login_servidor.jps
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2.2) para os militares da ativa, os cadastramentos dos e-mail são realizados 

diretamente no Portal de Consignações; para os veteranos e pensionistas, estes devem preencher o 

requerimento e entregar na Organização Militar de Apoio e Contato (OMAC), que providencia o 

cadastramento.  

3) Documentos necessários: 

- Carteira de Identidade; 

- CPF; e 

- Bilhete de Pagamento (BP). 

j) Desbloqueio de senha de acesso ao Portão de Consignação da Pagadoria de Pessoal 

da Marinha (PAPEM): quando ocorre bloqueio de acesso ao portal de consignação da PAPEM ou 

do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE). 

1) Tempo de atendimento: até 10 (dez) minutos. 

2) Procedimentos: preenchimento de formulário próprio no setor de atendimento.  

3) Prazo: até 2 (dois) dias quando for da Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) e 

30 (trinta) dias para o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE). 

k) Irregularidades nas operações de consignação: quando ocorre alguma irregularidade 

nas operações praticadas pelas entidades consignatórias, cujo desconto, autorizado pelo 

veterano/pensionista militar ou civil, é consignado em Bilhete de Pagamento (tal como empréstimo 

financeiro).  

1) Tempo de atendimento: até 10 (dez) minutos. 

2) Procedimentos: 

2.1) preenchimento de formulário próprio, que é encaminhado à Pagadoria de Pessoal 

da Marinha (PAPEM) no prazo de até um dia útil, no caso dos veteranos, e ao Serviço de Veteranos 

e Pensionistas da Marinha (SVPM), no caso dos inativos civis; e  

2.2) os inativos civis acessam o formulário somente por meio do SIAPENet que, 

depois de preenchido, deve ser impresso para entrega na Organização Militar de Apoio e Contato 

(OMAC). Deve-se preencher um formulário para cada comunicação de irregularidade.  

3) Prazo: até 90 (noventa) dias.  

4) Documentos necessários: 

- Carteira de identidade; 

- Termo de curatela ou procuração, se representado; e 

- Boletim de Ocorrência (BO). 
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l) Cadastramento de Procurador ou outro representante legal: o veterano/pensionista 

pode nomear procurador para representá-lo no Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha 

(SVPM).  

I) Tempo de atendimento: até 15(quinze) minutos. 

II) Procedimentos:  

1) para o recadastramento, a procuração deve ter o prazo de validade de 12 (doze) 

meses, devendo ser revalidada em cada ato, se for o caso; e 

2) para os demais procedimentos, os prazos de validade exigidos são variáveis, o que 

é  informado quando do atendimento. 

III) Prazo: a atualização é processada no momento da alteração. 

IV) Documentos necessários (do procurador/representante legal): 

1) procuração (instrumento público ou particular); 

2) documento de identidade e CPF regular na Receita Federal; e 

3) comprovante de residência.  

m) Assistência Médico-Hospitalar (AMH):  

Os dependentes de ambos os sexos têm direito à Assistência Médico-Hospitalar (AMH) 

até completarem 21 anos. O direito pode ser estendido até os 24 anos, caso permaneçam como 

dependentes do militar, sendo estudantes e sem remuneração. 

As filhas, enteadas, irmãs, cunhadas e sobrinhas maiores de 24 anos, solteiras e sem 

remuneração, e os dependentes que estejam sob a guarda e responsabilidade do militar têm seus 

direitos suspensos de 2 (dois) em 2 (dois) anos, para efeito de controle administrativo, exceto os 

inválidos. 

O restabelecimento da dependência deve ser providenciado junto à Organização Militar 

de Apoio e Contato (OMAC) do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN). 

Para os dependentes de militares, com faixa etária entre 0 e 8 anos, e para aqueles que 

não têm condições de identificar-se de forma presencial – inválidos e interditos – é emitido o Cartão 

para Assistência Médico-Hospitalar (CHASM). 

