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1 - APRESENTAÇÃO 

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 9.723, de 11 de março de 2019,

alterando o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017 e revogando o Decreto nº 6.932, de 11 de

agosto de 2009. A presente Carta tem por objetivo informar os serviços oferecidos, suas formas

de acesso e padrões de qualidade, bem como divulgar os canais de comunicação com o usuário.

O Centro de Perícias Médicas da Marinha (CPMM) foi criado pela Portaria Ministerial  nº

0184,  de 16 de março de 1995,  cuja ativação ocorreu em 17 de abril  de 1995,  situado no

Pavilhão  Dr.  Soares  Meirelles,  no  Complexo  do  Hospital  Central  da  Marinha  (HCM).  Suas

atividades e organização estão estruturadas pelo Regulamento aprovado pela Portaria nº 75 de

25 de março de 2020, do DSM. O CPMM faz parte de um Complexo, junto ao HCM, situado na

Ilha  das  Cobras,  parte  alta,  e  está  diretamente  subordinado  à  DSM.  Sua  atuação  está

relacionada à coordenação e controle  de todos os processos  de Inspeção de Saúde (IS)  na

Marinha, desde o Ingresso no Serviço Ativo da Marinha (SAM) até seu licenciamento, cabendo

ainda a execução das IS determinadas em regulamentação específica, dentro da jurisdição das

suas Juntas de Saúde (JS).

Primando pelo atendimento de qualidade, com foco no acolhimento ao usuário, o CPMM

conta  com corpo técnico qualificado em busca  do aprimoramento constante,   seguindo na

vanguarda da perícia médica nas Forças Armadas, sendo a única OM dedicada inteiramente a

esta atividade. 

ANTONIO CARLOS BARBOSA NARDIN LIMA
Contra-Almirante (Md)

Diretor
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2 - HISTÓRICO

Para alguns autores, a Perícia Médica teve início em 1209, por Decreto do Papa Inocêncio III,

quando o médico passa a ter fé pública nos assuntos concernentes à sua profissão e as perícias

passam a ser obrigatórias. No âmbito da Marinha do Brasil (MB), a história remonta ao século

XIX,  com registros de perícias  médicas  realizadas  no Arsenal  de Marinha do Rio de Janeiro

(AMRJ)  e  a  criação,  por  D.  Pedro  II,  da  1ª Junta  Médica  da  Marinha  Brasileira  e  a

regulamentação da Perícia Médica, pelo Ministro de Negócios da Marinha. Há registros que

médicos do AMRJ realizavam Inspeções de Saúde de Ingresso e controle de saúde dos seus

empregados, por determinação do Imperador. Entre as fortalezas da Ilha das Cobras, após a

extinção  do Hospital  Militar  da  Corte,  no  Morro  do  Castelo,  surgiu  o  Hospital  Imperial  da

Marinha da Corte, em 1834. Após várias alterações de nomenclatura, passou a ser chamado de

Hospital Central da Marinha, em 1913, que continha, em sua estrutura, um Departamento com

a função de coordenação das Juntas de Saúde. Ao longo dos séculos, com crescente relevância,

a Perícia Médica consagrou-se como ciência, contribuindo para executar dispositivos legais nos

âmbitos  criminal,  civil,  administrativo,  canônico,  desportivo,  dentre  outros.  É  de  suma

importância para os interesses da coletividade, sendo dessa forma, fator de estabilidade social,

com foco na justiça social. Em consonância com essa visão, a MB criou, aos 17 dias do mês de

abril, do ano de 1995, por intermédio da Portaria Ministerial nº 0184, o CPMM.

3 - VALORES DO CPMM

São as crenças e atitudes que dão personalidade à Organização Militar (OM), definindo uma

ética para a atuação das pessoas e da própria organização como um todo. Trata-se, portanto da

identidade organizacional. São eles:

 Respeito à pessoa: Tratar a todos com igual respeito e dignidade, reconhecendo os

diferentes valores culturais. Comunicar-se sempre com cordialidade, sinceridade e

educação.

 Dedicação aos clientes e acolhimento: Proporcionar um atendimento humanizado,

respeitando os preceitos técnico-científicos, éticos e legais.

