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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AMN Associação Abrigo do Marinheiro

AMRJ Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro

BAMRJ Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro

BSIM Base de Submarinos da Ilha da Madeira

BONO Boletim de Ordens e Notícias

CIAA Centro de Instrução Almirante Alexandrino

CIAW Centro de Instrução Almirante Wandenkolk

CIAMPA Centro de Instrução Milcíades Portela Alves

CTMSP Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo

CEAS Centro de Estudos da Assistência Social

CN Colégio Naval

ComDivAnf Comando da Divisão Anfíbia

ComForAerNav Comando da Força Aeronaval

ComFFE Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra

ComTrRef Comando da Tropa de Reforço

Com1ºDN Comando do 1º Distrito Naval

Com2ºDN Comando do 2º Distrito Naval

Com3ºDN Comando do 3º Distrito Naval

Com4ºDN Comando do 4º Distrito Naval

Com ºDN Comando do º Distrito Naval

Com6ºDN Comando do 6º Distrito Naval

Com7ºDN Comando do 7º Distrito Naval

Com8ºDN Comando do 8º Distrito Naval

Com9ºDN Comando do 9º Distrito Naval

CPesFN Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais

ComemCh Comando-em-Chefe da Esquadra

CFO Curso de Formação de Oœciais
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DRAMN Departamento Regional do Abrigo do Marinheiro

DASM Diretoria de Assistência Social da Marinha

DHN Diretoria de Hidrograœa e Navegação

DPCvM Diretoria do Pessoal Civil da Marinha

DPMM Diretoria do Pessoal Militar da Marinha

DGPM Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha

DSM Diretoria de Saúde da Marinha

ELig Elemento de Ligação

EAMPE Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco

EAMSC Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina

EAMCE Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará

EAMES Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo

EM Escola Naval

HCM Hospital Central da Marinha

HNBe Hospital Naval de Belém

HNBra Hospital Naval de Brasília

HNLa Hospital Naval de Ladário

HNNa Hospital Naval de Natal

HNRe Hospital Naval de Recife

HNSa Hospital Naval de Salvador

HNMD Hospital Naval Marcílio Dias

ILPI Instituições de Longa Permanência para Idosos

LDAS Localidades Deœcientes em Assistência Sanitária

MB Marinha do Brasil

DGPM- 01 Normas sobre a Assistência Social na Marinha do Brasil

NAS Núcleo de Assistência Social

OM Organização Militar

OMFSS Organização Militar com Facilidades de Serviço Social

OES Órgão de Execução do Serviço de Assistência Social ao Pessoal da Marinha
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PASM Plano de Assistência Social da Marinha

PLACAPE Plano de Capacitação de Pessoal

PNCG Policlínica Naval de Campo Grande

PNMa Policlínica Naval de Manaus

PNN Policlínica Naval de Niterói

PNRG Policlínica Naval de Rio Grande

PNSPA Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia

PNNSG Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória

PGS Prêmio Gestão Social

PM Presídio da Marinha

PAE Programa de Atendimento Especial –Pessoa com Deœciência

PPMI Proposta de Participação da Marinha em Intercâmbio

RMP Relatório de Monitoramento do Plano de Assistência Social da Marinha

RM2 Reserva Militar de 2ª Classe

SASPM Serviço de Assistência Social ao Pessoal da Marinha

SASM Serviço de Assistência Social da Marinha

SAS-H Serviço de Assistência Social Hospitalar

SVPM Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha

SiASM Sistema de Assistência Social da Marinha

UISM Unidade Integrada de Saúde Mental

VCB Voluntárias Cisne Branco
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Nas Forças Armadas, as ações da Assistência

Social integram a estratégia de recursos humanos

e tem como propósito principal contribuir para a

prevenção e o atendimento de demandas

socioassistenciais que podem constituir-se em

ameaças ao pronto emprego do contingente.

Assim, de acordo com o Plano Estratégico da

Marinha (PEM), a missão da Assistência Social é

executar ações de apoio ao núcleo familiar de

militares e servidores civis, buscando minimizar as

interferências de situações sociais, psicológicas e

jurídicas adversas que possam comprometer os

recursos humanos da MB no desempenho de suas

tarefas.

Nesse sentido, em face da multiplicidade de

questões que demandam atenção do Sistema de

Assistência Social da Marinha (SiASM) e da

necessidade de organizar os esforços

empreendidos pela Marinha do Brasil (MB) e por

instituições parceiras, como a Associação Abrigo

do Marinheiro (AMN), o Plano de Assistência Social

da Marinha (PASM) visa promover a unidade de

direção e a integração das atividades

socioassistenciais destinadas à promoção da

qualidade de vida dos militares e servidores civis,

ativos e veteranos, seus dependentes e

pensionistas da Marinha –nossa “Família Naval”.

Além disso, o PASM foi estruturado

didaticamente para servir de guia básico de

gestão dos Órgãos de Execução do Serviço de

Assistência Social ao Pessoal da Marinha (OES).

Por meio da disseminação de uma metodologia

orientada para a racionalização dos recursos

humanos, œnanceiros e materiais alocados para a

Assistência Social, espera-se que os serviços

ofertados sejam aperfeiçoados de forma contínua

e alcancem integralmente aqueles que mais

precisam.

Resumidamente, o presente plano transmite

de forma direta e prática a metodologia de

planejamento e gestão adotada pela Diretoria de

Assistência Social da Marinha (DASM) os 20

objetivos estratégicos estabelecidos para a área

de Assistência Social as ações mínimas a serem

realizadas pelos OES em cada eixo de atuação

bem como as estratégias que foram deœnidas para

o aperfeiçoamento do SiASM no período de 2021

a 2024, de acordo com o Anexo A.
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1. APRESENTAÇÃO DO PLANO
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1.1. PROPÓSITOS

Com o intuito de promover a unidade de

direção e a integração de todas as atividades

preventivas e de resposta às necessidades

socioassistenciais da Família Naval, o presente

Plano foi elaborado para atender aos seguintes

propósitos:

a) Estabelecer os objetivos estratégicos da área de

Assistência Social da MB

b) Deœnir as ações básicas a serem realizadas

pelos OES

c) Disseminar a metodologia de planejamento e

gestão adotada pela DASM e

d) Deœnir estratégias para o aperfeiçoamento do

SiASM.

