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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Militar 

Documentos Necessários para Identificação
 
Motivo: 1a Identificação

 Certidão de Casamento / Nascimento (original e cópia) - "De acordo com o estado civil" 
 Certidão de Óbito para Viúvos, juntamente com Certidão de Casamento (originais e cópias) 
 Declaração de União Estável (juntamente com a certidão de nascimento/casamento e Certidão de Óbito, caso

seja viúvo) 
 Ofício ou mensagem de apresentação 
 Portaria de Incorporação (cópia) 
 Portaria de Nomeação (cópia) 
 Portaria de Promoção para militares RM2 (cópia) 
 Atestado de tipagem sanguínea expedido por médico ou farmacêutico ou biólogo com o respectivo registro do

CRM/CRF 
 PIS/PASEP (opcional) 
 CPF (original e cópia) 
 GRU (gerada no link: http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php) com seu devido 

comprovante de pagamento efetuado exclusivamente no Banco do Brasil ou, presencialmente, autorizar 
desconto em bilhete de pagamento. 

 CRAF/PAF (original e cópia) para os militares que desejam registro de porte de arma de fogo na carteira de 
identidade militar, nos Termos da Portaria Normativa Nº 82/GM-MD, de 1º de setembro de 2020. 

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Militar 

Documentos Necessários para Identificação

Motivo: Atualização/Término de validade

 Certidão de Casamento / Nascimento (original e cópia) - "De acordo com o estado civil" 

 Certidão de Óbito para Viúvos, juntamente com Certidão de Casamento (originais e cópias) 

 Declaração de União Estável (juntamente com a certidão de nascimento/casamento e Certidão de Óbito, caso

seja viúvo) 

 Boletim ou portaria de prorrogação ou reengajamento 

 Identidade anterior expedida pela MB (original) 

 GRU (gerada no link: http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php) com seu devido 

comprovante de pagamento efetuado exclusivamente no Banco do Brasil ou, presencialmente, autorizar 

desconto em bilhete de pagamento. 

 CRAF/PAF (original e cópia) para os militares que desejam registro de porte de arma de fogo na carteira de 

identidade militar, nos Termos da Portaria Normativa Nº 82/GM-MD, de 1º de setembro de 2020. 

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Militar 

Documentos Necessários para Identificação

Motivo: Mudança de Estado Civil

 Certidão de Casamento ou Certidão de Casamento com averbação do divórcio ou separação 

 Certidão de Óbito para Viúvos, juntamente com Certidão de Casamento (originais e cópias) 

 Boletim da MB em que conste a mudança do nome, se for o caso (cópia da página) 

 Identidade anterior expedida pela MB (original) 

 GRU (gerada no link: http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php) com seu devido 

comprovante de pagamento efetuado exclusivamente no Banco do Brasil ou, presencialmente, autorizar 

desconto em bilhete de pagamento. 

 CRAF/PAF (original e cópia) para os militares que desejam registro de porte de arma de fogo na carteira de 

identidade militar, nos Termos da Portaria Normativa Nº 82/GM-MD, de 1º de setembro de 2020. 

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741

4

http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Militar

Documentos Necessários para Identificação

Motivo: Promoção

 Declaração de União Estável (juntamente com a Certidão de Nascimento / Casamento e Certidão de Óbito, 

caso seja viúvo) - originais e cópias 

 Cópia da Portaria de Promoção ou Nomeação, ou cópia do BONO que a publicou 

 Identidade anterior expedida pela MB (original) 

 GRU (gerada no link: http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php) com seu devido 

comprovante de pagamento efetuado exclusivamente no Banco do Brasil ou, presencialmente, autorizar 

desconto em bilhete de pagamento. 

 TRAJES no link: https://www.marinha.mil.br/sim/pt-br/trajes_sim 

 CRAF/PAF (original e cópia) para os militares que desejam registro de porte de arma de fogo na carteira de 

identidade militar, nos Termos da Portaria Normativa Nº 82/GM-MD, de 1º de setembro de 2020. 

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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https://www.marinha.mil.br/sim/pt-br/trajes_sim
http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Militar

Documentos Necessários para Identificação

Motivo: Transferência para Reserva Remunerada e Reformados

 Certidão de Casamento / Nascimento (original e cópia) - "De acordo com o estado civil" 

 Certidão de Óbito para Viúvos, juntamente com Certidão de Casamento (originais e cópias) 

 Declaração de União Estável (juntamente com a certidão de nascimento/casamento e Certidão de Óbito, caso

seja viúvo) 

 Cópia da Portaria de transferência para a reserva e/ou reforma 

 Identidade anterior expedida pela MB (original) 

 GRU (gerada no link: http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php) com seu devido 

comprovante de pagamento efetuado exclusivamente no Banco do Brasil ou, presencialmente, autorizar 

desconto em bilhete de pagamento. 