 Ética:  Agir  baseado  num  conjunto  de  valores  e  princípios,  que  orientam  o

comportamento  do  homem  em  relação  aos  outros  na  sociedade  em  que  vive,

garantindo, igualmente, o bem-estar social.
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 Responsabilidade: Atuar em constante cumprimento dos deveres e obrigações para

com o Estado, a sociedade em geral, principalmente com suas partes interessadas,

de modo a minimizar seus impactos negativos no meio ambiente e na comunidade.

 Comprometimento: Exigir  o  cumprimento  dos  deveres  com  nível  máximo  de

rendimento e de produtividade. Ser leal aos propósitos da própria Organização e da

MB, mantendo o foco e, consequentemente, atingindo os resultados desejados.

4 - MISSÃO

Contribuir para execução das atividades do Subsistema Médico Pericial (SMP) do Sistema de

Saúde da Marinha (SSM). Para a consecução do seu propósito, cabe ao CPMM as seguintes

tarefas: 

Propor à DSM a adoção de medidas para aperfeiçoamento do SMP; planejar, coordenar e

controlar as atividades do SMP; realizar as Inspeções de Saúde (IS) dos militares, servidores civis

e seus dependentes, e dos candidatos aos concursos de admissão aos Corpos e Quadros da MB,

bem como outras modalidades de IS determinadas em regulamentação específica, dentro da

jurisdição  das  suas  JS.  Cabe,  também,  ao  CPMM  a  tarefa  de  supervisionar  a  política

determinada pela DSM, de assistência médica, laboratorial e administrativa do HCM.

5 - VISÃO DE FUTURO

Manter-se como referência na área do Subsistema Médico Pericial, buscando a manutenção

da alta qualidade do corpo técnico e da otimização dos seus processos até 2025.

6 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 15h.

Para atendimento nas Juntas de Saúde, o inspecionado deve estar formalmente apresentado e

portar documento de identificação dentro da validade. O militar da ativa deverá comparecer

uniformizado, portando, além da identidade militar, o Prontuário Médico Individual (PMI) ou

Guia Sanitária.
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7 - CANAIS DE ATENDIMENTO

Endereço: Centro de Perícias Médicas da Marinha

Praça Barão de Ladário s/nº, Ilha das Cobras (Parte Alta)

Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20091-000

Tel: (21) 2126-5393 Sala de Estado – Informação de caráter geral;

(21) 2126-5398 SECOM – Solicitação de documentação médico pericial; e

(21) 2126-5334 Ouvidoria – Registro de reclamações, sugestões, elogios e esclarecimento

de dúvidas. 

cpmm.secom@marinha.mil.br

cpmm.ouvidoria@ marinha.mil.br

8 - PRIORIDADES DE ATENDIMENTO

• O CPMM cumpre o ESTATUTO DO IDOSO – Lei n° 10.741 de 2003, nos benefícios que se

seguem: prioridade no atendimento e emissão de documentos relativos à IS, atendimento

domiciliar  pela  perícia  médica  ao  idoso enfermo,  reservas  de vagas  de  estacionamento,

assentos  preferenciais  nos  ambientes  de  espera,  disponibilidade  de  cadeiras  de  rodas,

incluindo especial para obesos.    

• Da mesma forma,  em consonância  com a  Lei  n°  10.048  de  2000  é  dada prioridade  ao

atendimento de pessoas  com deficiência,  idosos acima de 60 anos,  gestantes,  lactantes,

pessoas com crianças de colo e obesos. 

• Conforme disposto na Lei 13.146/15: 

“Art.2° Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de

longo prazo de natureza física,  mental,  intelectual  ou  sensorial,  o  qual,  em

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” 

9 - SERVIÇOS OFERECIDOS

9.1 – SERVIÇO DE SECRETARIA E COMUNICAÇÕES (SECOM)

Solicitação de cópia de Termo de Inspeção de Saúde (TIS),  Atestado de Origem (AO),

Inquérito Sanitário de Origem (ISO) e Certidão de Laudo Médico Pericial.
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Como obter esse serviço?

Por meio de requerimento, disponibilizado na SECOM ou no sítio eletrônico do CPMM,

encaminhado de forma presencial, via postal ou eletrônica.

