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Apresentação

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – o GESPÚBLICA - 

foi instituído pelo Governo Federal para promoção da gestão de excelência em todos os 

níveis da administração pública, visando assim, contribuir para a qualidade dos serviços 

prestados ao cidadão.

Criado em 2005, por meio do decreto nº 5.378 de 23 de fevereiro, o Programa 

assume, principalmente, a característica de ser das seguintes formas:

PÚBLICO  – orientando o cidadão e respeitando os princípios constitucionais da 

impessoalidade, da legalidade e da eficiência; .

CONTEMPORÂNEO - de estar voltado para a disposição de resultados para a 

sociedade, com impactos na melhoria da qualidade de vida e na gestão do bem 

comum; e

FEDERATIVO – com aplicação em todos os níveis da administração pública.

O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) representa a principal 

referência a ser seguida para o constante aprimoramento dos níveis de gestão 

institucionais. Como todo modelo de gestão, o MEGP contém diretrizes expressas em 

seus critérios de excelência gerencial e técnicas para a sua aplicação. 

Buscando desenvolver suas ações de relacionamento com o cidadão, a Carta de 

Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Decreto    nº 6.932 de 11 de agosto de 2009.

A Carta de Serviços ao Cidadão, que ora apresentamos, é uma ferramenta de 

gestão e tem o propósito de informar aos militares e servidores civis, residentes na Região 

dos Lagos, ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas, os serviços prestados pelo 

Núcleo de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha do Comando da Força Aeronaval 

(N-SAIPM/ComForAerNav), ampliando assim, o canal de comunicação com os 

usuários.
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Breve histórico

O serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha foi criado em 1994, 

com o objetivo de adequar as diversas modalidades assistenciais prestadas pela Marinha 

do Brasil às tendências modernas de atendimento ao militar e servidor civil.

O N-SAIPM do ComForAerNav foi inaugurado em janeiro de 1995. Em 26 de 

fevereiro de 1996, foi reativada a Diretoria de Assistência Social da Marinha (DASM), 

para exercer o planejamento e a supervisão funcional, atuando como órgão normativo, e 

o Serviço de Assistência Social da Marinha como órgão de execução, com atribuições de 

âmbito nacional. A partir de então, o conceito de Assistência Integrada passou a nortear 

todas as ações no campo de Assistência Social da MB.

Área de atuação

Assistência Integrada (Assistência Social, Jurídica e Psicológica)

Nossa  

A missão do N-SAIPM é desenvolver as atividades assistenciais aos militares, 

servidores civis e respectivos dependentes, do ComForAerNav, das OM subordinadas e 

apoiadas, bem como militares e servidores civis inativos e pensionistas da MB, residentes 

em São Pedro da Aldeia e municípios da Região dos Lagos, de forma integrada e 

interdisciplinar.

Para a consecução dos seus propósitos cabe ao N-SAIPM, além das atribuições 

privativas de cada profissional, promover atividades preventivas, de cunho 

socioeducativo, visando propiciar a manutenção das condições biopsicossociais dos seus 

usuários e a preservação da saúde mental.

Missão 

Identidade Institucional
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Visão de Futuro

Ser um núcleo de  Assistência Integrada de referência atendendo, dentro da 

sua competência, a demanda dos usuários da Região dos Lagos, promovendo 

programas e projetos socioeducativos,  de forma humanizada, integrada, com 

comprometimento, qualidade e ética.

Valores

Disciplina, Qualidade, Humanização, Comprometimento, Ética e Integração.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Localização

O N-SAIPM do ComForAerNav fica localizado dentro da Base Aérea Naval de 

São Pedro da Aldeia ao lado do auditório da Força Aeronaval. A entrada para 

atendimento de dependentes, militares inativos e pensionistas é feita pela Vila Naval, 

bem próxima à Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia.

Contatos

Rua Comandante Ituriel, s/n, bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia- RJ. 