 

6.5 - Núcleo de Assistência Social (NAS): 

6.5.1 - Propósito: 

O Núcleo de Assistência Social do Comando do 2º Distrito Naval (NAS/Com2ºDN) tem 

por finalidade prestar assistência integrada, em nível primário, nas áreas de conhecimento de serviço 

social, direito e psicologia, à família naval. 
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6.5.2 - Público Alvo: 

Militares e servidores civis, da ativa, veteranos e pensionistas da área de jurisdição do 2º 

Distrito Naval, bem como a seus dependentes instituídos. 

6.5.3 - Campo de Atuação: 

a) Serviço Social: atendimento, acompanhamento social e avaliação social, por meio de 

instrumentos técnicos específicos da profissão, voltados à orientação dos indivíduos com o propósito 

de viabilizar os direitos de cidadania e garantir o acesso aos programas sociais existentes na Marinha 

do Brasil ou extra-Marinha, nos casos que extrapolem as atribuições e/ou possibilidades do Núcleo 

de Assistência Social (NAS).  

I) Seus principais propósitos são: intervir nas relações sociais, por meio de ações de 

cunho socioeducativo e de prestação de serviços; e capacitar o usuário para lidar com as suas 

necessidades. 

Cabe aos assistentes sociais também as avaliações com emissão de parecer social sobre 

as solicitações de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família (LTSPF) para militares e 

Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família (LMDPF) para servidores civis. 

II) Tempo de atendimento: 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, a depender da 

demanda. 

b) Direito: assistência jurídica, ou seja, orientação, de caráter particular, para 

esclarecimento de direitos e deveres do cidadão. Os casos que requeiram postulação em Juízo são 

encaminhados a recursos específicos da comunidade. 

Tempo de atendimento: 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, a depender da demanda. 

c) Psicologia: atendimentos individual e coletivo de orientação, aconselhamento 

psicológico e encaminhamento, se necessário, ao Sistema de Saúde da Marinha ou a recurso 

específico da comunidade, conforme a situação funcional dos usuários, nos casos que extrapolem as 

possibilidades do Núcleo de Assistência Social (NAS). É uma atividade técnica que tem como 

estratégia prioritária o atendimento em prol da prevenção e da qualidade de vida, com o emprego de 

técnicas individuais ou coletivas, visando evitar ou minimizar o surgimento de conflitos emocionais.  

O psicólogo do NAS não possui atribuição de ser perito ou avaliador para casos de 

inspeção de saúde, seleção psicológica ou exame de sanidade mental. 

Tempo de atendimento: 50 (cinquenta) minutos a 01 (uma) hora, a depender da 

demanda. 

6.5.4 - Operacionalização dos Serviços do NAS: 

Com o objetivo de oferecer maior conforto para o usuário, e reduzir a necessidade de 

períodos de ausência no seu local de trabalho, o atendimento no Núcleo de Assistência Social (NAS) 
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deve ser agendado previamente pelo telefone (71) 3507-3770 ou pessoalmente na recepção do NAS, 

durante o horário normal de expediente. As consultas para militares e servidores civis da ativa 

devem ser agendadas preferencialmente por mensagem e os mesmos devem comparecer fardados ao 

NAS.  

As demandas por avaliação social para permanência ou movimentação/remoção por motivo 

social devem ser encaminhadas ao Núcleo de Assistência Social (NAS), obrigatoriamente por 

mensagem, ou por comunicação interna, no caso de militares e Servidores Civis (SC) do Comando. 

Nos casos de tratamento de saúde de pessoa da família, que esenjam em Licença para 

Tratamento de Saúde de Pessoa da Família (LTSPF) ou Licença por Motivo de Doença em Pessoa 

da Família (LMDPF), as solicitações devem ser encaminhadas obrigatoriamente por mensagem da 

Organização Militar (OM) do militar ou servidor civil, ou por comunicação interna, no caso de 

militar e servidor civil do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN).  

Para o agendamento de atendimentos que exijam encaminhamento de mensagem, os 

militares e servidores civis devem buscar orientações com o Elemento de Ligação da sua 

Organização Militar (OM). Não é necessário que o usuário entre em detalhe com o encarregado ou 

qualquer outra pessoa sobre o motivo que o leva ao NAS. 

