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BUSCA E SALVAMENTO
(SAR)

1 – MISSÃO

O SALVAMAR SUL coordena e executa o Serviço de Busca e Socorro
Marítimo  na  área  e  nas  vias  navegáveis  interiores  sob  jurisdição  do
Comando  do  5º  Distrito  Naval,  que  compreende  os  estados  do  Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a fim de contribuir para a salvaguarda
da vida humana no mar.

2 – O QUE É O SOCORRO MARÍTIMO E COMO SOLICITAR 

O Socorro  Marítimo  é  um serviço  gratuito,  executado  em regime  de
urgência, visando à salvaguarda da vida humana no mar, que compreende o
emprego  de  pessoal  e  recursos  disponíveis  (embarcações,  viaturas  e
aeronaves)  mesmo  não  pertencentes  à  Marinha  do  Brasil,  de  modo  a
prestar um rápido resgate de pessoas em perigo no mar.

    PEDIDOS DE SOCORRO AO SALVAMAR SUL
                               

TELEFONES FAX E-MAIL
0800-6451519
(53)3233-6130
(53)3233-6131
(53)3233-6139

185

(53) 3231-1519 rccsouth@5dn.mar.mil.br

LIGUE
0800-6451519
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3 – SERVIÇOS OFERECIDOS

Além do serviço de socorro oferecido pelos telefones, o SALVAMAR SUL
encaminha informações de AVISOS DE MAU TEMPO, por intermédio da
Rede Nacional de Estações Costeiras (RENEC), a todas as embarcações
no mar,  contendo informações atualizadas das condições meteorológicas
para a área marítima compreendida pelos litorais dos estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

4 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

O Serviço funciona 24 horas.

7 –  MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO COM OS USUÁRIOS

Via  rádio  VHF,  telefone  fixo,  celulares,  faróis  e  estações  costeiras
espalhados  pelo  litoral  da  região  Sul  do  País,  devendo  fornecer  as
seguintes informações:

- identificação da embarcação (nome e indicativo de chamada);
- posição;
- natureza da emergência;
- tipo da ajuda necessária;
- hora da comunicação com a embarcação;
- situação da tripulação;
- última posição conhecida da embarcação; e
- intenções do Comandante da embarcação.
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SAÚDE

Ambulatório Naval de Rio Grande (ANRG)

Rua Almirante Garnier nº84, Bairro – Centro
Rio Grande, RS
CEP 96201-230
Telefones:
(53) 3233-6360 – SAME (Serviço de Arquivamento Médico e Estatística)

e marcação de consultas
(53) 3233-6371 - Encarregado do Ambulatório
(53) 3233-6358 - Divisão de Odontologia
(53) 3233-6370 - Serviço de Pronto Atendimento (SPA)
(53) 3233-6173 - Divisão de Medicina
(53) 3233-6174 - Junta Regular de Saúde
(53) 3233-6369 - Laboratório de Análises Clínicas
(53) 3233-6170 – Farmácia/SEDIME (Setor de Distribuição de 

Medicamentos)

1 – ESPECIALIDADES MÉDICAS DISPONÍVEIS NO AMBULATÓRIO

- Clínica Médica
- Oftalmologia
- Ginecologia e Obstetrícia
- Pediatria

Observação: a disponibilidade das especialidades médicas, odontológicas e de
Apoio  à  Saúde  podem  variar  em  função  da  disponibilidade  de  médicos  e
dentistas. Faça contato prévio com o ANRG para maiores informações.
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2 – ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DISPONÍVEIS NO 
AMBULATÓRIO

- Clínica Geral
- Periodontia
- Endodontia
- Odontopediatria
- Cirurgia oral menor
- Estomatologia
- Prótese dentária

Os usuários que necessitarem de tratamento ortodôntico deverão verificar
junto  à  Divisão  de  Odontologia  a  possibilidade  de  inscrição  na  Clínica  de
Ortodontia da Odontoclínica Central da Marinha, de acordo com o preconizado
nas Normas de Assistência Hospitalar da Marinha. Após inscrição e avaliação,
os usuários deverão aguardar parecer da Diretoria de Saúde da Marinha, que
autorizará ou não o tratamento.

3 – APOIOS À SAÚDE DISPONÍVEIS NO AMBULATÓRIO

- Fisioterapia
- Psicologia
- Psicopedagogia
- Fonoaudiologia
- Nutrição e dietética

4 – PROCEDIMENTOS REALIZADOS

- eletrocardiograma
- raio-X
- exames laboratoriais
- controle de pressão arterial
- curativos
- verificação de glicemia
- nebulizações
- aplicação de vacinas

5 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

- SPA: plantão de 24h, e serviço de sobreaviso Odontológico e Farmacêutico,
após as 19h.
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- atendimento médico, odontológico e laboratorial: das 7h às 19h.
- coleta de material para exames no laboratório: das 7h30min às 9h.
- posto do SEDIME/Farmácia de Manipulação: das 8h às 11h e das 13h30min
às 16h15min.
- agendamento para consultas médicas: 2ª, 3ª, 4ª e 6ª feiras das 8 às 9h30min,
exclusivamente para Militares da Ativa (fardados). Para idosos, portadores de
necessidades  especiais  e  residentes  em  cidades  próximas,  já  cadastrados
anteriormente, das 8h às 9h30min, por meio do telefone (53) 3233-6360. E, a
partir das 10h, diretamente no SAME, para os demais usuários do Serviço de
Saúde  da  Marinha  (SSM).  Agendamento  para  consultas  odontológicas:
exclusivamente às quintas-feiras, nos mesmos horários para agendamento de
consultas médicas.
-  nos  casos  de  usuários  acima  de  60  anos  de  idade  e  portadores  de
necessidades  especiais  (cadastrados  no  SAME),  a  marcação  poderá  ser
presencial ou pelo telefone (53) 3233-6360, das 8h às 09h30min.
- Junta de Saúde: de segunda à sexta, das 8h às 12h; de segunda à quarta,
das 13h às 16h30min. Quinta e sexta-feira à tarde, reservada para expediente
interno.