CEP:28940-000

Telefone/ Fax: 22 2621-4154

Retelma: 8117- 4154

Nos dias de rotina normal, as atividades serão realizadas nos seguintes 

horários:

Atendimentos

Segunda à quinta-feira – Atendimento das assistências.

 09:30h às 11:30h e 13:30h às 16:30h.

Sexta-feira

 09:30h às 11: 30h – Atendimento das assistências.

 13:30h às 16:30h – Elaboração de documentos técnicos e reunião de equipe.
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COMPROMISSO E PADRÕES DE 
QUALIDADE

Critérios de atendimento

O usuário deverá se identificar na recepção portando documento de 

identificação com foto, preferencialmente, emitido pela MB.

O encaminhamento do pessoal civil e militar da ativa aos diversos serviços do N-

SAIPM, deverá ser efetuado por meio de Papeleta  de Encaminhamento ao SAIPM (PES), 

conforme modelo constante do Anexo C da DGPM-501(5ª revisão), em duas vias, cujo 

preenchimento poderá ser manuscrito, em letra de imprensa, e rubricada pelo 

Encarregado de Divisão a que estiver subordinado o militar/servidor civil. A 1ª via ficará 

arquivada no N-SAIPM e a 2ª via retornará à OM de origem, com as indicações das 

providências ou orientações sugeridas, quando couber. 

Quando se tratar de atendimento aos dependentes, inativos e pensionistas, será 

dispensada apresentação da Papeleta de Encaminhamento ao SAIPM e este se dará por 

meio de busca espontânea, plantão social e/ou psicológico sem agendamento prévio.

Em caso de solicitações por telefone, onde o atendente esteja impossibilitado de 

prestar uma resposta, este convidará o usuário a comparecer ao atendimento para um 

aprofundamento da questão apresentada.

Atenção, respeito e cortesia no tratamento

Todos os militares do núcleo se comprometem a prestar um atendimento claro e 

objetivo, pautado na ética e no respeito, com cordialidade e atenção individualizada.

Terão cortesia, educação e disciplina no tratamento com os usuários.

O usuário, ao chegar à recepção, será identificado, acompanhado até o 

atendimento solicitado.

A recepção estará apta a fazer os encaminhamentos para o serviço de assistência 

solicitado.
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Prioridade dos atendimentos

Tempo de atendimento

Condições de limpeza e conforto 

O N-SAIPM/ComForAerNav dispõe de salas individualizadas para 

atendimento nas assistências oferecidas,  sala de espera/recepção e  sala para 

atendimento em grupo ou reuniões.

Nossas instalações sanitárias são de fácil acesso e mantidos os padrões de 

manutenção e de limpeza.

Os ambientes de trabalho são limpos e higienizados, gerando conforto e bem 

estar aos usuários.

São priorizados os atendimentos de idosos, pessoas com deficiência, gestantes e 

lactantes ou casos de urgência. 

O tempo de espera para atendimento na recepção será de 5 minutos, no máximo.

As ligações telefônicas serão atendidas em até cinco toques.

A 2ª via da PES será encaminhada, ao Encarregado dos militares até 8 dias úteis 

após o atendimento.

Os atendimentos das assistências social e jurídica são por ordem de chegada à 

recepção.

Os atendimentos da assistência psicológica, na modalidade psicoterapia breve, 

serão pré-agendados.

Todas as reclamações e/ou sugestões recebidas pela ouvidoria serão 

respondidas até 8 dias úteis.
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Formas de comunicação do usuário 

Ouvidoria

Visando a melhoria contínua de suas ações e atendimentos, o SAIPM /ComForAerNav 

possui uma caixa de sugestões/reclamações, localizada na recepção do Núcleo.

 

Também é disponibilizado para sugestões, reclamações e elogios o seguinte e-

mail: nsaipm@foraer.mar.mil.br.