1.2. PRINCÍPIOS

A partir da Emenda Constitucional nº

19/1998, foi introduzido ao texto da Constituição

Federal de 1988 o princípio da eœciência da

Administração Pública, passando o artigo 37 da

Carta Magna ter a seguinte redação: “A

administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eœciência [...]” (BRASIL,

1988, grifo nosso).

Dessa forma, as atividades desenvolvidas no

âmbito do Sistema de Assistência Social da

Marinha (SiASM) requerem, como todas as demais

ações realizadas no contexto da Administração

Pública, que os recursos œnanceiros, humanos e

materiais disponíveis sejam aplicados de forma

racional. Ou seja, o planejamento das atividades

vinculadas ao SiASM deve considerar a

necessidade de alcançar o aproveitamento ótimo

dos recursos alocados e a obtenção dos melhores

resultados possíveis na prestação dos serviços.

No entanto, a interpretação do princípio da

eœciência da Administração Pública não deve

restringir-se à ideia de economicidade. A utilização

econômica e sem desperdício dos recursos

disponíveis deve concretizar-se materialmente na

obtenção dos resultados esperados pela

Administração Pública e no atendimento das

demandas efetivas dos usuários dos serviços

prestados. Nesse sentido, com o princípio de

eœciência, é preciso analisar o conceito de

eœcácia.

De acordo com Marinho e Façanha (2001),

podemos entender o conceito de eœcácia como a

medida do alcance dos resultados desejados,

enquanto que o conceito de eœciência remete a

uma certa relação entre custos e benefícios, ou

seja, a produção dos resultados com menor

dispêndio de recursos.

Nessa trilha de análise, vale ressaltar

também a necessidade da Administração Pública

veriœcar periodicamente, por meio da aplicação de

técnicas de controle e medição dos resultados, se

os bens e serviços ofertados estão sendo

distribuídos de maneira justa e compatível com as

necessidades da população demandante. Sendo

assim, além dos tradicionais conceitos de eœcácia

e eœciência, deve ser considerada a questão da

equidade distribut iva.

Por œm, como expressão do

comprometimento com os princípios supracitados,

impõem-se o princípio da transparência: atitude

proativa da Administração Pública no sentido de

tornar acessíveis os dados sobre as ações

realizadas e seus resultados.
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1.3. DIRETRIZES

O PASM foi elaborado tendo como diretrizes

norteadoras ideias-forças:

1.4. ESPAÇO TEMPORAL DE EXECUÇÃO E

REVISÃO

As ações descritas no PASM serão

desenvolvidas no quadriênio 2021-2024. No

entanto, em virtude de novas conjunturas e/ou

oportunidades de melhorias observadas, este

plano poderá ser reorientado para melhor atender

as demandas institucionais, bem como as

necessidades da Família Naval. Nesse sentido, o

principal instrumento de acompanhamento e

controle das ações desenvolvidas pela Assistência

Social será o Relatório de Monitoramento do

PASM (RMP), a ser elaborado pela DASM e

encaminhado anualmente à Diretoria-Geral do

Pessoal da Marinha (DGPM). A revisão geral do

PASM ocorrerá no último ano de execução (2024).
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2. CICLO DE PLANEJAMENTO
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Tomando como referência aquilo que œcou conhecido como “Ciclo de Políticas Públicas” (SOUZA,

2006), as ações preventivas e de resposta às necessidades socioassistenciais da Família Naval devem ser

formuladas com base em um processo racional e contínuo. Resumidamente, esse ciclo comporta

etapas principais e pode ser esquematizado da seguinte forma:

2.1. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA

Toda intervenção que intenciona alterar uma

realidade (atual ou prevista) tem início com a

identiœcação de um problema. Ou seja, a

delimitação precisa da situação que se pretende

evitar, mitigar ou resolver, suas causas e

consequências, suas dimensões e o público

afetado. Nesse sentido, é fundamental que sejam

realizados levantamentos estatísticos e pesquisas

sociais sobre a Família Naval.

2.2. FORMULAÇÃO DE ALTERNATIVAS

A identiœcação e análise das possíveis

causas do problema permite que sejam

vislumbradas diferentes alternativas de solução.

No entanto, o desenho e caracterização da

estratégia mais adequada depende também que

sejam levantadas informações sobre o contexto

especíœco de implementação e as condições

objetivas para execução do planejamento. A partir

desse conjunto de estudos, são deœnidos os

usuários prioritários, os indicadores de

acompanhamento, as ações que serão

empreendidas, bem como os resultados e

impactos esperados.

2.3. IMPLEMENTAÇÃO

A fase de implementação é caracterizada

pela execução das atividades planejadas. Nesse

estágio do processo é que podem ser percebidas

as efetivas relações entre os recursos disponíveis

para o desenvolvimento da intervenção e os

produtos e resultados almejados. Além disso, é

nessa fase que se acomodam as responsabilidades

dos diversos setores envolvidos. No que se refere

ao SiASM, é na fase de implementação que reside

um dos maiores desaœos: a padronização e

integração de todas as ações planejadas.
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2.4. MONITORAMENTO

O monitoramento é o processo contínuo de

acompanhamento da execução das ações

planejadas. Dessa forma, o monitoramento

permite, por exemplo, identiœcar problemas na

implementação, controlar a utilização dos recursos

disponíveis e veriœcar se as metas estão sendo

atingidas. Para que as ações de monitoramento

sejam realizadas satisfatoriamente, é fundamental

que os objetivos, insumos, processos, produtos,

resultados e impactos tenham sido descritos e

organizados corretamente em uma Matriz Lógica

(ORTEGÓN PACHECO PRIETO, 200 ) e que os

responsáveis pela execução das ações coletem

rigorosamente os dados que informam os

indicadores deœnidos.