1) Documentação inicial: 

Além do documento de identificação, para cada tipo de solicitação, o interessado deve 

apresentar documentos comprobatórios.  

Por ocasião do primeiro atendimento, militares e servidores civis da ativa devem 

apresentar duas vias da Papeleta de Encaminhamento (PES), assinadas pelo solicitante e rubricadas 

pelo seu encarregado, indicando a área profissional para a qual pleiteia o atendimento. Aos demais 

usuários (veteranos e servidores civis inativos, dependentes e pensionistas), é dispensada a 

apresentação da PES. 

Nas demandas por programas que impliquem em avaliação socioeconômica, os usuários 

devem apresentar cópia do Bilhete de Pagamento (BP) recente e comprovante de gastos mensais. 

As dúvidas quanto aos documentos podem ser esclarecidas com o Elemento de Ligação 

da OM ou diretamente no Núcleo de Assistência Social (NAS).  

2) Horário de atendimento ao público: é realizado de segunda a quinta-feira, das 9h às 

11h30 e das 13h30 às 16h. 

3) Tempo de espera pelo atendimento: a previsão de espera para os atendimentos 

presenciais agendados é de 15 (quinze) minutos. Entretanto, alguns casos em atendimento podem 

demandar mais tempo, o que pode prolongar ou reduzir o prazo de espera na recepção do Núcleo de 

Assistência Social (NAS). 
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6.5.5 - Programas Gerenciados pelo NAS:  

A equipe do Núcleo de Assistência Social (NAS) desenvolve projetos sociais 

interdisciplinares, voltados à ampliação da qualidade de vida da família naval. Os projetos 

desenvolvidos estão inseridos em um dos programas sociais da Diretoria de Assistência Social da 

Marinha.  

Logo abaixo, é apresentado um resumo dos projetos desenvolvidos pelo NAS, por 

programa social, e a que público cada um deles se destina. Ainda que não tenha encontrado o projeto 

que procura, entre em contato com o NAS, teremos o maior prazer em atendê-lo! 

a) Programa Qualidade de vida no trabalho e na família: 

I) Projeto: Drogas. E eu com isso? 

1) Público: Militares, veteranos e servidores civis (SC), ativos e inativos, seus 

dependentes e pensionistas. 

2) Descrição: Promover e ampliar os conhecimentos acerca do tema drogas, a fim de 

fomentar a adoção de atitudes preventivas à dependência química, mediante processo reflexivo 

acerca dos problemas causados pelo uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas na família, 

no trabalho e na sociedade. 

II) Projeto: Reserva consciente 

1) Público: Militares e SC, em processo de passagem para reserva/aposentadoria há 

no mínimo 2 (dois) anos, e respectivas famílias. 

2) Descrição: Contribuir com os usuários, de modo a manter sua integridade 

psicossocial, bem como estimulá-los à construção e desenvolvimento de novos projetos de vida e à 

convivência social e familiar. 

b) Programa de Apoio Socioeconômico: 

I) Projeto: Saber do mundo 

1) Público: Militares, veteranos e servidores civis, ativos e inativos, seus dependentes 

e pensionistas. 

2) Descrição: Desenvolver ações socioeducativas que incentivam o acesso, o debate e 

a construção do conhecimento, além do incentivo à inserção social pela educação formal ou 

profissionalizante. 

II) Projeto: Sempre ativos 

1) Público: Militares, veteranos e servidores civis, ativos e inativos, seus dependentes 

e pensionistas. 
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2) Descrição: Contribuir para que os usuários desenvolvam ações de controle e 

planejamento de seus recursos, possibilitando assim, atingir um equilíbrio financeiro e uma melhor 

qualidade de vida. 

c) Programa Maturidade saudável: 

Projeto: Vida saudável 

1) Público: Militares e servidores civis (SC), seus dependentes e pensionistas, com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

2) Descrição: Contribuir para o envelhecimento saudável dos usuários, para que, no 

âmbito da família e da comunidade, desempenhem um papel social ativo e com maior grau 

alcançável de autonomia por meio de ações de cunho preventivo, promocional, assistencial e 

educativo que estimulem sua participação plena, assegurando-lhes o tratamento condigno e o 

reconhecimento de suas necessidades e interesses. 

d) Programa de Atendimento Especial – Pessoa com Deficiências: 

Projeto: Conquistando espaços 

1) Público: Dependentes de militares e SC, suas famílias e cuidadores. 