O N-SAIPM/ComForAerNav disponibiliza as seguintes formas de comunicação 

com o usuário:

Atendimento telefônico: (22) 2621 4154 ou Sistelma 8117 4154

Internet por meio da página www.comforaernav.mar.mil.br , link Ações sociais, 

N-SAIPM, que contém diversas informações e serviços de interesse da população 

usuária. 

Por e-mail: secsaipm@foraer.mar.mil.br.

Pesquisa de Satisfação: onde o usuário avalia os serviços prestados bem como 

apresenta reclamações e/ou sugestões para o seu aperfeiçoamento.

 A pesquisa é realizada ao final de cada projeto desenvolvido pelo núcleo com os 

participantes, e ao final de cada atendimento realizado por uma das assistências, se o 

usuário assim desejar. A estatística é realizada, trimestralmente, para avaliação das 

atividades e da demanda atendida.
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Serviços Oferecidos

Assistência Educacional

Procedimentos:

Nos meses de novembro, dezembro e janeiro será divulgado em Plano do Dia 

(PD), Plano Semanal  e por meio dos elementos de ligação, o  período das inscrições para 

fornecimento de Material Escolar Básico.

Os usuários interessados serão atendidos pela Assistente Social.

 Documentos necessários :

Ficha de Inscrição (divulgada em PD) preenchida e assinada;

Certidão de Nascimento do(s) dependente(s);

Último Bilhete de Pagamento do militar/servidor;

Comprovante de gastos mensais (conta de luz, gás, telefone, cartão de crédito, 

etc.); e

Declaração original da escola, em papel timbrado, com endereço e telefone para 

contato, constando a confirmação da matrícula e série que cursará no referido ano.

Competências:

Fornecimento de material didático gratuito, em caráter eventual e emergencial; e

A concessão dos Materiais Escolares estará condicionado à análise da Assistente 

Social do N-SAIPM/ComForAerNav.
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Assistência Financeira

Competências:

Tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e capacidade dos 

usuários de priorizarem suas necessidades financeiras, por meio de planejamento que 

permita alcançar vida financeira saudável;

As atividades serão desenvolvidas de modo a estimular postura preventiva ao 

endividamento do usuário, por meio de ações socioeducativas que abordem o trabalho 

em grupo, palestras e campanhas, com os usuários e com as suas famílias;

Dentre as assistências previstas destacam-se a doação de cestas básicas, 

medicamentos de alto custo e de uso contínuo (não oferecidos pelo SEDIME e que não 

constam da lista de medicamentos especiais do Hospital Naval Marcílio Dias) e óculos 

(exceto para CB/MN que possuem assistência prevista pelo Serviço de Saúde da 

Marinha); e

Será assegurado o acesso de usuários ao Programa sempre que necessário, 

considerando a especificidade da situação apresentada e o respectivo estudo 

socioeconômico.

Procedimentos:

 O atendimento se dará através do plantão social, pela busca espontanea de 

militares e servidores civis, ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas ou por 

encaminhamento de OM assistidas e apoiadas; e

 O apoio financeiro em caráter de emergência, dar-se-à após estudo 

socioeconômico realizado pelo Assistente Social, que solicitará a documentação 

necessária para acesso ao fornecimento gratuito de gêneros alimentícios de primeira 

necessidade, medicamentos e doação de óculos.

Documentos necessários :

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

Último Bilhete de Pagamento do militar/servidor;

Receita e indicação médica;

Comprovante de gastos mensais (conta de luz, gás, telefone, cartão de 

crédito, etc.).
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Orientação Social

Competências:

Orienta os militares e servidores civis,ativos e inativos, seus dependentes e 

pensionistas, por meio da atuação do Serviço Social, quanto ao processo reflexivo sobre 

aspectos sociofamiliares e econômicos, com estímulo de potencialidades, no sentido de 

um melhor enfrentamento dos problemas vivenciados, com a finalidade de empreender 

ações para alcance de seus projetos e metas; e

O Assistente Social utiliza procedimentos específicos de sua área profissional e 

os recursos da Instituição para melhor atender os usuários, por meio de estudo social das 

situações apresentadas.