- procedimentos de rotina no SPA:
     * Curativos: 9h às 11h e das 14h às 16h.
     * Nebulizações: 8h, 14h e 20h.
     * Aferição de Pressão Arterial para controle no horário das 8h às 11h30min e

das 14h às 16h.
- posto de vacinação: das 8h às 16h.
- exame para uso de piscina: das 9h às 11h. Sendo necessário comparecer
com traje de banho por baixo do vestuário
- realização de ECG: diariamente das 8h às 11h30 e das 14h às 16h, após
agendamento no SPA.
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6 – VOCÊ SABIA QUE ...

1 - para ter direito a Assistência Médica Hospitalar (AMH), você precisa estar
incluído no cadastro de usuários do FUSMA?
2 - no ANRG o usuário conta com o serviço para atendimento de urgência 24h
em medicina, odontologia e laboratório?
3 - o militar da ativa fardado tem prioridade no atendimento? Porém isto não se
aplica a seus dependentes.
4 - consultas eletivas, verificação de exames laboratoriais e solicitação de guias
de  encaminhamento  deverão  ser  marcados  e  agendados  no  SAME  para
atendimento ambulatorial de rotina? E que o SPA é destinado somente para
urgências e emergências?
5 - o Hospital Credenciado é a Santa Casa com UTI Cardiológica?
6 - o militar da ativa, quando do seu comparecimento à Junta de Saúde, deverá
estar devidamente fardado?
7 - a marcação de consultas deverá ser  feita pelo usuário,  portando a sua
Carteira de Identidade, que é o documento comprobatório para utilização do
Serviço de Saúde da Marinha?
8  -  o  usuário  só  poderá  ser  internado  no  Hospital  Credenciado  mediante
autorização prévia do ANRG (exceto nas emergências: neste caso o familiar
deve  comparecer  ao  ambulatório  no  máximo em 48h para  as  providências
administrativas)?
9 - o atendimento no SPA do ANRG funciona 24h, onde o paciente é avaliado
pelo  médico  de  serviço  e,  se  necessário,  encaminhado  para  avaliação  no
Hospital Santa Casa do Rio Grande, conveniado com o ANRG? A internação do
usuário no hospital credenciado será decidida somente após a avaliação do
médico plantonista do hospital.

Lembre-se que, no caso de uma emergência médica, deve-se procurar uma
unidade  hospitalar  mais  próxima  de  sua  localização.  Caso  não  seja  uma
urgência, procure uma Organização Militar com Facilidades Médicas (OMFM)
da Marinha.  Se não existir  uma na cidade onde ocorreu a necessidade de
atendimento  médico,  ou  se  a  distância  não  permitir  acessá-la,  dirija-se
prioritariamente  aos  hospitais  do  Exército  ou  da  Aeronáutica,  a  hospitais
públicos ou, em caráter excepcional e de posse da guia de autorização, a um
hospital  conveniado.  Comunique-se  com  a  Organização  Militar  Hospitalar
(OMH) ou OMFM mais próxima no prazo máximo de 48 horas (24 horas em
localidade sede de OMH).  A OM contatada avaliará o caso e providenciará,
logo que possível, a remoção para um hospital da MB ou credenciado.

Não  se  esqueça  de  comunicar  a  ocorrência  de  emergências  no  prazo
adequado e tenha sempre a mão o endereço e telefone da OM mais próxima!
Assim, você garante seus direitos.
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10 - o usuário deverá trazer consigo sua escova dentária para as consultas
odontológicas?
11 - as faltas às consultas odontológicas são sempre registradas e, após três
delas não justificadas, o usuário receberá alta por abandono?
12  -  o  SEDIME  fornece  medicamentos  de  uso  contínuo  (medicamentos
utilizados  por  longo  período  de  tempo,  por  exemplo:  cardíacos),  mediante
indenização, e que os mesmos são repassados aos usuários a preço de custo,
isto é, cerca de 40% mais baratos que nas farmácias?
13 - o Prontuário Médico Individual (PMI) é o documento de caráter pessoal, e
cabe ao próprio  militar,  a responsabilidade pela sua guarda,  conservação e
manuseio, assim como sigilo das informações nele contidas?
14 - o PMI é o documento para lançamento de histórico médico odontológico e
médico pericial dos militares da ativa, e que deverá ser portado pelo militar ao
comparecer a qualquer consulta médico-odontológica, internação, vacinação,
inspeção de saúde e quaisquer outros procedimentos médicos periciais?
15  -  não  é  permitido  entrar  no  ANRG  com  trajes  inadequados  a  uma
Organização Militar (shorts, bermuda etc...), exceto nos casos de emergência
médica?
16 - para agendamento de exames, o usuário deverá comparecer diretamente
ao laboratório para receber as instruções sobre a coleta de amostras?
17 - o agendamento de uma consulta caracteriza o compromisso do usuário em
comparecer, por estar ocupando a vaga de outra pessoa?
18  -  a  ambulância  é  somente  para  utilização  do  SPA no  atendimento  de
urgência e emergência?

9/30



ASSISTÊNCIA SOCIAL

Núcleo do Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal  da
Marinha (N-SAIPM)

Rua Almirante Garnier, 70, Centro
Rio Grande, RS
CEP 96201-203
Telefone: (53) 3233-6112

A assistência de Serviço Social consiste na orientação e apoio técnicos para
a prevenção, resolução ou redução de situações sociais que possam trazer
prejuízos para a qualidade de vida dos membros da família naval, assim como
realizar os encaminhamentos tanto no âmbito da estrutura da MB quanto no
âmbito dos recursos da comunidade local.

1 – HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda a sexta-feira das 08:30 às 11:30 Hs,  e das 13:30 às 16:00 horas.

2 – COMO É O ACESSO AO N-SAIPM?

Se você é militar ou servidor civil da ativa: 
- pessoalmente, por meio de Papeleta de Encaminhamento ao N-SAIPM

em  duas  vias,  assinada  pelo  Encarregado  do   militar/servidor  civil
(DGPM-501 5ª Rev.Mod1.); ou

- convite.

Se você é inativo ou dependente:
- voluntariamente.

