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DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA
Medidas de Flexibilização em prol da Família Naval durante o enfrentamento à COVID-19 – A
DGPM, por intermédio das suas Organizações Militares subordinadas, tem envidado esforços para
assegurar que o processamento de diversas facilidades administrativas contribuam para a
preservação da saúde e o acolhimento necessário dos integrantes da Família Naval.
Para tanto, solicito que seja dada ampla divulgação para as tripulações das medidas
adotadas:
a) criação do Canal de Teleatendimento à Família Naval– BONO Especial nº 292/2020;
b) atendimento remoto da Assistência Social, com foco na busca ativa a idosos e às famílias
participantes do Programa de Atendimento Especial – BONO Especial nº 285/2020;
c) prorrogação, por até 120 dias, de diversas Inspeções de Saúde, sem prejuízo às carreiras
– BONO Especial nº370/2020;
d) prorrogação, por até 210 dias, do prazo de vencimento da concessão do vínculo de
dependente – BONO Geral nº 352/2020;
e) prorrogação, por até 120 dias, das carteiras de autorização especial para ex-dependentes
terem acesso ao Sistema de Saúde da Marinha – BONO Geral nº 371/2020;
f) dispensação de medicamentos de uso contínuo pelo SEDIME estendida por até 120 dias –
BONO Especial nº 345/2020;
g) oração ecumênica diária – BONO Geral nº 302/2020;
h) vacinação contra H1N1 para idosos, inclusive no sistema “drive-thru”, e profissionais de
saúde;
i) adiamento das provas de vida para veteranos e pensionistas no período de 16MAR a
14JUL2020 – BONO Especial nº 283/2020;
j) suspensão, por 120 dias, do bloqueio dos créditos relativos a proventos de inatividade e
pensões por falta de comprovação devida de militares e pensionistas – BONO Especial nº
283/2020; e
k) elaboração de conteúdo informativo diverso sobre a prevenção à COVID-19 pelo Saúde Naval
– www.marinha.mil.br/saudenaval.
Essas medidas contribuirão para seguirmos juntos, com firmeza e serenidade, realizando a
nossa missão e confirmando o nosso compromisso que se traduz no lema da DGPM: “Pessoal: nosso
maior patrimônio.”
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