Orientações:

Para o preenchimento do requerimento: entrar na página do Centro de Perícias Médicas

da Marinha (CPMM), por meio do endereço eletrônico: www.cpmm.mar.mil.br; clicar no campo

informações (situado à direita da página); clicar no campo procedimentos: Termo de Inspeção

de Saúde – Atestado de Origem, Inquérito Sanitário de Origem e Certidão de laudo médico-

pericial;  ler as orientações e preencher o requerimento, anexando a documentação exigida,

antes de comparecer ao CPMM;

Via  postal  –  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos:  imprimir  e  enviar  a

documentação ao Centro de Perícias Médicas da Marinha, situado na Av. Amphilóquio Reis, s/

nº, Ilha das Cobras (Parte Alta), Centro, CEP: 20091-000, Rio de Janeiro/RJ; e

Meio  Eletrônico  –  Digitalizar  e  enviar  a  documentação  para  o  endereço  eletrônico:

cpmm.secom@marinha.mil.br

Para informações sobre o andamento desses processos:

Contato Telefônico: (21) 2126-5398

E-mail: cpmm.secom@marinha.  mil.br  

9.2 – OUVIDORIA

Canal  de comunicação direta com o usuário,  permitindo a busca de esclarecimento às

dúvidas  relativas  aos  serviços  prestados,  bem como,  o  registro  de  reclamações,  sugestões,

elogios e denúncias.  As manifestações recebidas serão respondidas no prazo máximo de 5  

(cinco) dias úteis após seu recebimento.

Como obter esse serviço?

Pessoalmente, por meio de contato telefônico ou e-mail.

Contato Telefônico: (21) 2126-5334

E-mail: cpmm.ouvidoria@marinha.mil.br
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9.3 – JUNTAS DE SAÚDE

Após apresentação formal e agendamento, o usuário deverá comparecer ao CPMM para

dar  início  à  sua IS.  Os  exames disponibilizados para militares e servidores civis,  com IS  em

andamento neste Centro, são: audiometria, eletrocardiograma, perícia odontológica, radiografia

panorâmica odontológica, exames laboratoriais (HCM) e radiografia de tórax (HCM), de acordo

com a finalidade de cada IS, conforme anexo O da DGPM 406 (8ª Revisão). 

9.3.1 – JUNTA REGULAR DE SAÚDE 1 (JRS1)

FINALIDADE:

Realiza as IS fim concessão de Benefícios previstos em leis específicas, sendo público-

alvo os militares e servidores civis inativos, seus pensionistas e dependentes.

Como obter esse serviço?

Após ter sua solicitação deferida pelo Órgão de Pessoal responsável, obterá orientações

específicas referentes à documentação médica necessária a ser apresentada no momento da IS,

conforme disposto no anexo  V, da DGPM-406  (8ª Revisão). De porte desta documentação, o

inspecionado deverá proceder ao agendamento na JRS1. A fim de agilizar o processo, encontra-

se  disponível  uma  via  eletrônica  para  envio  da  documentação  médica.  A  documentação

escaneada poderá ser enviada previamente para o endereço: cpmm.secjrs1@marinha.mil.br. 

Orientações:

Concluída  a  perícia  médica,  o  Órgão  de  Pessoal  (DPMM/  CPesFN:  Veteranos;  SVPM/

DPCvM: Ex-combatentes, servidores civis, pensionistas e dependentes) será informado por meio

de  Mensagem,  receberá,  por  Ofício,  o  Termo  de  Inspeção  de  Saúde  (TIS)  e  procederá  à

verificação  do  pleito,  sendo  responsável  pelas  providências  administrativas  decorrentes  do

laudo emitido pela respectiva Junta de Saúde.

Prazos:

Para dar início à IS: Após apresentação formal pelo Órgão de Pessoal, até 60 dias para proceder

ao agendamento.

Após  conclusão  da  IS: Serão  prontificadas  a  Mensagem,  em  até  5  dias,  e  o  Ofício  de

encaminhamento do TIS, em até 15 dias.

Canais de acesso:
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Contato Telefônico: (21) 2126-5338 

RETELMA: 8184 – 5338

E-mail: cpmm.secjrs1@marinha.mil.br 

9.3.2 – JUNTAS REGULARES DE SAÚDE 2 ,4 E 5 (JRS 2, JRS 4 E JRS5)

FINALIDADE:

Realizam IS de ingresso.