3 - Assistência Integrada

O conceito de assistência integrada na MB data de 1994, e compreende a
prestação, à Família Naval (militares e servidores civis ativos e inativos e seus
dependentes  e  pensionistas),  de  assistência  de  Serviço  Social,  Direito  e
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Psicologia em um mesmo espaço de atendimento: os N-SAIPM.
A assistência  integrada  na  MB  é  pautada  pelos  seguintes  parâmetros

norteadores:  integração,  descentralização,  capacitação  e  prevenção.  A
integração é obtida  por  meio da percepção do usuário  na sua totalidade e
alcançada através  de  abordagem multi  e  interdisciplinar.  A descentralização
ocorre  a  partir  da  proximidade  dos  N-SAIPM  com  as  OM  com  grande
concentração  de  pessoal,  facilitando  o  acesso  à  assistência  necessária.  A
capacitação tem por objetivo fornecer o instrumental  necessário para que o
usuário consiga desenvolver a capacidade de lidar com as situações que lhe
são apresentadas, estimulando o seu potencial. A prevenção tem por objetivo
promover uma intervenção que antecipe e prepare os usuários para lidar com
as dificuldades apresentadas pelo cotidiano.

4 - Assistência Social

A assistência de Serviço Social consiste na orientação e apoio técnicos para
a prevenção, resolução ou redução de situações sociais que possam trazer
prejuízos para a qualidade de vida dos membros da Família Naval, assim como
realizar os encaminhamentos tanto no âmbito da estrutura da MB quanto no
âmbito dos recursos da comunidade local.

5 - Assistência Jurídica

Consiste na orientação técnica prestada diretamente à Família Naval, no 
sentido de:
- orientar sobre direitos e deveres;
- encaminhar os casos de representação judicial;
- promover palestras sobre os temas jurídicos; e
- elaborar Distrato ou Cancelamento do Termo de Acordo de Pensão 
Alimentícia.

6 - Assistência Psicológica

Atuando na prevenção, tem como objetivos principais:
-  evitar  ou  minimizar  o  aparecimento  de  conflitos  intra  psíquicos  e

interpessoais;
-  facilitar  o diagnóstico precoce dos diversos transtornos psicológicos,

intervindo sobre as problemáticas emocionais, através de:
                - psicoterapia de curta duração;

- aconselhamento psicológico; e
- trabalho na área de prevenção (estresse, depressão, dependência 

química, etc).
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RECRUTAMENTO DISTRITAL

Serviço de Recrutamento Distrital (SRD)

Almirante Cerqueira e Souza n° 197, bairro Centro
Rio de Grande, RS
CEP 96201-260
Telefone: (53) 3233-6113

1 - HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

O atendimento ao público no SRD é realizadode segunda à sexta-feira, nos
horários de 8:15 às 11:30 horas e de 13:15 às 16:00 horas, exceto nos dias
considerados como rotina de domingo (licenças administrativas e feriados), e
somente para os que comprovem residência na área de jurisdição do Comando
do 5° Distrito Naval (Com5°DN).

Para facilitar os usuários, as OM a seguir listadas apoiam o Com5°DN no
atendimento voltado para a emissão de Certidão de Tempo de Serviço (CTS),
Certidão de Serviços de Guerra (CSG) e Certificados Militares:

a) Capitania dos Portos do Paraná - Rua Benjamin Constant, nº 707 - Centro
Histórico - Paranaguá - PR, CEP: 83203-190, telefone: (41) 3721-1500;
b) Capitania dos Portos de Santa Catarina - Rua 14 de Julho, nº 440 - Estreito -
Florianópolis – SC, CEP: 88.075-010, telefone: (48) 3248-5500;
c) Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina - Rua Marinheiro Max
Schramm, nº 3028 - Estreito - Florianópolis - SC, CEP: 88095-900, telefone:
(48) 3298-5053;
d) Capitania Fluvial do Rio Paraná- Rua Barão do Rio Branco, nº 170 - Centro -
Foz do Iguaçu - PR, CEP: 85851-310, telefone: (45) 3523-2332;
e) Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Alegre - Rua dos Andradas, nº
386 - Centro - Porto Alegre – RS, CEP: 90020-000, tel: (51) 3226-1711;
f)  Delegacia  Fluvial  de Uruguaiana  -  Rua Domingos de Almeida,  nº  1194 -
Centro - Uruguaiana – RS, CEP: 96500-000, telefone: (55) 3412-1088;
g)  Delegacia  Fluvial  de  Guaíra  -  Praça  Presidente  Dutra,  nº  88  -  Centro  -
Guaíra – PR, CEP: 85980-000, telefone: (44) 3642-1166;
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h) Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em Itajaí  -  Avenida  Coronel  Eugênio
Muller, nº 106 - Centro - Itajaí – SC, CEP: 88301-120, telefone: (47) 3348-2349;
i) Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna - Avenida Colombo Machado
Salles, nº 72 - Centro - Laguna – SC, CEP: 88790-000, telefone: (48) 3644-
0196;
j) Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul - Rua Dr. Lauro
Muller, nº 138 - Centro - São Francisco do Sul – SC; CEP: 89240-000, telefone:
(47) 3444-2204; e
k) Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí - Avenida Beira Rio, nº 199 -
Barra – Tramandaí - RS, CEP: 95590-000, telefone:  (51) 3661-1677.

2 - COMPROMISSOS E PADRÕES DE QUALIDADE 

Os  militares  e  servidores  civis  do  SRD  se  comprometem  a  prestar
atendimento claro, objetivo, respeitoso e cordial, e  não medindo esforços para
atender os requerimentos em tramitação no serviço, no menor prazo possível,
em até 15 dias. Quando houver necessidade de um maior prazo, por falta de
informações  nos  arquivos  do  Com5°DN,  os  requerentes  serão  informados
quanto às etapas cumpridas e pendentes, bem como sobre os novos prazos de
prontificação. 

3 – CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO
O atendimento é feito por ordem de chegada, e são priorizadas as pessoas

portadoras de necessidades especiais, idosos, gestantes e lactantes. 