Procedimentos:

O trabalho de orientação social será desenvolvido por meio do atendimento 

individual,  em grupo, ao casal ou a dependentes;

O atendimento se dará por meio de plantão social, pela busca espontânea de 

militares e servidores civis, ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas; e

O Assistente Social identificará as dificuldades ou necessidades utilizando a 

entrevista e estudo social dependendo da demanda apresentada.
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Avaliação Social para Concessão de Licença para 
Tratamento de Saúde de Pessoa da Família (LTSPF) e 

Parecer Social para Licença por Motivo de  Doença em 
Pessoa da Família (LMDPF)

Competências para LTSPF:
Consiste na verificação e análise da necessidade da efetiva assistência, inconciliável com o 

horário de trabalho do militar, ao familiar enfermo ou ao núcleo familiar primário.

Competências para LMDPF: Consiste na verificação e análise da necessidade de assistência direta e 

indispensável do servidor à família, que não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do 

cargo ou mediante compensação de horário.

Procedimentos:
             O militar/servidor civil que necessitar de LTSPF/LMDPF, respectivamente,  deve submeter 

requerimento solicitando a concessão da referida licença na cadeia de Comando, indicando o nome do 

familiar doente, o grau de parentesco, e o endereço onde se encontra aquele que necessita da 

assistência. 

Serão providenciadas as solicitações de Parecer Social e de Inspeção de Saúde, de acordo com 

a seguinte cronologia:

a) caberá a OM do requerente encaminhá-lo ao N-SAIPM para elaboração do Parecer Social. 

b) caso o familiar encontre-se fora da área Rio, o N-SAIPM deverá encaminhar a solicitação de 

Relatório Complementar ao Comando do Distrito Naval, que determinará ao Órgão de Execução do 

SAIPM - OES mais próximo do enfermo que realize a avaliação social;

c) no caso do OES responsável pelo atendimento do requerente localizar-se fora de sede, estando o 

familiar enfermo na área do Rio de Janeiro, a solicitação de Relatório Complementar deverá ser 

direcionada diretamente ao OES mais próximo da residência dele, podendo ser encaminhada à 

unidade hospitalar da Marinha na qual o familiar enfermo estiver baixado, no período correspondente 

ao da avaliação social;

d) ao final do estudo, sendo o caso considerado elegível para a licença, o Assistente Social responsável 

pelo atendimento ao militar ou servidor civil, encaminhará Parecer Social à respectiva Junta Regional 

de Saúde (JRS) com cópia para a OM do militar; e

e) sendo o caso elegível, será solicitada Inspeção de Saúde para o familiar enfermo, pela OM do militar. 

Nos casos de urgência, a Inspeção de Saúde poderá ser solicitada concomitante ao Parecer Social. Da 

mesma forma, a Junta de Saúde que realizará a perícia dependerá do local onde estiver o familiar 

enfermo.

No caso de solicitação de prorrogação da licença, a OM deverá reapresentar o militar, com 

antecedência mínima de dez dias, para novo estudo social e inspeção de saúde.

Documentos necessários :
Documentação médica referente ao familiar enfermo.

OBS: O Assistente Social poderá solicitar outros documentos, agendar visita, entre outros 

procedimentos para melhor subsidiar o estudo.
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Avaliação para Movimentação ou Permanência 
por Motivo Social

Competências:

A execução deste serviço é de competência exclusiva do profissional de Serviço 

Social, ao qual caberá a elaboração do respectivo Parecer Social a partir do estudo 

sociofamiliar das solicitações de permanência, movimentação ou remoção por motivo 

social, com o conhecimento do Comandante ou Diretor do militar ou servidor civil, por 

meio de comunicação oficial, bem como a elaboração de Parecer Social e 

encaminhamento dos casos julgados elegíveis;

A elegibilidade dos casos deverá ser fundamentada nas situações geradoras da 

solicitação de permanência, movimentação ou remoção por motivo social, independente 

do tempo de comissão, da localidade (atual ou pleiteada) e da possibilidade de haver 

substituto para o militar ou servidor civil; e

As situações deverão ser analisadas por sua interdependência e pela gravidade 

com que afetarem a vida profissional, familiar e social do militar ou servidor civil, sendo 

os critérios de elegibilidade estipulados pela DGPM 501( 5ª revisão).