 CRAF/PAF (original e cópia) para os militares que desejam registro de porte de arma de fogo na carteira de 

identidade militar, nos Termos da Portaria Normativa Nº 82/GM-MD, de 1º de setembro de 2020. 

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Militar

Documentos Necessários para Identificação

Motivo:  Renovação de compromisso RM2

 Certidão de Casamento / Nascimento (original e cópia) - "De acordo com o estado civil" 

 Certidão de Óbito para Viúvos, juntamente com Certidão de Casamento (originais e cópias) 

 Declaração de União Estável (juntamente com a certidão de nascimento/casamento e Certidão de Óbito, caso

seja viúvo) 

 Cópia da Portaria de renovação do compromisso com a MB.

 Identidade anterior expedida pela MB (original) 

 GRU (gerada no link: http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php) com seu devido 

comprovante de pagamento efetuado exclusivamente no Banco do Brasil ou, presencialmente, autorizar 

desconto em bilhete de pagamento. 

 CRAF/PAF (original e cópia) para os militares que desejam registro de porte de arma de fogo na carteira de 

identidade militar, nos Termos da Portaria Normativa Nº 82/GM-MD, de 1º de setembro de 2020. 

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Militar

Documentos Necessários para Identificação

Motivo: Término da Validade do Compromisso

 
 Certidão de Casamento / Nascimento (original e cópia) - "De acordo com o estado civil" 

 Certidão de Óbito para Viúvos, juntamente com Certidão de Casamento (originais e cópias) 

 Declaração de União Estável (juntamente com a certidão de nascimento/casamento e Certidão de Óbito, caso

seja viúvo) 

 Ofício ou Mensagem de comunicação do extravio da OM onde o militar estiver lotado 

 Número da Identidade extraviada 

 Registro de Ocorrência (em caso de Roubo ou Furto) expedido por Delegacia de Polícia 

 GRU (gerada no link: http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php) com seu devido 

comprovante de pagamento efetuado exclusivamente no Banco do Brasil ou, presencialmente, autorizar 

desconto em bilhete de pagamento. 

 CRAF/PAF (original e cópia) para os militares que desejam registro de porte de arma de fogo na carteira de 

identidade militar, nos Termos da Portaria Normativa Nº 82/GM-MD, de 1º de setembro de 2020. 

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Reservista Naval - OFICIAL 

Documentos Necessários para Identificação

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Portaria de Licenciamento do Serviço Ativo (LSAM) ou Carta Patente (original e cópia);

- Uniforme: traje civil; e

- Pagar GRU no Banco do Brasil. 

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  
 

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://www.com2dn.mb/GRU/ProcePagGRU.html
https://www.mar.mil.br/com2dn/


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Dependente de Militar 

Documentos Necessários para Identificação

Motivo: 1a Identificação
- Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Número do boletim de dependente (cópia da página);

- Atestado de Tipagem Sanguínea com nº CRM/CRF (opcional) (original e cópia);

- PIS/PASEP e CPF (opcional);(original e cópia)

- Presença do Titular;

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET:     https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru  

INTRANET:   http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php
https://www.mar.mil.br/com2dn/


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Dependente de Militar 

Motivo: Restabelecimento
- Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Cópia do Boletim de restabelecimento (cópia da página);

- Identidade anterior;

- Trajes -> Sexo Masculino: blusa com gola; Sexo Feminino: não é permitido o uso de blusa sem alças ou com 
alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://www.com2dn.mb/GRU/ProcePagGRU.html
https://www.mar.mil.br/com2dn/


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Dependente de Militar 

Motivo: Extravio
- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Número da Identidade;

- Registro de Ocorrência (em Caso de Roubo ou Furto);

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://www.com2dn.mb/GRU/ProcePagGRU.html
https://www.mar.mil.br/com2dn/


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Dependente de Militar 

Motivo: Atualização / Término de Validade

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Identidade Anterior (Expedita pela MB);

- Se o militar (ou seja, seu titular) tiver menos de 10 anos na Marinha: Boletim de Reengajamento do militar(cópia
da página)

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://www.com2dn.mb/GRU/ProcePagGRU.html
https://www.mar.mil.br/com2dn/


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Dependente de Militar 

Motivo:  Mudança de Estado Civil

- Certidão de casamento/óbito/averbação de Divórcio ou Separação, conforme o caso (Original e Cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Boletim de Mudança de Nome;

- Identidade Anterior (Expedita pela MB);

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://www.com2dn.mb/GRU/ProcePagGRU.html
https://www.mar.mil.br/com2dn/


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Pensionista de Militar  

Motivo: 1a Identificação

- Certidão de Casamento/Nascimento (original e cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Certidão de Óbito (original e cópia);

- Título de pensão (original e cópia);

- Contracheque atualizado (original e cópia);

- PIS/CPF (opcional) (original e cópia);

- Trajes -> Sexo Masculino: camisa de manga ou gola; Sexo Feminino: não é permitido o uso de blusa sem alças 
ou com alças finas.