Como obter esse serviço?

Os candidatos dos diversos Concursos/Processos Seletivos deverão se apresentar para IS

no CPMM, conforme dia e horário agendados pelos Órgão de Seleção da MB.

Orientações:

 Os candidatos que já são militares deverão observar a obrigatoriedade de comparecer

fardados,  de  acordo  com  especificado  no  Edital/Aviso  de  Convocação  do

Concurso/Processo Seletivo pretendido.

 Demais orientações especificadas na Carta ao Candidato, disponível na página do 

CPMM. https://www.marinha.mil.br/cpmm/sites/www.marinha.mil.br.cpmm/files/

arquivo/Carta%20ao%20Candidato.pdf

 E-mails dos Órgãos Responsáveis pela Elaboração dos Concursos/Processos Seletivos:

- cpesfn.concurso@marinha.mil.br (Concurso para Soldado FN ou SG Músico FN)

- sspm.ingresso@marinha.mil.br (Demais concursos Carreira)

- com1dn.processoseletivo@marinha.mil.br (Serviço Militar Voluntário Oficial, Praça e 

Atletas).

Prazo:

Prazo de acordo com edital do Concurso/Processo Seletivo pretendido.

Canais de Acesso:

JRS-2:

Contato Telefônico: (21) 2126 – 5393 Ramal: 3229

RETELMA:  8184-3229/3230

E-mail: rita.monteiro@marinha.mil.br

JRS-4:

Contato Telefônico: 2126 – 5393 Ramal: 3273
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RETELMA: 8184 – 3273

E-mail: israel.rezende  @marinha.mil.br  

9.3.3 – JUNTA REGULAR DE SAÚDE 3 (JRS3)

FINALIDADE:

Realiza IS em militares da ativa e servidores civis, exceto IS para benefícios, dentre elas:

Verificação de Deficiência Funcional (VDF), Término de Restrições, Término de Incapacidade, IS

para  servir  em  Localidade  deficiente  em  assistência  sanitária,  Missão  Antártica,  controles

periódicos do pessoal com restrições, Justiça e Disciplina. 

Como obter esse serviço?

 Os  militares devem  ser  encaminhados  por  Mensagem  ou  Solicitação  Eletrônica  de

Inspeção de Saúde (SEIS), tendo como origem a OM responsável pelo militar.

 Os servidores civis (SC) devem ser encaminhados por Ofício, tendo como origem a OM

responsável pelo Servidor Civil.

 Após apresentados formalmente, os inspecionados devem entrar em contato a fim de

proceder ao agendamento da sua IS.

Orientações:

 No momento do agendamento, serão prestadas as orientações pertinentes, de acordo

com a finalidade e especificidade de cada IS.

 Encontra-se  disponível  no  site  do  CPMM  a  tabela  de  Encaminhamento  Padrão  de

Inspeções de Saúde (Procedimentos Periciais).

 http://www.cpmm.mb/sites/default/files/tabela-encaminhamento-padrao_1.pdf

Prazos:

Para dar início à IS: O contato para o agendamento deve ser realizado em até cinco dias após

apresentação formal.

Após  conclusão  da  IS: A  Mensagem  de  conclusão  será  enviada  em  até  cinco  dias  após

auditagem do TIS.

Canais de Acesso:

Contato Telefônico: (21) 2126 –5354  Ramal: 5354

RETELMA: 8184-5354

E-mail: ronney.cesar@marinha.mil.br
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9.3.4 – JUNTA DE SAÚDE PARA ATIVIDADES ESPECIAIS (JSAE)

FINALIDADE:

Realiza as IS de controle periódico do pessoal que exerce atividades especiais, das OMs

não  apoiadas  por  Médico  Perito  Isolado  Qualificado  (MIPQ),  JSAE/ComForAerNav  e

JSAE/ComForS, os Processos Seletivos relacionados a essas atividades, assim como os declínios

de competência dos MPIQ, JSAE/ComForAerNav e JSAE/ComForS. 

É o AMP destinado a efetuar IS relacionadas com o exercício de Atividades Especiais,

que exijam elevado grau de higidez psicofísica ou requisitos especiais.