Procedimentos:

O militar deverá ser encaminhado por mensagem e se apresentará ao N-SAIPM 

com papeleta de encaminhamento de sua OM para o primeiro atendimento. O assistente 

social que fará o acompanhamento do caso agendará as entrevistas necessárias ao 

estudo.
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Atendimento de Prevenção à Dependência 
Química

Competências:

Promover, junto aos militares e servidores civis da Marinha, ativos e inativos, 

seus dependentes e pensionistas, orientação e  adoção de atitudes preventivas à 

dependência química, mediante processo de reflexão e orientação, a fim de minimizar as 

circunstâncias que a originam; e

Encaminha  militares e servidores civis da Marinha, ativos e inativos, seus 

dependentes e pensionistas para tratamento no Centro de Dependência Química 

(CEDEQ) da Marinha, no Hospital Central da Marinha (HCM).

Procedimentos:

Desde 1998 o N-SAIPM realiza palestras socioeducativas periodocamente com 

militares do Núcleo de Formação de Reservistas Navais (NFRN)  e alunos do Centro de 

Instrução e Adestramento Aeronaval (CIAAN);

O usuário também poderá ter acesso ao serviço procurando a secretaria do N-

SAIPM e será encaminhado aos profissionais para orientação; e

Se for necessário o usuário será encaminhado ao Centro de Dependência 

Química (CEDEQ). 
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Atendimento Especial

Competências:

Propiciar aos militares e servidores civis, ativos e inativos, condições de apoiar 

seus dependentes com deficiências, e esclarecimentos quanto ao seu processo de 

integração na sociedade;

Estimular a participação efetiva da família no acompanhamento do tratamento é 

uma das tarefas importantes do PAE; e

Este programa é de execução do N-SAIPM e desenvolvido em conjunto com o 

Grupo de Avaliação e Acompanhamento de Pacientes Especiais da Policlínica Naval de 

São Pedro da Aldeia – GAAPE / PNSPA.

Procedimentos:  

A família que busca este atendimento será orientada a agendar uma avaliação no 

GAAPE da Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia;

O paciente especial será atendido pelo GAAPE até cinco anos de idade. A partir 

desta idade, o atendimento será realizado por instituições especializadas, credenciadas, 

indicadas pelo GAAPE, sem excluir os serviços oferecidos pelo Sistema de Saúde da 

Marinha. A família será responsável pela escolha da clínica; e

O GAAPE encaminhará  ao N-SAIPM o ofício com a indicação das modalidades 

terapêuticas e a clínica escolhida pelo familiar onde será realizado o tratamento.
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Orientação para Missões Especiais

Competências:

Visa possibilitar aos militares, servidores civis e suas famílias, a minimização das 

interferências de situações sociais adversas durante o período das missões especiais, 

considerando o afastamento de militares e servidores civis, designados para missões 

especiais.

Procedimentos:

As solicitações de atendimento social aos militares e servidores civis indicados 

para Missões Especiais, deverão ser solicitadas pela OM por mensagem; e

A efetivação do atendimento se dará em datas previamente agendadas, com o 

comparecimento do militar/servidor civil acompanhado de um familiar (elemento 

principal da família na ausência do titular).

Orientação para a Reserva ou Aposentadoria

Competências:

O objetivo deste projeto é desenvolver as potencialidades dos militares e 

servidores civis que estão próximos de irem para a reserva ou de se aposentarem, para 

atuação em um contexto social em transformação, permitindo a reinserção na vida social 

e familiar ao romper o vínculo com a ocupação anterior. 