2) Descrição: Desenvolver um trabalho contínuo com o intuito de refletir acerca das 

deficiências, proporcionando a orientação e a integração social, além de suscitar o potencial artístico 

e intelectual e gerar maior compromisso com o desenvolvimento do Programa de Atendimento 

Especial – Pessoa com Deficiências (PAE), desenvolvido pelo Núcleo de Assistência Social (NAS). 

 

6.6 - Assessoria Religiosa: 

A Assessoria Religiosa do Comando do 2º Distrito Naval atende ao propósito do Serviço de 

Assistência Religiosa da Marinha (SARM), que tem por finalidade prestar Assistência Religiosa e 

espiritual aos Militares, Servidores Civis das Organizações Militares (OM) e às suas famílias, 

colaborando com as atividades de educação moral realizadas na Marinha do Brasil. O SARM é 

constituído de Capelães Navais, selecionados entre sacerdotes e pastores, pertencentes a religiões 

que não atentem contra as normas, a disciplina, a moral e as leis em vigor. A Assistência Religiosa e 

espiritual é prestada, exclusivamente, por Capelães Navais. Os sacerdotes e pastores são admitidos 

no Quadro de Capelães Navais por meio de concurso público, de acordo com instruções baixadas 

pela Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM) e Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM). 

6.6.1 - Propósito: divulgar e regulamentar as atividades religiosas do Serviço de Assistência 

Religiosa da Marinha (SARM) na área de jurisdição do Comando do 2º Distrito Naval. 

6.6.2 - Público Alvo: militares e servidores civis, bem como seus dependentes. 
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6.6.3 - Atividades Religiosas: missas, cultos, matrimônios, batizados, crismas, unções dos 

enfermos, exéquias, catequeses, confissões, nulidade matrimonial, celebrações inter-religiosas, 

bênçãos, Páscoa dos Militares, aconselhamentos religioso-existenciais, visitas e apoio religioso aos 

presos e aos baixados nas enfermarias, no HNSa ou nas residências, organização de retiros, 

encontros de casais e de jovens, palestras e peregrinações para um maior crescimento da fé e dos 

valores éticos, morais, familiares e cristãos. 

6.6.4 - Normas Regulamentadoras: NORDINAVLESTE nº 02-02B. Acesso na Intranet do 

Comando do 2º Distrito Naval: 

 https://www.com2dn.mb/servico-de-secretaria-e-comunicacoes 

 

6.7 - Divisão de Segurança: 

6.7.1 - Propósito: 

Gerenciar pedidos de aquisição, registro, porte, transferência, doação, restituição, extravio 

de armas de fogo e munições de uso particular, extravio do certificado de registro de armas de fogo 

(CRAF) de militares da Marinha do Brasil lotados na área do Comando do 2º Distrito Naval 

(Com2ºDN). 

6.7.2 - Público Alvo: 

- Militares ativos que servem no Com2ºDN; 

- Militares veteranos que prestam Tarefa por Tempo Certo no Com2ºDN; e 

- Veteranos, cuja Organização Militar de Vinculação (OMV) - Organização Militar 

responsável pela comunicação entre o militar e a Diretoria de Sistema de Armas da Marinha 

(DSAM) - seja este Comando. 

Obs: Visando facilitar o acesso a veteranos residentes em áreas afastadas do Comando do 2º 

Distrito Naval, a Organização Militar da Marinha do Brasil mais próxima pode executar as tarefas 

de OMV. 

6.7.3 - Serviços Prestados: 

  Por se tratar de assunto sensível, as informações sobre os diversos processos de armas 

de fogo e munições particulares, gerenciados pela Divisão de Segurança, só são prestadas na própria 

Divisão, localizada no Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), devendo o interessado 

comparecer ao local para mais informações. 