Como obter esse serviço?

 Todo militar deve ser encaminhado da sua OM por Mensagem quando for iniciar IS.

 Seleção Atividades Especiais, o militar deve ser encaminhado por BONO ou Mensagem.

 Atestado de Origem (concluir)  em exercício  de atividade especial,  o  militar  deve ser

encaminhado da sua OM por Ofício. 

 Após apresentados formalmente, os inspecionados devem entrar em contato a fim de

proceder ao agendamento da sua IS.

Orientações:

 Nos casos de incapacidade definitiva para exercício da atividade especial, o militar será

encaminhado para a Junta Superior Distrital  (JSD) da área de jurisdição, fim verificar

aptidão para o SAM.

 Nos  casos  de  seleções  para  atividades  especiais  com  laudo  de  inaptidão,  o  perito

fornece ao periciado o termo de cientificação de recurso com as orientações referentes

ao prazo para recurso de última instância, pela Junta Superior de Saúde para Atividades

Especiais (JSAE).

Prazos:

Para dar início à IS: O contato para o agendamento deve ser realizado em até cinco dias após

apresentação formal.

Após  conclusão  da  IS: A  Mensagem  de  conclusão  será  enviada  em  até  cinco  dias  após

auditagem do TIS.

Canais de Acesso:

Contato Telefônico: (21) 2126-5393  Ramal: 3237

- 10 de 15 -



RETELMA: 8184-3237

E-mail: jaceilton.souza@marinha.mil.br

9.3.5 – JUNTA SUPERIOR DISTRITAL (JSD)

FINALIDADE:

Realiza Inspeções de Saúde (IS) fim recurso de 1ª Instância, provenientes das JRS. Efetua

Revisão  ex-oficio  nos  casos  de  incapacidade  definitiva  oriundos  das  JRS  do:  Com1ºDN,

Com8ºDN e JSAE,  assim como dos  Benefícios  concedidos  a  militares  veteranos.  Da mesma

forma, realiza as IS fim Término de Restrições, Término de Incapacidade, Deixar o Serviço Ativo

da Marinha (SAM) / Serviço Militar Voluntário (SMV) / Serviço Público em Geral (SPG), Justiça e

Disciplina e controles periódicos de inspecionados que estão sob a jurisdição da JSD. Ainda

compete à JSD, as IS fim Revisão de Reforma para retorno ao SAM, assim como a homologação

das IS realizadas no exterior. Na dependência de avaliação pericial dos membros da JSD, poderá

realizar Exame de Sanidade Contestatório de Atestado de Origem já concluído.

Orientações:

   Órgão de Pessoal responsável:  

- Com1ºDN: Candidatos SMV

- SSPM: Candidatos Concursos de Carreira MB

- CPesFN: Candidatos Concursos Fuzileiros Navais

- SVPM/ DPCvM: Servidores Civis, pensionistas, dependentes e veteranos

- OM de Origem: Militar da ativa

Como obter esse serviço?

 No caso de controle periódico, Término de Restrições e Término de Incapacidade de

militares sob a jurisdição da JSD: após apresentado por Mensagem ou SEIS da OM, a JSD

procederá ao agendamento do militar por Mensagem.

 Recurso 1ª Instância de Benefício: após Ofício deferido pelos Órgãos de Pessoal, a JSD

envia Carta informando a data de comparecimento do inspecionado.

 Recurso 1ª Instância de militar da ativa: O  inspecionado  deverá  solicitar

apresentação por Ofício da sua OM  ao Setor de Distribuição de Pessoal  (SDP) para

deferimento. Após ciência do deferimento do recurso, a JSD procederá ao agendamento

do militar por Mensagem.
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 Recurso do candidato da área do Com1ºDN: após o deferimento do Órgão responsável

pelo Concurso/Processo Seletivo, o candidato deverá entrar em contato com a JSD para

proceder ao agendamento.

 Recurso  do  candidato  fora  de  sede:  MSG  do  Órgão  responsável  pelo  concurso  da

respectiva Sede,  deferindo a  solicitação de recurso.  O candidato  será  agendado por

MSG.

