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PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA

BP On-line 2 - O BP On-line é um serviço fornecido pela
Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) que, atualmente,
conta com cerca de duzentos mil usuários. A alta adesão a
essa  funcionalidade  deve-se,  principalmente,  à
disponibilidade,  praticidade  e  agilidade  que  ele
proporciona à Família Naval, no acesso às informações de
pagamento.

Todavia, o mundo virtual impõe que os sistemas digitais
sejam,  cada  vez  mais,  dotados  de  medidas  de  proteção
contra  ações  maliciosas  e  crimes  cibernéticos.  Nesse
sentido, esta Pagadoria desenvolveu e disponibilizará no
dia  14JAN2022  a  nova  versão  do  BP  On-line,  que  visa
reforçar a segurança dos seus usuários, promovendo maior
garantia  da  confidencialidade  e  integridade  dos  dados,
melhorando,  sobretudo,  o  processo  de  autenticação  do
usuário, que passará a utilizar um e-mail cadastrado para
possibilitar  a  habilitação  do  primeiro  acesso  ao  novo
sistema, bem como a recuperação da senha. Adicionalmente,
a fim de possibilitar a migração do Banco de Dados para a
nova  versão,  participa-se  que  o  BP  On-line  ficará
indisponível no dia 13JAN2022.

Em consequência do novo sistema, será imprescindível a
atualização ou o cadastro do e-mail do usuário. Durante
esse  processo,  o  acesso  ao  BP  On-line  2  ainda  poderá
ocorrer  com  as  mesmas  credenciais  utilizadas  na  versão
antiga.

O processo de atualização do e-mail ocorrerá de acordo
com a situação funcional, conforme a seguir:

1 - Militares da Ativa, Prestadores de Tarefa por Tempo Certo (TTC) e Servidores Civis (em
missão  no  exterior):  será  utilizado  o  e-mail  funcional  já  existente,  que  será  obtido,
inicialmente, de forma automática. Caso o usuário não possua e-mail funcional, o cadastro
deverá  ocorrer  de  forma  presencial,  junto  à  Divisão  de  Pessoal  da  sua  OM,  devendo  ser
realizado,  impreterivelmente,  até  15MAR2022,  utilizando,  excepcionalmente,  um  e-mail
particular. A partir de 16MAR2022, aqueles que não possuírem e-mail cadastrado/atualizado
terão o acesso bloqueado; e

2  –  Veteranos,  Pensionistas,  Ex-Combatentes  e  Anistiados  Políticos  Militares:  será
utilizado o e-mail constante da base de dados do Serviço de Veteranos e Pensionistas da
Marinha (SVPM), fornecido por ocasião da Prova de Vida realizada a partir de 01NOV2021. Após
01NOV2022,  aqueles  que  não  possuírem  e-mail  na  referida  base  de  dados  terão  o  acesso
bloqueado.
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BONO Especial Nº 042/2022.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil.

Cumpre  observar  que,  visando  atender  o  disposto  na  Lei  nº  13.709/2018  (Lei  Geral  de
Proteção de Dados), por ocasião da atualização/cadastro do e-mail, será solicitado ao usuário
que conceda autorização de uso dos seus dados pela PAPEM, bem como registre a sua concordância
com os termos e condições de uso desse aplicativo.

Destacam-se abaixo os principais aprimoramentos implementados no BP On-line 2:

1. Reforço na Autenticação do Usuário: para modificar a sua senha o usuário receberá, no
e-mail cadastrado, uma chave/código de segurança para confirmar a sua autenticidade e efetivar
a mudança da senha;

2. Rastreabilidade: manutenção de histórico dos acessos ao sistema, contendo informações
sobre a identificação do usuário, data-hora e endereço IP (Internet Protocol) de onde partiram
os acessos;

3. Impedimento de Acessos Simultâneos: maior segurança ao não permitir acessos simultâneos
de diferentes dispositivos eletrônicos;

4. Praticidade no Acesso: possibilidade de acesso ao sistema informando o NIP ou o CPF;

5. Comunicações Personalizadas: possibilidade de o usuário receber, na tela do sistema,
eventuais  comunicações  da  PAPEM,  bem  como  visualizar,  a  qualquer  tempo,  o  histórico  das
comunicações recebidas anteriormente;

6. Praticidade na Visualização: apresentação de todos os vínculos remuneratórios de uma
pessoa em único acesso. Como ocorre, por exemplo, com militar que também é pensionista ou com
militar que recebeu parte do pagamento no país e parte no exterior; e

7. Responsividade: capacidade de apresentar melhor experiência de visualização, leitura e
navegação,  se  adaptando  de  acordo  com  o  tamanho  das  telas  dos  variados  dispositivos
eletrônicos (computadores, smartphones e tablets).

Adicionalmente, participa-se que a PAPEM dará continuidade aos trabalhos para implementar,
em uma futura versão do BP On-line, a Autenticação Digital para acesso ao sistema, empregando
as credenciais do aplicativo “gov.br”.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no Manual do BP On-line, na tela inicial desse
sistema, que se encontra disponível nas páginas eletrônicas da PAPEM, na intranet e internet,
ou por meio da caixa postal papem.ouvidoria@marinha.mil.br.
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