4 – TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO

O  tempo  de  espera  para  o  atendimento  presencial  na  sede  é  de
aproximadamente quinze minutos nos horários compreendidos entre 08:15 e
11:30 horas e de 13:15 e 16:00 horas. 

5 – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS

O prazo máximo para execução dos nossos serviços é de até quinze dias,
desde  que  o  requerente  apresente  todos  os  documentos  comprobatórios
necessários. 

6 – FORMAS DE ATENDIMENTO PARA INFORMAÇÕES

As informações serão prestadas de segunda a sexta-feira, nos horários de
8:15 às 11:30 horas e de 13:15 às 16:00 horas, utilizando os seguintes meios
de comunicação:

13/30



 - telefone: (53) 3233-6113;
 - e-mails 80sec@5dn.mar.mil.br, 85@5dn.mar.mil.br e 

86@5dn.mar.mil.br; e
 - Internet, no endereço www.com5dn.mar.mil.br, onde os interessados

poderão  obter  informações  sobre  os  documentos  necessários  para
serem anexados aos requerimentos a serem apresentados no SRD. 

7 – DOCUMENTOS EMITIDOS PELO SRD

- Certidão de Tempo de Serviço (CTS); 
- Certidão de Serviços de Guerra (CSG); 
- Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI);
- Certificado de Reservista; 
- Atestado de Desobrigado; e
- Carta Patente.

8  -  DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA EMISSÃO  DE  CERTIDÕES  E
CERTIFICADOS

Observação: as cópias deverão ser autenticadas em cartório ou originais com
cópia autenticada por este Serviço.

Para Certidões de Tempo de Serviço e de Guerra: 
- comprovante de Residência atualizado;
- caderneta Registro contendo todas as FA ou Certificado de Reservista;
- certidão de nascimento/casamento ou documento com foto; e
- CPF.

Para Certificados de Reservista: 
- comprovante de residência atualizado ou declaração; 
- Caderneta Registro (se houver);
- certidão de nascimento/casamento ou documento com foto; 
- 1 foto 3x4;
- Boletim de Ocorrência (BO); e
- comprovante de pagamento de multa militar.

Observações: 
-  na  falta  de  quaisquer  dos  documentos  obrigatórios,  não  será  aceito  o
requerimento; 
- somente poderão solicitar documentos no SRD os requerentes em dia com
suas obrigações militares e residentes na área de jurisdição do Com5°DN; e
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-  na  falta  de  quaisquer  dos  documentos  obrigatórios,  o  requerimento  será
restituído para a OM subordinada que o enviou.

Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR)

Todo  brasileiro  que  foi  Licenciado  do  Serviço  Ativo  nos  últimos  5  anos
deverá  comparecer,  no  período  de  9  a  16  de  dezembro  de  cada  ano,  a
qualquer Organização Militar da Marinha, Exército ou Aeronáutica, portando o
seu Certificado de Reservista, incluindo-se, nesta situação, todos os militares
que foram transferidos  para  a  Reserva  Remunerada (RM1)  e  os  Oficiais  e
Praças transferidos para a Reserva não Remunerada (RM2).

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  será  emitido  pela  OM onde  o
reservista  se  apresentar,  mediante  solicitação  do  interessado.  Estará
disponível, na página do Com5°DN na Internet, no período acima citado, o link
EXAR, destinado aos militares da reserva (RM1 e RM2),  para que possam
atualizar  seus dados cadastrais.  Logo após o preenchimento da planilha,  o
sistema  emitirá  um  número  de  controle,  que  será  o  comprovante  da
atualização, que deverá ser impresso.

O EXAR tem por objetivo principal a atualização de dados e regularização
da  situação  militar  do  pessoal  da  reserva,  considerando  uma  possível
necessidade de mobilização. 

Endereço de apresentação em Rio Grande: 
Serviço de Recrutamento Distrital e Reserva Naval (DN-80): Av. Almirante

Cerqueira e Souza n° 197, Centro, Rio de Grande, RS. Período de realização
do EXAR: de 9 a 16 de dezembro, de 8:15 às 16:00 horas, de segunda-feira à
domingo.
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PRÓPRIOS NACIONAIS
RESIDENCIAIS (PNR)

Comando do 5° Distrito Naval
Almirante Cerqueira e Souza S/N, bairro Centro
Rio de Grande, RS
CEP 96201-260
Telefones:
-Superintendente: (53)3233-6339 / 8403-3885 / 07@quidis
- Engenheiro Civil - Assessor Técnico: (53) 3233-6224 / 072@quidis
- Auxiliar Técnico responsável pela inscrição em fila de PNR e pela 

indicação de PNR: (53) 3233-6272 / 074@quidis 
- Auxiliar Contábil, responsável pelo pagamento de faturas e taxas de 

condomínio: (53)3233-6224  / 07sec@quidis

1 – SERVIÇOS OFERECIDOS

- inscrição em fila de PNR;
- indicação de imóveis para os militares que tem direito aos PNR;
- pagamento de boletos de condomínio sob a responsabilidade das OM que
possuem apartamentos em prédios híbridos, ou seja, parte dos apartamentos
pertencentes à Marinha e parte pertencentes a particulares,  localizados nos
municípios de Porto Alegre, Itajaí, Laguna, Paranaguá e Foz do Iguaçu;
- pagamento de faturas de luz, água e outros serviços prestados por empresas
fornecedoras, desde que atendam exclusivamente a áreas comuns dos prédios
de PNR; 
- contratação de terceiros para realização de serviços de manutenção em geral
das  áreas  comuns  dos  blocos  de  apartamento  exclusivos  da  Marinha
localizados nos municípios do Rio Grande, São Francisco do Sul e Uruguaiana;
- aquisição de materiais diversos, prioritariamente material de construção em
geral, para atender a serviços de manutenção de áreas comuns dos blocos de
apartamento exclusivos da Marinha, localizados no município do Rio Grande,
São Francisco do Sul e Uruguaiana; e
- elaboração de Normas afetas à administração de PNR.
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2 - REQUISITOS, DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA
ACESSAR OS SERVIÇOS

Inscrição em fila de PNR
Os candidatos habilitados a se inscreverem na fila de PNR deverão atender

aos requisitos previstos nos capítulos 4 e 5 da NORDINAVSUL n° 07-01B.