- Atestado de Tipagem Sanguínea atestado por Médico ou farmacêutico com nº CRM/CRF (original e cópia);

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  
 
Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://www.com2dn.mb/GRU/ProcePagGRU.html
https://www.mar.mil.br/com2dn/


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Pensionista de Militar 

 Motivo: Mudança de categoria para Pensionista

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Identidade Anterior (Expedita pela MB);

- Número do boletim de restabelecimento;

 - Trajes -> Sexo Masculino: usar blusa com gola; Sexo Feminino: não é permitido o uso de blusa sem alça ou com alças finas.

 - PIS /CPF (opcional) (original e cópia);

- Atestado de Tipagem Sanguínea atestado por Médico ou farmacêutico com o nº CRM/CRF (opcional) (original e cópia)

- Título de pensão; 

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://www.com2dn.mb/GRU/ProcePagGRU.html
https://www.mar.mil.br/com2dn/


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Pensionista de Militar

Motivo: Extravio

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Número da Identidade;

- Registro de Ocorrência (em Caso de Roubo ou Furto);

- Trajes -> Sexo Masculino: usar blusa com gola; Sexo Feminino: não é permitido o uso de blusa sem alças ou com
alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://www.com2dn.mb/GRU/ProcePagGRU.html
https://www.mar.mil.br/com2dn/


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Pensionista de Militar 

Motivo: Mudança de Estado Civil

- Certidão de casamento/óbito/averbação de Divórcio ou Separação, conforme o caso (original e cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Identidade Anterior (Expedita pela MB);

- Atestado de Tipagem Sanguínea atestado por Médico, farmacêutico ou biomédico com o nº CRM/CRF/CRBM
 (opcional) (original e cópia); 

- PIS/CPF (opcional) (original e cópia);

- Boletim de Mudança de Nome;

- Trajes -> Sexo Masculino: usar blusa com gola; Sexo Feminino: não é permitido o uso de blusa sem alças ou com
alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://www.com2dn.mb/GRU/ProcePagGRU.html
https://www.mar.mil.br/com2dn/


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Ex-Combatente

Motivo: 1a Identificação

- Certidão de nascimento ou Casamento (original e cópia);

- PIS/CPF (opcional), (original e cópia);

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Atestado de Tipagem Sanguínea atestado por médico ou farmacêutico com nº CRM/CRF (opcional), (original e 
cópia);

- Certidão de Guerra ou Título de Pensão (original e cópia);

- Contracheque atualizado (original e cópia);

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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http://www.com2dn.mb/GRU/ProcePagGRU.html
https://www.mar.mil.br/com2dn/


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Ex-Combatente 

Motivo: Extravio

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Número da Identidade;

- Certidão de Guerra ou Título de Pensão (original e cópia);

 -Contracheque atualizado, (original e cópia);

- Registro de Ocorrência (em Caso de Roubo ou Furto);

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Ex-Combatente

Motivo: Atualização / Término de Validade

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Identidade Anterior (Expedita pela MB);

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Ex-Combatente 

Motivo: Mudança de Estado Civil

- Certidão de casamento/óbito/averbação de Divórcio ou Separação, conforme o caso (Original e Cópia);

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Boletim de Mudança de Nome;

- Identidade Anterior (Expedita pela MB), (original);

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Dependente Ex-Combatente  

Motivo: 1a Identificação

- Certidão de Casamento/Nascimento(original e cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Boletim de dependente;

- PIS/PASEP (opcional) (original e cópia);

- CPF (opcional);

- Atestado de Tipagem Sanguínea atestado por médico, farmacêutico ou biomédico com nº do CRM/CRF/CRBM 
(opcional) (original e cópia);

- Presença do responsável;

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru
INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Dependente Ex-Combatente  

Motivo: Extravio

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Número da Identidade;

- Registro de Ocorrência (em Caso de Roubo ou Furto);

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741

24

http://www.com2dn.mb/GRU/ProcePagGRU.html
https://www.mar.mil.br/com2dn/


POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Dependente Ex-Combatente  

Motivo: Atualização / Término de Validade

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Boletim de dependente; 

- Identidade Anterior (Expedita pela MB);

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Dependente Ex-Combatente  

Motivo: Mudança de Estado Civil

- Certidão de casamento/óbito/averbação de Divórcio ou Separação, conforme o caso (Original e Cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Boletim de Mudança de Nome;