Procedimentos:

As atividades serão divulgadas em Plano do Dia e Plano Semanal, com 

prazo para inscrição e limite de vagas; e

As OM assistidas e apoiadas deverão enviar os dados dos interessados 

por e-mail ou telefone.

18



N

S

A

I

P

M

Orientação Profissional

Competências:

Tem como objetivo apresentar um programa de orientação profissional para 

estudantes do ensino médio, dependentes de militares e servidores civis, ativos e 

inativos; e

Visa identificar o perfil profissional e desenvolver a capacidade do adolescente 

decidir, de forma mais embasada e pessoal, o seu futuro profissional e escolar. 

Procedimentos:

O período de inscrições é divulgado em Plano do Dia, Plano Semanal e 

divulgado pelos elementos de ligação nas OM assistidas  e apoiadas; e

As atividades são desenvolvidas pela Assistência Psicológica do núcleo .

Documentos necessários:

Identidade do Dependente.

Nome, NIP e OM do Titular.

Declaração escolar comprovando matrícula do aluno nos 2º ou 3º anos do ensino 

médio. 
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Orientação Jurídica

Competências:

Presta orientação jurídica imprescindível à defesa dos interesses dos usuários 

em várias áreas do Direito; 

Exemplo: família, administrativo, cível, criminal, consumidor

Encaminha os casos que necessitem de representação judicial às Defensorias 

Públicas, Escritórios Modelo, Faculdades de Direito e Associações que prestam 

Assistência Jurídica gratuita, com as quais a Marinha venha a estabelecer convênios;

Busca a resolução de conflitos, de maneira amigável, de interesses expostos 

pelos usuários, por meio do aconselhamento jurídico; e

Atua no distrato ou no cancelamento do Termo de Acordo de Pensão 

Alimentícia.

Procedimentos:

O interessado em obter orientação jurídica deverá comparecer à recepção do N-

SAIPM munido de seu documento de identidade emitida pela MB e solicitar o 

atendimento.
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Orientação Psicológica

Competências:

Orientação e aconselhamento prestado em nível primário, visando a prevenção, 

fornecendo meios para evitar ou minimizar os conflitos decorrentes da relação do 

indivíduo consigo mesmo e com o meio social, empregando-se as seguintes 

modalidades:

a) psicoterapias de curta duração e em caráter temporário;

b) aconselhamento psicológico; e

c) atendimento psicológico sem agendamento, do tipo plantão, com datas 

semanais previamente estabelecidas.

Procedimentos:

O interessado na assistência psicológica deverá  se informar na recepção ou por 

telefone sobre o dia e horário do plantão psicológico para o primeiro atendimento; e

As OM assistidas e apoiadas também poderão encaminhar o militar por meio de 

papeleta própria (anexo C da DGPM-501).
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ELEMENTOS DE LIGAÇÃO E 
OFICIAL ASSESSOR EM 
SITUAÇÕES DE ÓBITO

Para melhor divulgação e esclarecimento dos serviços, cada OM apoiada e 

assistida  possui um militar ou servidor civil designado como Elemento de Ligação do N-

SAIPM. 

O Elemento de Ligação recebe capacitação do Núcleo e durante todo o ano 

divulga as diversas atividades oferecidas pela assistência integrada. 

Cumulativamente, o oficial elemento de ligação desempenha também a função de 

assessor em situações de óbito.
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EQUIPE DE ELABORAÇÃO DA 
CARTA DE SERVIÇO

Coordenação e Organização:

CF(T) Patrícia Helena Ribeiro de Souza Chagas

Membros:

1T (RM2-T) Lidiane Pinheiro Negreiros

1T(RM2-T) Amanda Moraes Lobo

1T(RM2-T) Viviane Moreira Vasconcelos Castelo

1T(RM2-S) Lianna de Oliveira Nunes

2T(RM2-S) Thatiane Machado de Mello Silva

Arte:

MN-QPA André Luiz José da Silva
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