Indicação de imóveis para os militares que tem direito aos PNR
A indicação e ocupação dos PNR ocorrerão conforme os capítulos 6 e 7 da

NORDINAVSUL n° 07-01B.

Pagamento de boletos de condomínio
Os boletos de condomínio dos condomínios híbridos serão pagos pelo DN-

07, com recursos da APD (Associação de Permissionários de Uso de PNR do
Com5ºDN)  recebidos  pela  Pagadoria  de  Pessoal  da  Marinha  (PAPEM),
indicados  pela  Secretaria-Geral  da  Marinha  (SGM).  Esses  recursos  são
provenientes dos descontos dos soldos dos militares (4% do soldo). Os boletos
deverão dar entrada com, pelo menos, 3 dias úteis de antecedência ao seu
vencimento e devidamente certificados pelos responsáveis das OM de origem. 

Pagamento de faturas de luz, água e outros serviços
Também serão pagos pelos mesmos recursos, desde que essas contas se

refiram às áreas comuns e estejam devidamente certificadas.  Por exemplo:
conta  de  luz  de  corredores,  hall  de  entrada  e  garagem  de  um  prédio  de
apartamentos da Marinha. Por outro lado, o pagamento de uma conta de luz do
apartamento de um permissionário sempre será custeado pelo mesmo.

Contratação de terceiros para realizar serviços de manutenção em geral e
aquisição de materiais diversos (para apoiar os serviços)

As atividades de manutenção, compreendendo as medidas de conservação
naquilo que lhe competem, e as execuções de reparo dos PNR localizados no
Rio Grande, são de responsabilidade da Prefeitura Naval da Estação Naval do
Rio Grande (ENRG), que é a Organização Militar Responsável (OMR) da área.
Nas demais áreas da jurisdição, caberão às OMR da jurisdição da OM onde
servir o militar.  A APD tem responsabilidades atinentes às áreas comuns de
PNR em blocos de apartamentos.  Aos Permissionários caberá o custeio de
todas  as  avarias  e  extravios  decorrentes  de  culpa  ou  negligência  de  seus
ocupantes. Resumidamente, os serviços de manutenção, dependendo de sua
natureza,  poderão ser  pagos pela OMR, pela APD ou pelo próprio morador
conforme a seguir:
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- Despesas de Natureza Individual (responsabilidade do Permissionário):
a) manutenção do PNR nas mesmas condições em que foi recebido;
b) limpeza dos esgotos, ralos, caixas de inspeção e de gordura da rede de 

águas servidas do PNR individual;
c) manutenção dos interruptores, tomadas e luminárias do PNR;
d) manutenção dos jardins do PNR;
e) despesas com água do PNR, quando mensuradas individualmente;
f) despesas com energia elétrica do PNR;
g) segurança do PNR;
h) manutenção de portas e portões da garagem do PNR, incluindo confecção 

de chaves;
i) manutenção da instalação de gás do PNR;
j) manutenção de bomba d’água da cisterna e da caixa d’água do PNR;
k) limpeza de caixa d’água e da cisterna do PNR;
l) manutenção de torneiras, registros e bóias da rede hidráulica do PNR;
m) substituição das lâmpadas do PNR;
n) substituição de velas de filtro;
o) substituição de assentos de vasos sanitários;
p) substituição de globos e luminárias do PNR;  
q) extensões de linhas telefônicas do PNR;
r) instalação de provisão de aparelho de ar condicionado;
s) instalação de provisão para máquina de lavar e outros eletrodomésticos;
t) substituição de telas do PNR;
u) substituição de chaves de armários e portas do PNR;
v) substituição ou colocação de varais do PNR;
w) reparo em aparelho de ar condicionado;
x) reparo de boiler elétrico e a gás;
y) substituição de vidros em geral;
z) conta telefônica;
aa) seguro contra incêndio do PNR;
ab) manutenção e conservação de aparelhos telefônicos e de interfone, de 

uso exclusivo do respectivo PNR;
ac) despesas com combate a insetos e roedores, referentes ao PNR;
ad) despesas com gás, exclusivamente do PNR; 
ae) pintura interna do PNR; e
af) outras taxas cobradas por órgãos municipais e estaduais, desde que 

exclusivamente do PNR.

- Despesas de responsabilidade das OMR:
a) reforma ou recuperação de telhado;
b) pintura externa do prédio;
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c) reforma ou recuperação do prédio;
d) reforma ou recuperação do PNR;
e) reforma ou revisão da rede elétrica do PNR;
f) manutenção das partes estruturais do PNR;
g) substituição de portas e janelas do PNR;
h) instalação de porteiro eletrônico do PNR;
i) troca de tubos e canos das redes hidráulicas e de esgoto;
j) revisão geral e troca de bomba d’água;
k) troca de bomba d’água de cisterna;
l)  outras despesas de natureza comum dos PNR, no período em que

estiver desocupado; 
m) revisão geral de motores dos portões da garagem;
n) reforma ou substituição dos portões da garagem;
o) reparo em avarias nas áreas comuns dos blocos de apartamentos;
p) manutenção de bombas d’água das áreas comuns.