- Identidade Anterior (Expedita pela MB);

- Pagar GRU no Banco do Brasil ou desconto em folha de pagamento caso tenha margem consignável

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO
 

Aquaviários - Marítimos do Primeiro Grupo

Motivo: 1a Identificação

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Ofício de apresentação da OM da Rede Administrativa da DPC (validade de 1ano);

- CIR atualizada;(original e cópia);

- Atestado de Tipagem Sanguínea atestado por médico ou farmacêutico com nº CRM/CRF (opcional);(original e 
cópia);

- PIS/CPF (opcional);(original e cópia)

- Uniforme 5.5 para categoria de Oficiais, Contramestre, Enfermeiro, Mestre de Cabotagem e Condutor de 
Máquinas. Os demais, se do sexo masculino, blusa com gola; sexo feminino, blusa com alças grossas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil 

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Aquaviários - Marítimos do Primeiro Grupo

Motivo:  Atualização

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Ofício de apresentação das OM da Rede Administrativa da DPC (validade de 1 ano);

- CIR atualizada (original e cópia);

- Identidade Anterior (Expedita pela MB);(original)

- Uniforme 5.5 para a categoria de Oficiais, Contramestre, Enfermeiro, Mestre de Cabotagem e Condutor de 
Máquinas. Os demais, se do sexo masculino, blusa de manga com gola ou sem gola; sexo feminino, blusa com 
alças grossas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil 

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Aquaviários - Marítimos do Primeiro Grupo

Motivo: Extravio

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Número da Identidade;

- Ofício de apresentação das OM da Rede Administrativa da DPC (validade de 1 ano)

- Registro de Ocorrência (em Caso de Roubo ou Furto);

- Uniforme 5.5 para as categoria de Oficiais, Contramestre, Enfermeiro, Mestre de Cabotagem e Condutor de 
Máquinas. Os demais, se do sexo masculino, blusa de manga com gola ou sem gola; sexo feminino, blusa com 
alças grossas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil 

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Aquaviários - Marítimos do Primeiro Grupo

Motivo:  Mudança de Estado Civil

- Certidão de Óbito ou Casamento, averbação de separação ou divórcio conforme o caso (original e cópia);

- Ofício de apresentação das OM da Rede Administrativa da DPC (validade de 1 ano);

- Identidade Anterior (Expedita pela MB);(original)

- Uniforme 5.5 para a categoria de: Oficial, Contramestre, Enfermeiro, Mestre de Cabotagem e Condutor de 
máquinas. Os demais, se do sexo masculino, blusa de manga com gola ou sem gola; sexo feminino, blusa com 
alças grossas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil. 

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Aquaviários - Marítimos do Primeiro Grupo

Motivo: Aposentadoria

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Carta do INSS;

- Ofício de apresentação das OM da Rede Administrativa da DPC (validade de 1 ano);

- Identidade Anterior;

- Pagar GRU no Banco do Brasil 

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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 POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Pensionária de Militar  

Documentos Necessários para Identificação

Motivo: 1a Identificação

- Certidão de Casamento (original e cópia), com Averbação de Divórcio ou Separação;

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Carta de Sentença de Pensão Alimentícia;(original e cópia)

- PIS/CPF;(original e cópia)

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 

permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Atestado de Tipagem Sanguínea atestado por Médico ou farmacêutico com - nº CRM/CRF (opcional); (original e 

cópia)

- Contracheque atualizado atualizado;

- No do Boletim;

- Pagar GRU no Banco do Brasil

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Pensionária de Militar  

Motivo: Mudança de Estado Civil

- Certidão de casamento/óbito/averbação de Divórcio ou Separação, conforme o caso;

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Identidade Anterior (Expedita pela MB);

- Boletim de Mudança de Nome;

- Carta de Sentença de Pensão Alimentícia;

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil 

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO EM SALVADOR
MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO

Pensionária de Militar 

Motivo: Atualização/Extravio

- Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);

- Declaração de União Estável, nos casos de União estável (original e cópia);

- Número da Identidade;

- Registro de Ocorrência (em Caso de Roubo ou Furto);

- Trajes -> Camisa de Manga com gola ou sem gola (sexo masculino) e Blusa de Alça Sexo Feminino: não é 
permitido o uso de blusa sem alças ou com alças finas.

- Pagar GRU no Banco do Brasil 

Link para instruções de impressão da GRU: 

INTERNET: https://www1.mar.mil.br/sim/pt-br/pag?q=gru

INTRANET:    http://simweb.sim.mb/Mol/view/gerarGru/verificar_gru.php  

Horário de Atendimento: Segunda a quinta de 08:00h às 11:30h e 13:15 às 16:00h - Telefone: 3507-3741
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