2.5. AVALIAÇÃO

Avaliação é o processo de atribuição do

valor da coisa avaliada. Para tal, exige a

comparação com um padrão ou critério

determinado (FRANCO & COHEN, 1993). No que

se refere a programas e serviços sociais, existem

vários tipos de avaliação: Avaliação Executiva,

Análise de Eœciência, Avaliação Econômica,

Avaliação de Impacto, Avaliação de Resultados,

Avaliação de Governança, Avaliação de

Implementação, Avaliação de Desenho e Análise

de Diagnóstico do Problema. Neste Plano, damos

especial atenção para a Avaliação de Impacto, por

ser aquela que busca demarcar, na vida dos

beneœciários, a diferença provocada pelo

programa ou serviço ofertado.

A Avaliação de Impacto busca estabelecer

uma relação inequívoca de causa e efeito entre o

programa ou serviço ofertado e a situação do

público beneœciário após a intervenção. Em outros

termos, a Avaliação de Impacto visa determinar se

a participação do usuário em determinado

programa social, ou se determinado serviço, foi o

fator gerador da mudança observada por meio de

um indicador especíœco.

Nesse sentido, a Avaliação de Impacto exige

a construção de um contrafactual conœável

(FERRACCI & WASMER, 2012). Ou seja, além de

observarmos o que aconteceu com o público

beneœciário, precisamos ser capazes de estimar

qual seria a situação do público-alvo na ausência

do programa ou serviço avaliado. Nesse sentido, o

impacto de uma intervenção é simplesmente a

diferença entre o resultado médio para o grupo de

beneœciários e o seu contrafactual.

O Anexo B descreve o calendário de

planejamento a ser observado na área da

Assistência Social na MB.

Problema Impacto esperado

Contrafactual
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Para a otimização dos recursos alocados para o funcionamento do SiASM, é necessário que haja a

convergência entre:

a) necessidades sociais reais

b) a procura de certos serviços por parte dos usuários e

c) os serviços sociais oferecidos.

Segundo Idañez e Ander-Egg (2007), a análise comparativa das coincidências e divergências que

podem existir entre os três elementos apontados acima é fundamental para a identiœcação das situações

que conœguram desperdício de recursos œnanceiros, humanos e materiais. Dessa forma, a partir do

diagrama apresentado abaixo (IDAÑEZ & ANDER-EGG, 2007, p. 38), os autores descrevem quatro zonas

de interseção.

ZONA 1: chamada de zona de descontentamento,

expressa necessidades reveladas e que estimulam

a procura por respostas, mas que não encontram a

oferta de nenhum tipo de apoio.

ZONA 2: caracterizada pela não utilização dos

serviços disponíveis. Embora existam serviços

elaborados para atender necessidades já

identiœcadas, não há procura por parte da

população beneœciária, seja por falta de

conhecimento da existência desses serviços ou

porque tais serviços não correspondem às reais

necessidades que os usuários vivenciam.

ZONA 3: tipiœca o desperdício dos recursos

existentes, uma vez que os serviços ofertados são

procurados e utilizados por usuários que não

necessitam deles. Essa zona representa a situação

em que não há a correta identiœcação dos usuários

prioritários dos serviços nem a aplicação de

instrumentos de controle para a adequada

distribuição de serviços/recursos aos que mais

necessitam deles.

ZONA 4: ocorre a convergência entre as

necessidades, a procura e a disponibilidade dos

serviços. Essa zona representa a situação ideal que

deve ser perseguida.
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De todos os fatores que impedem que

ocorra a situação ideal ilustrada pela Zona 4 do

Diagrama de Idañez e Ander-Egg (2007),

destacamos o mais prejudicial: a ausência de

critérios objetivos de focalização e seleção dos

beneœciários.

A ausência de critérios que permitam deœnir

quem são os usuários prioritários e selecionar

aqueles que de fato se beneœciarão das ações

desenvolvidas favorece a ocorrência de dois tipos

de erro, a saber:

a) o erro de cobertura, que se refere à exclusão de

indivíduos que deveriam ser incluídos, também

chamado de erro tipo I e

b) o erro de vazamento ou erro tipo II, que diz

respeito à inclusão de pessoas que deveriam ser

excluídas (FARIA FEIJÓ SILVA, 2007).

Nesse sentido, para todos os programas e

serviços oferecidos pela Assistência Social da MB,

serão deœnidos indicadores por meio do método

de focalização denominado Teste de Elegibilidade

Multidimensional. Esse método busca identiœcar a

população-alvo com base em características

individuais ou domiciliares. Sendo assim, depende

da coleta de dados sobre algumas variáveis, tais

como nível de renda, de escolaridade,

características do domicílio e despesas familiares.

São esses indicadores, construídos por meio de

métodos de modelagem estatística, que

permitirão que os usuários prioritários sejam

corretamente identiœcados e que aqueles que

mais precisam não deixem de ser alcançados

(ALKIRE & FOSTER, 2007).
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A organização e funcionamento do SiASM

são normatizados pela DGPM- 01 – Normas sobre

a Assistência Social na Marinha do Brasil. De modo

geral, o SiASM pode ser caracterizado como um

sistema corporativo, gratuito, descentralizado e

participativo, voltado à gestão dos programas,

projetos, ações, benefícios e serviços

socioassistenciais ofertados pela Assistência Social

da MB à Família Naval.

Para realização de suas atividades, o SiASM

conta com equipes multiproœssionais, formadas

por assistentes sociais, psicólogos e bacharéis em

Direito, que atuam em consonância com os

Programas Sociais e demais orientações e

protocolos previstos na DGPM- 01.

4.1. PÚBLICO USUÁRIO POTENCIAL

O público usuário potencial do SiASM é

composto por todos os militares e servidores civis

da ativa e veteranos, pensionistas e seus

dependentes. Esse conjunto de pessoas é

denominado “Família Naval”.

Destaca-se que, dentre os integrantes da

Família Naval, a Assistência Social da MB se volta,

prioritariamente, para as famílias e indivíduos que

vivenciam situações de vulnerabilidade e risco

pessoal e social.