-  Despesas  das  áreas  comuns,  de  responsabilidade  coletiva  dos
Permissionários,  serão  custeadas  pela  APD-5ºDN,  de  acordo  com  a
disponibilidade de recursos, conforme abaixo especificado:

a) limpeza das áreas comuns;
b) manutenção dos jardins dos blocos de apartamentos;
c) pagamento de água e energia elétrica das áreas comuns;
d) serviços de portaria e de zeladoria;
e) manutenção de portas e portões, incluindo fechaduras e confecções
de chaves das áreas coletivas;
f) manutenção da instalação coletiva de gás;
g) manutenção de bombas d’água de uso coletivo;
h) limpeza de caixa d’água e cisterna de uso coletivo;
i)  manutenção das torneiras, registros e bóias da rede hidráulica de
uso coletivo;
j) limpeza dos esgotos, ralos, caixas de inspeção de gordura da rede de
águas servidas de uso coletivo;
k)  manutenção  dos  interruptores,  tomadas  e  luminárias  das  áreas
coletivas;
l) substituição de lâmpadas queimadas das áreas coletivas;
m) seguro contra incêndio do condomínio/conjunto habitacional;
n) manutenção das antenas de uso coletivo;
o) conservação da pintura interna das áreas comuns;

p) coleta de lixo doméstico, quando for o caso;
q) contrato de manutenção de elevadores, excetuando a reposição de

peças;
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r) recarga de extintores de incêndio das áreas comuns;
s)  limpeza  e  manutenção  de  áreas  de  lazer  e  seus  mobiliários,

entendendo-se  como  tais  as  saunas,  piscinas,  quiosques,
playgrounds e quadras;

t)  despesas  com  combates  a  insetos  e  roedores  nas  áreas  de  uso
coletivo;

u) segurança do conjunto habitacional; e
v) outras taxas cobradas por órgãos estaduais e municipais, referentes

ao conjunto habitacional.

3 - PRINCIPAIS ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DOS SERVIÇOS

Inscrição em fila de PNR
Basta o militar gerar uma mensagem na sua OM de origem para a OMR

solicitando  sua  inscrição.  O  modelo  é  o  constante  do  Anexo  B da
NORDINAVSUL n° 07-01B. 

Indicação de imóveis para os militares que tem direito aos PNR
Inicialmente será verificado se o militar possui  os requisitos para ocupar

PNR:
Para todos os militares:
a) encontrar-se em Serviço Ativo, com estabilidade;
b) pertencer ao efetivo de OM localizada na área de jurisdição da OMR

em que deseja concorrer à ocupação de PNR;
c) preferencialmente, para aqueles que possuam dependentes 

legalmente instituídos e que vivam sob o mesmo teto;
d)  não  estar  ocupando  PNR sob  a  responsabilidade  de  outro  órgão

público; 
e) não ser prestador do Serviço Militar Inicial; 
f) não possuir residência própria na área;

Para os Oficiais:
Pertencer a um dos Quadros ou Corpos.

Para os Suboficiais e os Sargentos:
Pertencer aos Quadros de Suboficiais e Sargentos.

Para Cabos:
Ter adquirido estabilidade.

Satisfeitos os requisitos, o militar aguardará na fila até que chegue sua vez.
A ocupação do PNR será precedida de mensagem. Na cidade do Rio Grande,
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o Com5ºDN é o origem. Fora da sede, a OMR encaminhará a mensagem.
Todos  os  detalhes  relativos  à  ocupação  e  desocupação  constam  dos

capítulos  7  e  8  da  NORDINAVSUL n°  07-01B.  Recomenda-se  a  leitura  da
norma, para possibilitar o conhecimento de todos os detalhes, possibilidades,
facilidades.  Como exemplo,  se  um militar  possuir  mais  de  2  dependentes,
poderá solicitar, por requerimento, um PNR maior, conforme o caso.

Pagamento de boletos de condomínio e de outras faturas com verba da
APD

Após darem entrada na Secretaria do Comando (SECOM) do Com5ºDN, as
faturas  serão  encaminhadas  para  o  DN-07,  para  pagamento  imediato.  No
intuito  de  acelerar  essa  quitação,  as  faturas  fora  de  sede  poderão  ser
digitalizadas e encaminhadas para as caixas postais 07@quidis, 07sec@quidis
e 074@quidis.  As OM que possuem apartamentos híbridos deverão,  até os
dias 31JAN, 30ABR, 31JUL e 31OUT, passar mensagem para o Com5ºDN com
"NADA  CONSTA"  das  imobiliárias  que  efetuam  cobrança  das  taxas
condominiais.

Contratação de terceiros para realizar serviços de manutenção em geral e
aquisição de materiais diversos (para apoiar os serviços)

O militar  interessado  (Administrador  do  bloco  ou  Permissionário)  deverá
elaborar  um  Pedido  de  Serviço  (PS),  cujo  modelo  encontra-se  anexo  à
NORDINAVSUL n° 07-01B (Anexo  M) e encaminhá-lo para a ENRG. Caso o
serviço se enquadre nas despesas de natureza comum, os custos serão por
conta da APD. Se forem estruturais, os custos serão por conta da ENRG ou do
Permissionário,  conforme  o  enquadramento.  Sempre  que  possível,  a  APD
buscará  empregar  os  serviços  industriais  da  ENRG.  Na  impossibilidade  de
utilizar esta mão de obra, será feita uma pesquisa de mercado, buscando 3
orçamentos, antes de contratar os serviços ou adquirir os itens necessários.

Elaboração de Normas afetas à administração de PNR.
As NORDINAVSUL serão atualizadas conforme a demanda e também em

decorrência de alterações de Leis e Normas do Alto Comando da Marinha.

4 - PRAZOS MÁXIMOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscrição em fila de PNR
Em até 24 horas, após o recebimento da mensagem.

Indicação de imóveis para os militares que tem direito aos PNR
Para  Oficiais  Superiores,  em  média  3  meses;  para  Oficiais
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Intermediários/Subalternos, em média 6 meses; para Suboficial/Sargento, em
média 2 anos; e para Cabo, em média 1 ano.

Pagamento de boletos de condomínio e de outras faturas com verba da
APD

Havendo recursos na conta da APD, as contas serão pagas em até 3 dias
úteis após darem entrada no DN-07.

Contratação de terceiros para realizar serviços de manutenção em geral e
aquisição de materiais diversos (para apoiar os serviços)

Em média uma semana, após a devida pesquisa de preços e desde que
haja recursos disponíveis.

Elaboração de  Normas afetas à administração de PNR
Toda  vez  que  houver  necessidade  de  atualização,  levando em média  2

meses desde a elaboração até a assinatura do Almirante.

5 - FORMAS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscrição em fila de PNR
A inscrição é efetuada pela equipe do DN-07, que possui senha especial,

acessando um banco de dados desenvolvido especificamente pelo setor  de
Telemática do Com5ºDN.  