 Revisão ex-officio de Benefício concedido, incapacidade definitiva de militar da ativa e

incapacidade definitiva para atividades especiais:

1. IS da JRS do CPMM: É encaminhada diretamente pelo Sistema Naval de Inspeção de

Saúde (SINAIS) e o inspecionado agendado na Secretaria da JSD.

2. IS da JRS fora do CPMM: A OM da JRS que realiza a IS inicial envia a MSG solicitando a

revisão de ex-offício e encaminha a IS pelos SINAIS. Após avaliação da IS, a JSD enviará

MGS com o agendamento.

Prazos:

Para solicitar o recurso: 

 Militares em geral, pensionistas,  dependentes e servidores civis:  até 120 dias após o

conhecimento do laudo.

 Candidatos: até 02 dias úteis após a divulgação do resultado pela JRS, para solicitação ao

Órgão responsável pelo Concurso/Processo Seletivo.

Após  conclusão  da  IS: A  Mensagem  de  conclusão  será  enviada  em  até  cinco  dias  após

auditagem do TIS.

Canais de Acesso:

Telefone: (21) 2126 – 5393  Ramal: 3226

RETELMA: 8184 – 3226

E-mail: santos.raquel@marinha.mil.br

9.3.6 – JUNTA SUPERIOR DE SAÚDE (JSS)

FINALIDADE:

Realiza todas as Inspeções de Saúde de militares da ativa e inativos em grau de recurso

de  última  instância  da  Marinha  do  Brasil.  E,   ou revisão  das  IS  efetuadas  pelas  JSD  e

JSAE/CPMM.
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Como obter esse serviço?

Preencher requerimento, dirigido ao Diretor Geral de Pessoal da Marinha (DGPM), em

que conste claramente o endereço residencial do peticionário.

Orientações:

 O requerimento deverá ter a finalidade enunciada de modo claro e ser circunstanciado,

a fim de permitir uma completa apreciação do caso pelo DGPM, devendo ser instruído

por documentos que possam dar apoio às pretensões do requerente.

 A  autoridade  que  encaminhar  o  requerimento  deverá  anexar  cópia  autenticada  do

Prontuário Médico Individual (PMI) (militares da ativa), efetuar a apuração preliminar

sobre  as  alegações  do  requerente  e  acrescentar  comentários  sobre  atos  e  fatos

administrativos pertinentes.

 O  requerimento  endereçado  ao  DGPM,  com  cópia  para  o  SDP  e  para  a  DPMM  ou

CPesFN, conforme o caso, tramitará via CPMM (que anexará cópia autenticada do TIS

mod. DS-1 e um relatório com a análise preliminar dos fatos pertinentes ao recurso); e

DSM (que emitirá parecer quanto à pertinência do recurso).

 Após  deferimento  do  recurso  pelo  DGPM,  a  Secretaria  agendará  a  data  para

comparecimento.

Prazos:

Para dar início à IS: até sete dias corridos a contar da data de entrada do processo na JSS.

Após conclusão da IS: a mensagem de conclusão será enviada em até cinco dias após auditagem

do TIS.

Canais de Acesso:

Contato Telefônico: (21) 2126 – 5393 Ramal: 3240

RETELMA: 8184 – 3240

E-mail: ferreira.sandro@marinha.mil.br

9.4 – ODONTOLOGIA LEGAL

Além de executar as perícias odontológicas que lhe são atribuídas pelas JS deste Centro, a

Divisão de Odontologia Legal realiza radiografias panorâmicas digitais, com finalidade pericial,

para militares de OM na área do Com1ºDN. Em decorrência da natureza pericial, que pressupõe
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a  obtenção  de  imagem  com  propósito  de  identificação,  não  serão  emitidos  laudos  dessas

radiografias.

Como obter esse serviço?

As OM poderão requisitar tal serviço por meio de Mensagem ou por correio eletrônico. O

militar deverá proceder ao agendamento após apresentação formal, ou após o recebimento de

requisição por Cirurgião-Dentista (CD). Ao comparecer, o militar deverá apresentar a requisição

impressa, constando a finalidade pericial e a assinatura do CD solicitante.

Orientações:

Caso o militar não possua um e-mail funcional, deverá comparecer na data marcada para

o exame, portando uma mídia eletrônica, tipo Compact Disc, para a gravação da radiografia ao

final do procedimento.