Quantitat ivo %Categoria

Militares
Ativos 79.703 13,3

Veteranos 1.08 8,

Servidores Civis
At ivos 3.62 0,6

Aposentados 8.306 1,4

Dependentes (estimado) 382.370 63,9

Pensionistas 72.99 12,2

Total 598.084 100
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4.2. ELEMENTOS ESTRUTURANTES

O SiASM conta em sua estrutura com a

Diretoria de Assistência Social da Marinha (DASM),

órgão normativo responsável pelo seu

planejamento e supervisão técnica, e 46 órgãos

executivos –denominados Órgãos de Execução do

Serviço de Assistência Social ao Pessoal da

Marinha (OES) – distribuídos em todo território

nacional.

Os 46 OES estão divididos da seguinte

forma:

a) 24 Núcleos de Assistência Social (NAS)

destinados a prestar atendimento nas áreas de

Serviço Social, Psicologia e Direito. O Serviço de

Assistência Social da Marinha (SASM),

subordinado à DASM, é a única Organização

Militar (OM) da MB que tem o Serviço de

Assistência Social ao Pessoal da Marinha (SASPM)

como atividade-œm

b) 1 Organizações Militares com Facilidade de

Serviço Social (OMFSS) que dispõem de

proœssional de Serviço Social para desenvolver as

ações da Assistência Social e/ou de apoio aos

programas da Saúde e

c) 7 Serviços de Assistência Social Hospitalar (SAS-

H) instalados nos Hospitais Navais para prover

atendimento em Serviço Social.

Além dos OES, os Elementos de Ligação

(Elig) também podem ser considerados como

parte integrante do SiASM. O ELig é um militar ou

servidor civil, preferencialmente voluntário,

responsável por atuar como multiplicador das

atividades realizadas no OES e como facilitador do

acesso dos militares e servidores civis da sua OM à

Assistência Social.
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4.3. GEORREFERENCIAMENTO

Considerando a inviabilidade de organizar a

implantação de OES em função da distribuição

dos usuários potenciais no território, a principal

referência utilizada é a localização das OM, ou

seja, o local onde são exercidas as atividades

proœssionais dos militares e servidores civis da

ativa. Sendo assim, no que se refere ao

georreferenciamento do SiASM, são dadas as

seguintes prioridades para distribuição dos OES:

a) Órgãos de formação militar

b) Policlínicas e Hospitais Navais e

c) Complexos Navais.

OES situados fora da Área de Jurisd ição

do Comando do 1º Distri to Naval

Com2ºDN CTMSP HNBe

Com3ºDN 8ºDN/Saúde* HNBra

Com4ºDN PNMa* HNLa

Com ºDN PNRG* HNNa

Com6ºDN HNRe

Com7ºDN HNSa

Com8ºDN

Com9ºDN

EAMCE

EAMPE

EAMSC

* OES a serem ativados em 2021.

OES situados na Área de Jurisd ição

do Comando do 1º Distri to Naval

AMRJ BAMRJ HNMD

BSIM CIAW

CIAA ComTrRef

CIAMPA EN

CN HCM

ComDivAnf PM

ComemCh PNCG*

ComFFE PNN*

ComForAerNav PNNSG

CPesFN PNSPA*

DHN UISM

EAMES

SASM

* OES a serem ativados em 2021.
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4.4. RECURSOS HUMANOS

A DASM, como órgão de planejamento e

supervisão técnica do SiASM, assessora o Setor de

Pessoal em questões afetas à distribuição dos

proœssionais de Serviço Social, Psicologia e de

Direito necessários ao perfeito funcionamento dos

OES. O quadro abaixo demonstra os quantitativos

de proœssionais técnicos, por habilitação,

atualmente empregados no SiASM.

4.5. RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos para execução da Assistência Social

são provenientes da Meta B.403. A distribuição

dos recursos para o custeio dos programas,

projetos, ações, benefícios e serviços

socioassistenciais da Assistência Social da MB

segue uma sistemática que contempla quatro

fases, a saber: coleta de informações análise

distribuição/acompanhamento e avaliação. Tal

processo busca atingir os seguintes objetivos:

a) alinhar as atividades da assistência social

com as prioridades da alta administração naval

b) transformar resultados das pesquisas em

subsídios para a promoção das atividades

assistenciais

c) tornar transparente e racional a

distribuição de recursos

d) assegurar maior controle e eœciência na

execução dos recursos

e) aprimorar o acompanhamento e a

avaliação das atividades sociais e

f) realizar um acompanhamento técnico

proativo e preventivo.
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Quantitat ivo de proœssionais de Serviço Social, Psicologia e Direito

Habilitação Carreira Temporário Servidor Civil Total

Serviço Social 33 60 2 9

Psicologia 12 17 1 30

Direito 4 10 0 14

Total 49 87 3 139
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Tendo como propósito maior a promoção

da qualidade de vida da Família Naval, recaem

sobre o SiASM demandas socioassistenciais que

englobam uma vasta gama de questões, como:

prevenção à dependência química preparação

para a reserva/aposentadoria atenção à pessoa

idosa e à pessoa com deœciência vulnerabilidade

social decorrente de diœculdades œnanceiras

dentre outras. Além da grande variedade de

situações enfrentadas pelos proœssionais dos OES

cotidianamente, o SiASM também enfrenta os

desaœos impostos pela execução de programas e

projetos sociais de abrangência nacional. Nesse

sentido, visando dar coerência as ações

empreendidas, foram estabelecidos 20 objetivos

estratégicos para a área de Assistência Social e

deœnidas as ações básicas a serem realizadas

pelos OES (Anexo C). Vale destacar que as ações

descritas abaixo não esgotam o rol de atividades

desenvolvidas pelos OES em cada Eixo de

Atuação, servindo apenas como estratégia de

padronização dos requisitos mínimos da

intervenção.
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OBJETIVO 1:
Prevenir o uso abusivo de álcool e outras drogas entre os militares e

servidores civis da at iva.

EIXO DE ATUAÇÃO Prevenção à dependência química

Realizar palestra padrão sobre o tema. Todos os OES

Realizar, com apoio de proœssionais de saúde, campanha de informação sobre

o tema.