Indicação de imóveis para os militares que tem direito aos PNR
A indicação é realizada por mensagem, destinada à OM do militar inscrito

na fila, quando chegar sua vez de receber o PNR.

Pagamento de boletos de condomínio e de outras faturas com verba da
APD

O pagamento é realizado em cheque por militar do DN-07, nas agências do
Banco do Brasil ou em lotéricas credenciadas. Todas as faturas são arquivadas
no setor por um prazo de 10 anos.

Contratação de terceiros para realizar serviços de manutenção em geral e
aquisição de materiais diversos (para apoiar os serviços)

Tais  serviços  são  contratados  pela  equipe  do  DN-07,  na  cidade  do  Rio
Grande. No caso de uma demanda de fora de sede, a OM requerente contata o
pessoal da APD, encaminhando pelo menos 3 orçamentos. Os pagamentos,
tanto em Rio Grande quanto fora  de sede,  são realizados somente após a
realização do serviço ou fornecimento do material.
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Elaboração de Normas afetas à administração de PNR
São elaboradas com base em pesquisa de publicações, leis e normas já

existentes. Normalmente passam pela Assessoria Jurídica para análise final,
antes de ser aprovada pelo Com5°DN.

6 - FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DOS SERVIÇOS

Inscrição em fila de PNR em Rio Grande
O militar requerente, após passar a mensagem, pode acessar pela Intranet

o banco de dados da fila de PNR, a partir de qualquer estação de trabalho de
sua OM. Poderá também consultar pelos telefone (53)3233-6272 ou (53) 3233-
6339.

Indicação de imóveis para os militares que tem direito aos PNR
Os  PNR  são  indicados  mediante  mensagem  para  a  OM  do  militar

requerente.

Pagamento de boletos de condomínio e de outras faturas com verba da
APD

Não  há  retorno  para  as  OM  responsáveis  pelos  PNR  situados  em
condomínios híbridos. No entanto, se desejável, a APD pode encaminhar cópia
das faturas com os comprovantes de pagamento.

Contratação de terceiros para realizar serviços de manutenção em geral e
aquisição de materiais diversos (para apoiar os serviços)

Não aplicável.

Elaboração de Normas afetas à administração de PNR
As Normas são encaminhadas por Comunicação Padronizada (CP) para as

SECOM das OM subordinadas, e também constam do site do Com5ºDN na
Intranet.

7 - LOCAIS E FORMAS DE ACESSAR OS SERVIÇOS

Inscrição em fila de PNR
Conforme  explicado  anteriormente,  o  militar  interessado  deverá  enviar

mensagem de sua OM para o Com5ºDN. O modelo consta na NORDINAVSUL
n° 07-01B, Anexo B.

Indicação de imóveis para os militares que tem direito aos PNR
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Acessando  a  página  da  Intranet do  Com5°DN  ou  comparecendo
pessoalmente ao setor DN-07.

Pagamento de boletos de condomínio e de outras faturas com verba da
APD

Não aplicável.

Contratação de terceiros para realizar serviços de manutenção em geral e
aquisição de materiais diversos (para apoiar os serviços)

Caso o pedido de serviço elaborado para a ENRG, conforme anteriormente
explicado  nas  “PRINCIPAIS  ETAPAS  PARA  PROCESSAMENTO  DOS
SERVIÇOS”,  não  possa  ser  atendido  por  aquela  OM,  os  permissionários
poderão solicitar diretamente para a APD, que avaliará a real necessidade de
sua execução. É desejável que o interessado apresente os 3 orçamentos. 

Elaboração de Normas afetas à administração de PNR
Não aplicável.

8 - PRIORIDADES DE ATENDIMENTO

Inscrição em fila de PNR
A inscrição é feita por ordem cronológica, pela data hora da mensagem.

Indicação de imóveis para os militares que tem direito aos PNR
A distribuição, via de regra, seguirá a ordem cronológica de sua inscrição na

fila,  conforme  a  data  de  inscrição.  No  entanto,  será  respeitada  a  seguinte
prioridade:

a) militares cujos cargos ou funções dão direito a PNR de representação
funcional e a PNR funcional;

b) militares exonerados dos cargos mencionados na alínea anterior  e
que permanecerão no local onde servem, exercendo outro cargo ou função;

c)  militares  componentes  do  grupo  de  apoio  ao  Com5ºDN  e  que
permanecerão  na  área  após  a  passagem do  cargo  de  Comandante  do  5º
Distrito Naval;

d)  militares  lotados em OM da área,  acompanhados de  dependentes
legalmente instituídos junto à MB, não possuidores de imóveis residenciais na
área;

e) militares lotados nas OM da área, desacompanhados de dependentes
legalmente  instituídos  junto  à  MB  ou  sem dependentes,  e  que  não  sejam
possuidores de imóveis residenciais na área;

Os Titulares de OM designados terão prioridade dentro de seu círculo
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hierárquico.

Pagamento de boletos de condomínio e de outras faturas com verba da
APD

A prioridade será sempre para as faturas com vencimento mais próximo e
para os serviços sujeitos a corte, caso não pagos no prazo (conta de luz, por
exemplo).

Contratação de terceiros para realizar serviços de manutenção em geral e
aquisição de materiais diversos (para apoiar os serviços)

A prioridade  será  sempre  para  os  serviços  que  afetem a  segurança  do
pessoal,  como  por  exemplo,  materiais  e  serviços  de  combate  a  incêndio
prediais. Como segunda prioridade, os serviços de limpa-fossa, dedetização e
limpeza.  Os  demais  serviços,  como  por  exemplo,  corte  de  grama,  pintura,
outros de ordem estética e de lazer (playgrounds, por exemplo) terão prioridade
mais baixa.

Elaboração de Normas afetas à administração de PNR
Não aplicável.

9 - PROCEDIMENTOS PARA RECEBER, ATENDER, GERIR E RESPONDER
ÀS SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES

Para todos os serviços prestados, comparecer pessoalmente ao setor DN-
07 ou telefonar para os números (53) 3233-6272 ou (53) 3233-6339.

