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1 - APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 9.094/2017, com objetivo de informar

aos usuários dos serviços prestados pelo órgão ou entidade do Poder Executivo federal, as  formas

de acesso a esses serviços e os compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.

Dentro do processo de aprimoramento das práticas de gestão estabelecido pela Alta

Administração Naval, onde o foco principal está na melhoria contínua da prestação de serviços ao

público, a Seção de Veteranos da Capitania dos Portos do Piauí apresenta a sua Carta de Serviços

ao Usuário,  acreditando que esse  canal  de comunicação ampliado com os  seus usuários  é de

extrema importância para a transparência e a visibilidade dos serviços que executa.

Por reconhecer o usuário como parceiro, a Carta de Serviços ao Usuário da CPPI também indica

como emitir sugestões ou enviar reclamações, assegurando a efetiva participação do usuário na

avaliação dos serviços prestados.

Ao divulgar os seus compromissos de atendimento, a CPPI mantém o seu objetivo estratégico na

direção da melhoria contínua de suas ações, visando sempre à busca da excelência no

atendimento aos Usuários do Sistema de Saúde da Marinha.

2 - NEGÓCIO 

Contribuir para a Administração de Pessoal da Marinha do Brasil, especificamente de inativos,

pensionistas, ex-combatentes e anistiados políticos.

3 - MISSÃO 

Realizar a concessão de direitos, acerto de contas, execução de pagamento, prestar

atendimento ao público alvo e efetuar o recadastramento anual.

4 - JUSTIÇA

Buscar a verdade e o justo, observando a lei e agindo com correção, isenção e honestidade de

propósito.

5 - EQUILÍBRIO

Agir com parcimônia e equidade em busca da solução ótima.
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6 - DISCIPLINA

Agir de acordo com as normas e os procedimentos que regem a vida militar e a sociedade civil.

7 - HIERARQUIA

Observar a cadeia hierárquica e as normas que regulamentam as relações entre as OM.

8 - ATITUDE PROATIVA

Estar sempre um passo à frente dos desafios.

9 - EFETIVIDADE

Direcionar os esforços para a obtenção de resultados que contribuam firmemente para o

cumprimento da Missão.

10 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Permite ao usuário avaliar os serviços prestados bem como apresentar reclamações/sugestões

visando à melhoria contínua. O formulário para preenchimento está disponível  nos balcões de

recepção da Seção de Saúde. Depois de preenchido pode ser depositado nas caixas de sugestões,

localizadas no mesmo local.

11 - CORTESIA E RESPEITO NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO:

Tendo a excelência na assistência aos usuários como maior objetivo, nosso compromisso é

prestar um atendimento claro e objetivo, pautado na ética e no valor do respeito à dignidade da

pessoa humana, com cordialidade e atenção individualizada.

O acesso às informações e procedimentos será facilitado ao usuário, em prol da transparência dos

serviços prestados. 

Os  profissionais  da  CPPI  se  empenharão  ao  máximo  em  atender/solucionar  os  processos  em

tramitação em até noventa dias.  Aqueles que requererem maior prazo, por sua complexidade,

serão informados ao usuário quanto às etapas cumpridas e pendentes e às estimativas de prazos.
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12 - CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO

a) Prioridade de atendimento ao público na CPPI são: Oficiais Generais, Oficiais Superiores,

Oficiais Intermediários, Oficiais Subalternos, Servidores Civis assemelhados, seus pensionistas

e  dependentes,  Suboficiais,  Praças, Ex-combatentes, Servidores Civis  assemelhados, seus

pensionistas e dependentes .

b) São priorizados os atendimentos de: idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais,

pessoas com criança de colo, gestantes e lactantes.

13 - TEMPO DE ATENDIMENTO

O tempo de espera para o atendimento presencial será de no máximo quinze minutos nos

horário compreendido entre 08:00h e 11:30h.

A ligação telefónica do usuário será atendida em até três toques.

13.1 - Prazo de cumprimento dos serviços:

O prazo máximo para a execução de nossos serviços será de até noventa dias.

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

fornecidas no prazo de cinco dias úteis.

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

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

respondidos em até noventa dias, contados da data de entrada no setor de protocolo do SIPM. 

13.2 - Formas de comunicação com o usuário:

A CPPI disponibiliza a seguinte forma de comunicação com o usuário:

14 - SÃO DIREITOS DOS USUÁRIOS

- Receber atendimento digno, atencioso, independente do seu posto ou graduação, sua raça,

credo, cor, idade, sexo, orientação sexual sem qualquer forma de preconceito;

- Ser identificado pelo seu nome e sobrenome, e não por outra forma de identificação que

inclua o nome de sua doença, número ou código;

- Poder identificar por meio de nome e função os profissionais envolvidos em seu cuidado;

- Receber o máximo de informações necessárias sobre a sua demanda
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- Ter resguardada a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal, 

15 - INFORMAÇÕES ÚTEIS

Endereço: 

CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ

Av. Nações Unidas nº 530

Bairro Nossa Senhora do Carmo – Parnaíba – PI CEP: 64200-040

(086) 3321-2770 / 3321-2844

Horário de atendimento: O atendimento ao público na CPPI é realizado de segunda a sexta-feira no

horário das 08:00 às 11:30 horas.

Internet: www.marinha.mil.br/  cppi   

Intranet: www.cppi.mb

Atendimento telefônico: (86) 3321-2770 // (86) 3321-2872 RAMAL 214 (VETERANOS)

Parnaíba - PI, em 22 de julho de 2021.

MAXWELL DENIGRES
Capitão de Corveta
Capitão dos Portos
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