OES dos órgãos de formação

militar

Realizar curso para capacitação de multiplicadores de ações preventivas. Todos os OES

Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato

digital.
Todos os OES

Publicar nota em BONO contendo a programação de atividades dos OES sobre

o tema.
DASM

Publicar nota em BONO contendo informações sobre o tema. DASM

Acompanhar, com apoio da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM), a evolução

do quantitativo de casos de abuso e dependência de álcool e outras drogas.
DASM

Realizar pesquisa sobre o padrão de consumo de álcool e outras drogas entre

os militares e servidores civis da ativa.
OES designado pela DASM
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OBJETIVO 2: Prevenir os casos de suicíd io entre os militares e servidores civis da at iva.

EIXO DE ATUAÇÃO Prevenção do suicíd io

Realizar palestra padrão sobre o tema. Todos os OES

Realizar campanha de informação sobre o tema.
OES dos órgãos de formação

militar

Realizar curso para formação de multiplicadores de ações preventivas. Todos os OES

Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato

digital.
Todos os OES

Publicar nota em BONO contendo a programação de atividades dos OES sobre

o tema.
DASM

Publicar nota em BONO contendo informações sobre o tema. DASM

Acompanhar, com apoio da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha (DPMM), do

Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) e da Diretoria do Pessoal

Civil da Marinha (DPCvM), a evolução do quantitativo de casos de suicídio de

militares e servidores civis da ativa.

DASM

Realizar pesquisa sobre prevenção do suicídio nas Forças Armadas. OES designado pela DASM
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OBJETIVO 3:
Prevenir condutas de risco e o consequente adoecimento dos militares e

servidores civis da at iva por infecções sexualmente transmissíveis.

EIXO DE ATUAÇÃO Prevenção das infecções sexualmente transmissíveis

Realizar palestra padrão sobre o tema. Todos os OES

Realizar, com apoio de proœssionais de saúde, campanha de informação sobre

o tema.

OES dos órgãos de formação

militar

Realizar curso para formação de multiplicadores de ações preventivas. Todos os OES

Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato

digital.
Todos os OES

Publicar nota em BONO contendo a programação de atividades dos OESsobre

o tema.
DASM

Publicar nota em BONO contendo informações sobre o tema. DASM

Acompanhar, com apoio da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM), a evolução

do quantitativo de casos de adoecimento por infecções sexualmente

transmissíveis.

DASM
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OBJETIVO 4:
Contribuir para a redução dos casos de transtornos mentais e

comportamentais entre os militares e servidores civis da MB transferidos

para a Reserva Remunerada e/ ou aposentados.

EIXO DE ATUAÇÃO Preparação para a reserva/aposentadoria

Realizar palestra padrão de sensibilização com os Titulares de OM. Todos os OES

Realizar palestra padrão de sensibilização com os militares e servidores civis

que estejam há pelo menos 2 anos da transferência para a reserva/

aposentadoria.

Todos os OES

Realizar ciclo de palestras padrão sobre o tema. Todos os OES

Publicar nota em BONO contendo a programação de atividades dos OES sobre

o tema.
DASM

Publicar nota em BONO contendo informações sobre o tema. DASM

Acompanhar, com apoio da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM), a evolução

do quantitativo de casos de doenças depressivas entre os militares e servidores

civis da MB transferidos para a Reserva Remunerada e/ou aposentados.

DASM

Realizar pesquisa sobre as condições de vida dos militares e servidores civis da

MB transferidos para a Reserva Remunerada e/ou aposentados nos últimos 2

anos.

OES designado pela DASM
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OBJETIVO 5:
Prevenir condutas discriminatórias e qualquer t ipo de abuso contra as

mulheres integrantes da MB, em especial, contra aquelas lotadas nos

meios operat ivos.

EIXO DE ATUAÇÃO Equidade de gênero

Realizar palestra padrão sobre o tema. Todos os OES

Realizar campanha de informação sobre o tema.
OES dos órgãos de formação

militar

Orientar o pessoal militar e civil sobre o encaminhamento de denúncias afetas

à conduta atentatória contra a pessoa e discriminação por razão de sexo.
Todos os OES

Realizar campanha de informação nas OM do Setor Operativo, em especial,

naquelas cujo embarque de militares do sexo feminino seja recente.

OES que assistem OM do Setor

Operativo

Publicar nota em BONO contendo a programação de atividades dos OES sobre

o tema.
DASM

Publicar nota em BONO contendo informações sobre o tema. DASM

Acompanhar, com apoio da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha (DPMM), do

Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CpesFN) e da Diretoria do Pessoal

Civil da Marinha (DPCvM), a evolução do quantitativo de casos de condutas

discriminatórias e/ou abuso contra as mulheres integrantes da MB.

DASM

Realizar pesquisa sobre integração de militares do sexo feminino nos meios

operativos.
OES designado pela DASM
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OBJETIVO 6: Promover o exercício da maternidade e paternidade responsáveis.

EIXO DE ATUAÇÃO Atenção à família

Realizar palestra padrão sobre o tema. Todos os OES

Realizar, com apoio de proœssionais de saúde, campanha de informação sobre

o tema.

OES dos órgãos de formação

militar

Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato

digital.
Todos os OES

Publicar nota em BONO contendo a programação de atividades dos OES sobre

o tema.
DASM

Publicar nota em BONO contendo informações sobre o tema. DASM

OBJETIVO 7:
Contribuir para a mit igação dos impactos negat ivos causados pelo

afastamento da rede familiar em virtude de movimentação com mudança

de sede.

EIXO DE ATUAÇÃO Movimentação com mudança de sede

Estabelecer parceria com programas locais de reinserção no mercado de

trabalho.

OES fora da cidade do Rio de

Janeiro

Incluir as famílias deslocadas a menos de 1 ano como usuários prioritários das

atividades voltadas para a promoção da qualidade de vida.

OES fora da cidade do Rio de

Janeiro

Realizar pesquisa sobre os impactos negativos causados pelo afastamento da

rede familiar.
OES designado pela DASM

OBJETIVO 8: Contribuir para a melhoria do clima organizacional das OM.