Prazos:

A imagem digital será enviada no mesmo dia que foi obtida, sem laudo.

Canais de Acesso: 

Telefone: (21) 2126-5393  Ramal: 3235

RETELMA: 8184-3235

E-mail: roberta.mathias@marinha.mil.br  e a  driana.oliveira@marinha.mil.b  r  
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REFERÊNCIA

 DGPM-406 – Normas Reguladoras para Inspeção de Saúde da Marinha – 8ª Revisão.

https://www.marinha.mil.br/cpmm/sites/www.marinha.mil.br.cpmm/files/arquivo/DGPM-

406-8REV.zip

 Regulamento e Regimento Interno do CPMM.
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DO CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DA MARINHA

JUNTA DE SAÚDE/SETOR
SERVIÇO OFERECIDO/FINALIDADE DA

INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)
USUÁRIOS

REQUISITOS PARA

ATENDIMENTO

CONTATO PARA AGENDAMENTO E

INFORMAÇÕES

JUNTA REGULAR DE

SAÚDE 1 (JRS1)

IS de Benefício :
-auxílio inavlidez de militar inativo;
-verificação pós mortem de ex-militar;
-revisão de reforma para retorno ao 
SAM;
-pensão especial à viúva de militar;
-pensão de ex-combatente para 
beneficiário inválido;
- dependência de família de militar;
- isenção de pagamento de imposto de 
renda;
- reforma de militar RM1;
- revisão de reforma relacionada ao 
serviço;
- revisão de reforma aos portadores de 
SIDA/AIDS;
- verificação de pré-existencia de 
doença especificada em Lei;
- verificação de pré-existência de 
incapacidade definitiva para o SAM;
- verificação de pré-existência de 
invalidez;
- revisão de reforma por idade limite.

-Ex-combatentes;

-Veteranos;

-Servidores Civis 
inativos;

-Pensionistas e 
dependentes

Apresentação formal pelo

Órgaõ de Pessoal 

responsável* e 

documentação médica, 

conforme disposto no 

Anexo V, da DGPM-406, 

Rev.8.

*Órgão de Pessoal 
responsável:

-DPMM/ CPesFN: 
Veteranos 
-SVPM/ DPCvM: Ex-
combatentes, servidores 
civis, pensionistas e 
dependentes.

Contato Telefônico: (21) 2126-5338

RETELMA: 8184 – 5338

E-mail: 

cpmm.secjrs1@marinha.mil.br
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JUNTA REGULAR DE

SAÚDE 2/4 (JRS2/4)

IS de Ingresso aos Corpos e Quadros do
SAM por meio de Concurso ou 
Processo Seletivo.

Candidatos  aos 
Corpos e 
Quadros do SAM

Ter sido convocado pelos 
Órgãos Responsáveis pela 
Elaboração dos 
Concursos/Processos 
Seletivos para as etapas 
complementares.

-Candidatos militares 
devem observar a 
necessidade comparecer 
fardados, conforme 
Edital/Aviso de 
Convocação do Concurso/
Processo Seletivo.

JRS2:

Contato Telefônico: (21) 2126 – 

5393 Ramal: 3229

RETELMA:  8184-3229/3230

E-mail: 

rita.monteiro@  marinha.mil.br  

 JRS4:

Contato Telefônico: 2126 – 5393 

Ramal:3273

RETELMA: 8184 – 3273

E-mail: 

israel.rezende  @marinha.mil.br  
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JUNTA REGULAR DE

SAÚDE 3 (JRS3)

IS para as seguintes finalidades:

-Verificação de Deficiência Funcional 
(VDF);

-Término de Restrições;

-Término de Incapacidade, 

-IS para servir em localidade deficiente 
em assistência sanitária;

-Missão Antártica; 

-Justiça e Disciplina; e 

-controles periódicos do pessoal com 
restrições. 

Militares da ativa

e servidores civis

Apresentação formal:

-militares: por Mensagem 
ou Solicitação Eletrônica 
de Inspeção de Saúde 
(SEIS), tendo como 
origem a OM responsável;

-servidores civis:  
encaminhados por Ofício, 
tendo como origem a OM 
responsável.