10  -  FORNECIMENTO  DE  INFORMAÇÕES  ACERCA  DAS  ETAPAS,
PRESENTES  E  FUTURAS,  ESPERADAS  PARA  A  REALIZAÇÃO  DOS
SERVIÇOS, INCLUSIVE ESTIMATIVAS DE PRAZOS

Para todos os serviços prestados, comparecer pessoalmente ao setor DN-
07 ou telefonar para os números (53) 3233-6272 ou (53) 3233-6339.

11 - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO
E CONDIÇÕES MÍNIMAS A SEREM OBSERVADAS PELAS UNIDADES DE
ATENDIMENTO, EM ESPECIAL NO QUE SE REFERE À ACESSIBILIDADE,
À LIMPEZA E AO CONFORTO

O DN-07  ocupa  2  salas  no  Comando  do  5ºDistrito  Naval,  devidamente
sinalizadas e de fácil acesso a todos os militares tanto da OM quanto de outras
unidades. 

A primeira sala, ao lado do Portaló, exibe uma placa preta em acrílico com
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os dizeres “SPI/APD”. Nesta sala, são prestados os serviços de Contratação de
terceiros  para  realizar  serviços  de  manutenção  em  geral  e  aquisição  de
materiais diversos (para apoiar os serviços)  e elaboração de normas afetas à
administração de PNR.  

Na segunda sala, ao lado do posto do Banco do Brasil, com placa em
acrílico preta com os dizeres “APD”, são prestados os serviços de  inscrição
em fila de PNR, Indicação de imóveis para os militares que tem direito aos
PNR e Pagamento de boletos de condomínio e de outras faturas com verba
da APD. Esta segunda sala possui assentos para o pessoal aguardar sua
vez de ser atendido, bem como uma mesa para reuniões.
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Hotéis de Trânsito de
Oficiais e Praças

Av. Almirante Cerqueira e Souza, nº 167 – bairro Centro
Rio Grande - RS
Telefone: (53) 3233-6116
Reservas: (53) 3233-6192
e-mail: carolina@5dn.mar.mil.br

1 – FINALIDADE

O Hotel  de  Trânsito  (HT)  da  Marinha  em Rio  Grande visa  hospedar  os
Oficiais e Praças da MB, Servidores Civis Assemelhados, além de Oficiais e
Praças  das  demais  Forças  Armadas,  assim  como  as  Forças  Armadas
estrangeiras.

2 - FACILIDADES

O  HT  oferece  6  suítes  para  Oficiais  e  6  para  Praças,  equipadas  com
telefone, frigobar, televisão e ar condicionado.

As copas dos hotéis são dotadas de fogões e fornos de microondas, que
poderão ser usados para o preparo de pequenas refeições

O café é servido diariamente das 7 às 9 Horas. 
O militar ou servidor civil, para fazer a reserva, deverá enviar mensagem,

correio eletrônico ou fax, contendo as seguintes informações:
- nome completo, posto/graduação;
- motivo da solicitação(aguardando PNR, Serviço ou particular);
- data da chegada;
- número de acompanhantes dependentes, se for o caso;
- período de permanência; e
- endereço e telefone para contato.

3 - RESERVAS

As reservas deverão ser feitas com no máximo trinta dias de antecedência.
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A permanência no HT obedece os seguintes critérios:
- viagem a serviço: 15 dias;
- aguardando PNR: 30 dias;
- movimentação para outra sede: 20 dias; e
- caráter particular:10 dias.

As diárias tem início ao meio dia e se encerram no mesmo horário do dia
seguinte. Havendo disponibilidade de vagas poderá ser facilitado ao hóspede
antecipar a ocupação a partir das 8 horas do dia da entrada.
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POSTO LOCAL DE
IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA

Av. Almirante Cerqueira e Souza n° 197, bairro Centro
Rio de Grande, RS
CEP 96201-260
Telefone: (53) 3233-6113

1 – FUNCIONAMENTO DO POSTO LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO DA 
MARINHA (PLIM)

O PLIM do 5ºDN atende aos Oficiais, Civis assemelhados e dependentes,
Praças e Civis assemelhados e dependentes das 13:15 às 16:00h, exceto nos
feriados e rotinas de domingo (licenças de pagamento e dias sem expedientes
na MB), que serão previamente informados, por telefone, página eletrônica da
Internet/Intranet ou Boletim de Ordens e Notícias (BONO).

Das  08:30  às  11:45h  são  realizados  expediente  internos  e  entrega  de
cartões de identidade.

2 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E UNIFORME/TRAJE PARA 
IDENTIFICAÇÃO

Antes de comparecer ao PLIM para realizar sua identificação, procure saber
quais  documentos são exigidos e  o valor  da indenização.  Consulte  o PLIM
pelos telefones disponíveis ou página eletrônica na Internet/Intranet. 

O valor da indenização deverá ser recolhido antes de iniciar o processo de
identificação, utilizando uma Guia de Recolhimento da União (GRU Simples),
em qualquer agência do Banco do Brasil. As instruções para preenchimento e
impressão da GRU encontram-se na página da Internet/Intranet do Serviço de
Identificação  da  Marinha  (SIM),  ou  podem  ser  obtidas  nos  telefones  de
informações.

Em outras OM o atendimento será feito por meio de equipes volantes de
Identificação (EVI).

Conforme  determinação  constante  nas  normas  sobre  Identificação  na
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Marinha  (DGPM-304)  é  obrigatório  para  identificação  o  uso  dos  seguintes
trajes:

-  militares: 5.5 ou 5.3

- civis: social. Homens maiores de 12 anos devem utilizar camisa com
gola. Mulheres devem vestir blusa que tenha, pelo menos, alças.

3 - PERDA DO CARTÃO DE IDENTIDADE

No  caso  de  furto,  roubo  ou  extravio,  o  usuário  deverá  providenciar
imediatamente  o  registro  de  ocorrência  em  uma  delegacia  de  polícia  e,
posteriormente, realizar nova identificação no PLIM/EVI.

Este procedimento, além de evitar o pagamento de uma indenização três
vezes maior que o valor estipulado para atualização, resguardará o usuário de
possível uso indevido do seu documento de identificação.
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