EIXO DE ATUAÇÃO Clima organizacional

Realizar pesquisa sobre satisfação pessoal e proœssional. DASM

Realizar palestra padrão sobre controle do estresse. Todos os OES
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OBJETIVO 9: Contribuir para a redução dos casos de inadimplência e sobre-endividamento.

EIXO DE ATUAÇÃO Educação œnanceira

Realizar palestra padrão sobre o tema. Todos os OES

Realizar campanha de informação sobre o tema.
OES dos órgãos de formação

militar

Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato

digital.
Todos os OES

Publicar nota em BONO contendo a programação de atividades dos OES sobre

o tema.
DASM

Publicar nota em BONO contendo informações sobre o tema. DASM

Realizar pesquisa sobre o padrão de endividamento da Família Naval. OES designado pela DASM

OBJETIVO 11:
Contribuir para a inclusão social dos dependentes de militares e

servidores civis com deœciência.

EIXO DE ATUAÇÃO Atenção à pessoa com deœciência

Subsidiar a assistência aos dependentes de militares e servidores civis com

deœciência em clínicas credenciadas.
OES dos Distritos Navais

SASM

Realizar o acompanhamento dos responsáveis/cuidadores dos pacientes

incluídos no Programa de Atendimento Especial – Pessoa com Deœciência

(PAE).

OES dos Distritos Navais

SASM

Incluir as famílias dos dependentes com deœciência como usuários prioritários

das atividades voltadas para a promoção da qualidade de vida.
Todos os OES

Realizar palestra padrão sobre o tema.
OES dos Distritos Navais

SASM

OBJETIVO 10:
Contribuir para a mit igação dos impactos negat ivos causados pelas

d iœculdades socioeconômicas.

EIXO DE ATUAÇÃO Apoio socioeconômico

Conceder benefícios sociais para o efetivo apoio aos usuários em situação de

vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade social.
Todos os OES
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OBJETIVO 12: Promover a educação para o Envelhecimento Ativo.

EIXO DE ATUAÇÃO Atenção à pessoa idosa

Realizar, com apoio de proœssionais de saúde, campanha de informação sobre

o tema.
Todos os OES

Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato

digital.
Todos os OES

Publicar nota em BONO contendo a programação de atividades dos OESsobre

o tema.
DASM

Publicar nota em BONO contendo informações sobre o tema. DASM

Subsidiar a assistência aos usuários com idade igual ou superior a 60 anos em

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).
Todos os OES

Realizar pesquisa sobre o perœl socioeconômico dos usuários com idade igual

ou superior a 60 anos.
OES designado pela DASM

OBJETIVO 13:
Contribuir para a mit igação dos impactos negat ivos decorrentes do

afastamento do militar empregado em missão real.

EIXO DE ATUAÇÃO Apoio aos militares empregados em missões reais

Identiœcar, com apoio do Setor Operativo, as missões regulares que exigem o

emprego de militares por mais de 60 dias ininterruptos.
DASM

Realizar atividade psicossocial na fase de Preparação para a missão. Todos os OES

Estabelecer canal remoto de contato entre o OES e o militar e/ou sua família

para apoio durante a missão.
Todos os OES

Realizar, para as missões que exigem o emprego de militares por mais de 120

dias ininterruptos, atividade psicossocial na fase de Desmobilização.
Todos os OES

Realizar pesquisa sobre os desaœos enfrentados pelos militares e suas famílias

em decorrência da participação em missões de longa duração.
OES designado pela DASM
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OBJETIVO 14:
Contribuir para a adequação da distribuição do pessoal, militar e civil,

em função de part icularidades de ordem social.

EIXO DE ATUAÇÃO Permanência, movimentação ou remoção por mot ivo social

Assessorar o Setor de Pessoal nos processos administrativos atinentes aos

requerimentos de permanência, movimentação ou remoção por motivo social.
Todos os OES

Assessorar o Setor de Pessoal nos processos seletivos e/ou designações de

pessoal para Localidades Deœcientes em Assistência Sanitária (LDAS).
Todos os OES
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OBJETIVO 15:
Contribuir para ampliação do acesso dos usuários a direitos e serviços de

saúde.

EIXO DE ATUAÇÃO Apoio aos programas de saúde

Realizar campanha de divulgação dos programas e serviços de saúde da MB.
OES das Policlínicas e Hospitais

Navais

Realizar curso para formação de multiplicadores de ações de humanização do

atendimento ao público.

OES das Policlínicas e Hospitais

Navais

Assessorar o Setor de Pessoal em questões afetas à distribuição dos

proœssionais de Serviço Social para compor equipes interdisciplinares dos

programas e serviços de saúde da MB.

DASM
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OBJETIVO 16:
Promover a ampliação do acesso da Família Naval aos serviços

oferecidos pela Assistência Social da MB.

EIXO DE ATUAÇÃO Divulgação da assistência social

Confeccionar material de divulgação para distribuição em locais de

atendimento ao público, eventos e para inserção nos sítios eletrônicos da MB

(Intranet/Internet).

DASM

Exibir vídeos institucionais referentes à Assistência Social em salas de espera de

locais de atendimento ao público.
Todos os OES

Publicar matérias sobre as ações empreendidas pela Assistência Social em

veículos de comunicação social da MB.
Todos os OES

Subsidiar a publicação na Revista “Âncora Social”. Todos os OES

Divulgar informações sobre a Assistência Social nos sítios eletrônicos da MB

(Intranet e da Internet).
Todos os OES

Publicar notas em BONO para divulgação de ações promovidas e projetos

desenvolvidos pela Assistência Social.
Todos os OES

Realizar palestra padrão de divulgação da Assistência Social. Todos os OES

Participar de eventos na MB com montagem de estande de divulgação por

proœssionais dos OES.
Todos os OES

Realizar o Festival “Âncora Social”. DASM

Realizar curso para capacitação de Elementos de Ligação. Todos os OES
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OBJETIVO 17:
Promover a integração entre as ações desenvolvidas pela Associação

Abrigo do Marinheiro (AMN) e as ações empreendidas no âmbito da

Assistência Social da MB.