Contato Telefônico: (21) 2126 –

5354 Ramal: 5354

RETELMA: 8184-5354

E-mail: 

ronney.cesar@marinha.mil.br

JUNTA SUPERIOR PARA

ATIVIDADES ESPECIAIS

(JSAE)

IS relacionadas com o exercício de 

Atividades Especiais:

-controle periódico do pessoal das OMs

não apoiadas por Médico Perito 

Isolado Qualificado (MIPQ), 

JSAE/ComForAerNav e JSAE/ComForS;

- Processos Seletivos ;
-declínios de competência dos MPIQ, 
JSAE/ComForAerNav e JSAE/ComForS. 

Militares da ativa

Apresentação formal: 
-Controle periódico: 
mensagem;
- Seleção: BONO ou 
Mensagem;
- Conclusão de  Atestado 
de Origem em exercício 
de atividade especial: 
Ofício. 

     Contato Telefônico: (21) 2126-5393

     Ramal: 3237

RETELMA: 8184-3237

E-mail:

jaceilton.souza  @marinha.mi  l.br   

JUNTA SUPERIOR

DISTRITAL (JSD)

IS fim recurso de 1ª Instância, 
provenientes das JRS.

- Militares em 
geral;
- pensionistas;
- dependentes;
- servidores 
civis;e

- Militar da ativa: ser 
apresentado por 
Mensagem ou SEIS da 
OM,
- Candidatos: após o 
deferimento do Órgão 

Contato Telefônico: (21) 2126-5393

Ramal: 3226

     RETELMA: 8184 – 3226
    E-mail:
    s  antos.raquel@  marinha.mil.br  
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- candidatos  aos 
corpos e quadros
do SAM

responsável pelo 
Concurso/Processo 
Seletivo,
-Benefício:  após  Ofício
deferido pelos Órgãos de
Pessoal.
 

JUNTA SUPERIOR DE

SAÚDE (JSS)

Realiza as IS de militares da ativa e 
inativos em grau de recurso ou 
revisão das IS efetuadas pelas JSD e 
JSAE/CPMM  de última instância da 
Marinha do Brasil.

Militares da ativa
e veteranos

Preencher requerimento,
dirigido à DGPM, em que 
conste claramente o 
endereço residencial do 
peticionário.

Contato Telefônico: (21) 2126-5393
Ramal: 3240
RETELMA: 8184 – 3240

E-mail: 
ferreira.sandro  @marinha.mi  l.br  

ODONTOLOGIA LEGAL

- Executa as perícias odontológicas 
atribuídas pelas JS deste Centro; e 
- realiza radiografias panorâmicas 
digitais, com finalidade pericial.

Militares da ativa

As OM poderão requisitar
tal serviço por meio de 
Mensagem ou por correio
eletrônico.

Contato Telefônico: (21) 2126-5393
Ramal: 3235
RETELMA: 8184-3235

E-mail: 
roberta.mathias  @marinha.mi  l.br  
adriana.oliveira@marinha.mi  l.br  

OUVIDORIA Canal de comunicação direta com o 
usuário. Busca de esclarecimento das 
dúvidas relativas aos serviços 

Usuários do
CPMM

Pessoalmente,  por  meio
de  contato  telefônico  ou
e-mail.

Contato Telefônico: (21) 2126-5393
Ramal: 5334
RETELMA: 8184-5334
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prestados, registro de reclamações, 
sugestões, elogios e denúncias. 

As manifestações recebidas serão 
respondidas no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis.

E-mail: 
cpmm.ouvidoria  @marinha.mi  l.br  

SECOM

Solicitação  de  cópia  de  Termo  de
Inspeção  de  Saúde  (TIS),  Atestado  de
Origem  (AO),  Inquérito  Sanitário  de
Origem  (ISO)  e  Certidão  de  Laudo
Médico Pericial.

Usuários do
CPMM

Por meio de 
requerimento, 
disponibilizado na SECOM
ou no sítio eletrônico do 
CPMM, encaminhado de 
forma presencial, via 
postal ou eletrônica.

Contato Telefônico: (21) 2126-5398
 Ramal: 5398
RETELMA: 8184-5398
E-mail: 
cpmm.secom  @marinha.mi  l.br  
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