EIXO DE ATUAÇÃO Integração com a Associação Abrigo do Marinheiro

Realizar reunião de coordenação entre as equipes de planejamento da DASM e

do AMN.
DASM

Estabelecer objetivos estratégicos para as ações da DASM e do AMN. DASM

Estabelecer Planos de Atividades para os OES e para os Departamentos

Regionais do Abrigo do Marinheiro (DRAMN).
DASM
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OBJETIVO 18:
Contribuir para a ampliação da participação da Família Naval no

voluntariado por meio do Departamento Voluntárias Cisne Branco (VCB).

EIXO DE ATUAÇÃO Voluntariado inst itucional

Divulgar, em locais de grande concentração de pessoas, material publicitário

fornecido pela Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) sobre os aspectos

positivos da participação no voluntariado por meio do Departamento VCB.

Todos os OES

Divulgar as oportunidades de trabalho voluntário oferecidas pela Seccional do

Departamento VCB na região.
Todos os OES

Identiœcar, no âmbito de cada programa e/ou projeto social, as atividades

passíveis de serem desenvolvidas por voluntários.
Todos os OES

OBJETIVO 19: Promover a capacitação proœssional dos técnicos do SiASM.

EIXO DE ATUAÇÃO Capacitação proœssional dos técnicos do SiASM

Realizar Centros de Estudos da Assistência Social (CEAS). DASM

Realizar o Fórum de Assistência Social da Marinha. DASM

Realizar Estágio de militares com formação em Serviço Social oriundos do

Curso de Formação de Oœciais (CFO) do Centro de Instrução Almirante

Wandenkolk (CIAW).

DASM

Realizar adestramento inicial de militares com formação em Serviço Social

oriundos do Curso de Formação de Oœciais da Reserva Militar de 2ª Classe

(RM2) do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW).

DASM

Realizar videoaulas para adestramento inicial de militares com formação em

Serviço Social oriundos dos centros de formação de Oœciais da Reserva Militar

de 2ª Classe (RM2) situados fora da cidade do Rio de Janeiro.

DASM

Realizar videoaulas para adestramento de Oœciais designados para assumir a

função de Encarregado de OES.
DASM

Elaborar o Plano de Capacitação de Pessoal (PLACAPE) da área de Serviço

Social e Educação Financeira.
DASM

Elaborar Propostas de Participação da Marinha em Intercâmbio (PPMI) com

Marinhas Amigas.
DASM

Estabelecer convênios com Instituições de Ensino e Pesquisa no País e no

Exterior.
DASM
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OBJETIVO 20:
Promover o reconhecimento insti tucional das boas prát icas na área da

Assistência Social.

EIXO DE ATUAÇÃO Reconhecimento de boas práticas

Realizar o Prêmio Gestão Social (PGS). DASM

Elaborar benchmarking das ações desenvolvidas pelos OES. DASM

Dar ampla divulgação dos resultados alcançados pelos OES. DASM
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ESTRATÉGIAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SiASM

ESTRATÉGIA DE
APERFEIÇOAMENTO

AÇÃO ESTRATÉGICA DATA-LIMITE

EA 01—Elaboração de
instrumentos de
monitoramento

AE 01 –Padronizar os formulários para a coleta de dados sobre
as atividades realizadas pelos OES.

MAR2021

AE 02 – Aprimorar a sistemática de consolidação, análise e
divulgação dos dados estatísticos.

ABR2021

AE 03 – Deœnir um indicador multidimensional para
identiœcação dos usuários em situação de vulnerabilidade
social.

JUN2022

AE 04 – Produzir um Índice de Qualidade de Vida da Família
Naval.

AGO2022

AE 05 –Deœnir metas de desempenho por OES. NOV2020

EA 02 –Padronização das
atividades vinculadas aos

programas sociais
prioritários

AE 06 –Elaborar Projetos Sociais padrão para atuação nas áreas
de prevenção à dependência química preparação para a
reserva/aposentadoria educação œnanceira e promoção da
equidade de gênero.

SET2021

EA 03 –Aprimoramento da
sistemática de capacitação

para atuação no SiASM

AE 07 – Elaborar curso para capacitação dos proœssionais
técnicos do SiASM em Gestão Social.

MAI2022

AE 08 – Desenvolver plataforma para capacitação proœssional
dos proœssionais técnicos do SiASM na modalidade de
educação à distância.

OUT2022

AE 09 – Elaborar curso para capacitação de militares
designados para o exercício da função de Elementos de
Ligação.

ABR2022

AE 10 –Realizar estudo de pessoal para adequação quantitativa
e qualitativa das equipes técnicas dos OES.

JUL2021

EA 04 –Aprimoramento da
estrutura do SiASM

AE 11 – Realizar estudo para adequação do
georreferenciamento dos OES.

JUN2021

AE 12 – Deœnir os perœs proœssionais adequados para a
ocupação de funções nos níveis de execução planejamento e
gestão e assessoria do SiASM.

JUL2022

AE 13 –Estabelecer processos para a produção, disseminação e
utilização do conhecimento relacionado aos objetivos
estratégicos da Assistência Social (Gestão do Conhecimento).

MAI2022

EA 05 –Informatização do
SiASM

AE 14 – Criação de um sistema informatizado para gestão do
SiASM.

AGO2021

ANEXO A
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ANEXO B 39

CALENDÁRIO DO CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

DATA-LIMITE RESPONSÁVEL AÇÃO A EMPREENDEREVT

01 10JAN OES
Encaminhar para a DASM os Mapas Estatísticos referentes ao 2º
semestre do Ano A-1.

02 10JAN OES
Encaminhar para a DASM a relação dos proœssionais de Serviço
Social, Psicologia e Direito lotados no OES.

03 1 JAN OES
Encaminhar para a DASM a Pesquisa de Satisfação dos usuários
do SiASM referente ao Ano A-1.

04 1 JAN OES
Encaminhar para a DASM o Relatório de Atividades referente ao
Ano A-1.

0 30JAN DASM Executar o primeiro repasse de recursos œnanceiros aos OES.

06 30ABR DASM
Encaminhar para a DGPM o Relatório de Acompanhamento das
Ações da Assistência Social referente ao Ano A-1.

07 30MAI DASM
Divulgar para a MB os principais resultados da Assistência Social
referente ao Ano A-1.

08 30MAI DASM
Consolidar, com apoio da DPMM, DPCvM, CPesFN e SVPM, os
dados sobre o quantitativo de usuários potenciais da Assistência
Social.

09 30JUN DASM
Realizar reunião de coordenação entre as equipes de
planejamento da DASM e do AMN.

10 10JUL OES
Encaminhar para a DASM os Mapas Estatísticos referentes ao 1º
semestre do Ano A.

11 30AGO DASM
Encaminhar para os OES as orientações para a elaboração do
Plano de Atividades para o Ano A 1.

12 30OUT DASM
Encaminhar para a DPMM o estudo de distribuição do pessoal do
SiASM para o Ano A 1.

13 30OUT OES Encaminhar para a DASM o Plano de Atividades para o Ano A 1.

14 30NOV DASM Aprovar os Planos de Atividades dos OES para o Ano A 1.
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ANEXO C

AÇÕES MÍNIMAS DOS OES

EIXO DE ATUAÇÃO AÇÃO

Realizar palestra padrão sobre o tema.

Realizar, com apoio de proœssionais de saúde, campanha de informação sobre o

tema.

Realizar curso para capacitação de multiplicadores de ações preventivas.

Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato

digital.

Realizar palestra padrão sobre o tema.

Realizar campanha de informação sobre o tema.

Realizar curso para formação de multiplicadores de ações preventivas.

Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato

digital.

Realizar palestra padrão sobre o tema.

Realizar, com apoio de proœssionais de saúde, campanha de informação sobre o

tema.

Realizar curso para formação de multiplicadores de ações preventivas.

Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato

digital.

Realizar palestra padrão de sensibilização com os Titulares de OM.

Realizar palestra padrão de sensibilização com os militares e servidores civis que

estejam há pelo menos 2 anos da transferência para a reserva/aposentadoria.

Realizar ciclo de palestras padrão sobre o tema.

Realizar palestra padrão sobre o tema.

Realizar campanha de informação sobre o tema.

Orientar o pessoal militar e civil sobre o encaminhamento de denúncias afetas à

conduta atentatória contra a pessoa e discriminação por razão de sexo.

Realizar campanha de informação nas OM do Setor Operativo, em especial,

naquelas cujo embarque de militares do sexo feminino seja recente.

Realizar palestra padrão sobre o tema.

Realizar, com apoio de proœssionais de saúde, campanha de informação sobre o

tema.

Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato

digital.

40

Plano de Assistência Social da Marinha | 2021-2024



ANEXO C

AÇÕES MÍNIMAS DOS OES

EIXO DE ATUAÇÃO AÇÃO

Estabelecer parceria com programas locais de reinserção no mercado de

trabalho.

Incluir as famílias deslocadas a menos de 1 ano como usuários prioritários das

atividades voltadas para a promoção da qualidade de vida.

Realizar palestra padrão sobre controle do estresse.

Realizar palestra padrão sobre o tema.

Realizar campanha de informação sobre o tema.

Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato

digital.

Conceder benefícios sociais para o efetivo apoio aos usuários em situação de

vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade social.

Subsidiar a assistência aos dependentes de militares e servidores civis com

deœciência em clínicas credenciadas.

Realizar o acompanhamento dos responsáveis/cuidadores dos pacientes

incluídos no Programa de Atendimento Especial –Pessoa com Deœciência (PAE).

Incluir as famílias dos dependentes com deœciência como usuários prioritários

das atividades voltadas para a promoção da qualidade de vida.

Realizar palestra padrão sobre o tema.

Realizar, com apoio de proœssionais de saúde, campanha de informação sobre o

tema.

Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato

digital.

Subsidiar a assistência aos usuários com idade igual ou superior a 60 anos em

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Realizar atividade psicossocial na fase de Preparação para a missão.

Estabelecer canal remoto de contato entre o OES e o militar e/ou sua família para

apoio durante a missão.

Realizar, para as missões que exigem o emprego de militares por mais de 120

dias ininterruptos, atividade psicossocial na fase de Desmobilização.

Assessorar o Setor de Pessoal nos processos administrativos atinentes aos

requerimentos de permanência, movimentação ou remoção por motivo social.

Assessorar o Setor de Pessoal nos processos seletivos e/ou designações de

pessoal para Localidades Deœcientes em Assistência Sanitária (LDAS).
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ANEXO C

AÇÕES MÍNIMAS DOS OES

EIXO DE ATUAÇÃO AÇÃO

Realizar campanha de divulgação dos programas e serviços de saúde da MB.

Realizar curso para formação de multiplicadores de ações de humanização do

atendimento ao público.

Exibir vídeos institucionais referentes à Assistência Social em salas de espera de

locais de atendimento ao público.

Publicar matérias sobre as ações empreendidas pela Assistência Social em

veículos de comunicação social da MB.

Subsidiar a publicação na Revista “Âncora Social”.

Divulgar informações sobre a Assistência Social nos sítios eletrônicos da MB

(Intranet e da Internet).

Publicar notas em BONO para divulgação de ações promovidas e projetos

desenvolvidos pela Assistência Social.

Realizar palestra padrão de divulgação da Assistência Social.

Participar de eventos na MB com montagem de estande de divulgação por

proœssionais dos OES.

Realizar curso para capacitação de Elementos de Ligação.

Divulgar, em locais de grande concentração de pessoas, material publicitário

fornecido pela Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) sobre os aspectos

positivos da participação no voluntariado por meio do Departamento VCB.

Divulgar as oportunidades de trabalho voluntário oferecidas pela Seccional do

Departamento VCB na região.

Identiœcar, no âmbito de cada programa e/ou projeto social, as atividades

passíveis de serem desenvolvidas por voluntários.
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