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ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ

A Carta de Serviços ao Usuário, instituída pelo Decreto nº 9.094,  de 17 de julho de 2017, tem por

finalidade informar, aos usuários, os serviços prestados   por uma organização pública, bem como as formas de

acessá-los e os respectivos compromissos e padrões de atendimento.

A  Escola  de  Aprendizes-Marinheiros  do  Ceará  (EAMCE),  objetivando  dar  maior  visibilidade,  acesso  e

transparência às suas ações, apresenta esta Carta, com informações claras e detalhadas, acerca dos requisitos

e formas de atendimento dos serviços prestados por ela, à família naval e aos demais cidadãos.

Por reconhecer o usuário como cliente-parceiro, este documento também os estimula a exercer o controle

social, mediante suas sugestões ou reclamações, assegurando-lhes uma efetiva participação na avaliação e

melhoria dos serviços prestados. 

Ao divulgar os seus compromissos de atendimento, a EAMCE segue avançando em direção à melhoria

contínua de seus processos de gestão organizacional e na busca da excelência no atendimento ao público.

RUY ULISSES GONÇALVES DA VEIGA JUNIOR
Capitão de Fragata

Comandante
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE) foi fundada sob a denominação de Companhia de

Aprendizes-Marinheiros, criada em 26 de novembro de 1864, e instalada em 26 de fevereiro de 1865. Iniciou

com um pequeno número de aprendizes, em modesta casa da antiga Rua da Praia. Posteriormente, transferiu-

se para um prédio, tipo barracão, situado próximo ao Poço da Draga, antigo porto da cidade de Fortaleza, local

onde atualmente funciona a Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ).

Em 1º de outubro de 1908, já com a denominação de Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, foi

transferida para o bairro Jacarecanga, onde passou a ocupar um prédio de dois andares. No período de 1931 a

1939, a Escola foi extinta e todo o seu material, pertences e arquivos foram distribuídos pelas demais Escolas,

Distrito Naval e Arquivo da Marinha.

Após restabelecida, em 26 de maio de 1940, houve ampliação das instalações físicas que permitiram à

Escola propiciar melhor apoio a seus alunos, como também assumir tarefas subsidiárias determinadas pelo

próprio desenvolvimento e reorganização da Marinha. 

Atualmente, a EAMCE tem estrutura adequada e é capaz de formar cerca de 600 marinheiros por ano,

além de promover assistência médico-odontológica, psicológica, assistência jurídica e social aos militares da

ativa e da reserva da Marinha no Ceará, bem como a dependentes e pensionistas.
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MISSÃO
Formar Marinheiros para o Corpo de Praças da Armada
(CPA), assegurando aos alunos o preparo intelectual,
físico,  psicológico,  moral  e  militar-naval,  a  fim  de
proporcionar  a  habilitação  básica  necessária  ao
exercício de atribuições destinadas aos Marinheiros do
Quadro de Praças da Armada (QPA).

VISÃO DE FUTURO
Ser reconhecida até 2026 pela excelência na formação
de  Marinheiros  e  no  atendimento  aos  usuários  da
família naval.

VALORES
Disciplina; hierarquia; lealdade; honestidade; civismo;
patriotismo;  amor  à  profissão;  respeito  às  tradições
navais; respeito ao ser humano e ao meio ambiente;
espírito  de  corpo;  inovação  e  qualidade;
aprimoramento técnico-profissional. Além desses, são
valores  desta  OM  aqueles  contidos  na  “Rosa  das
Virtudes”  :Honra,  Iniciativa,  Cooperação,  Espírito  de
Sacrifício,  Zelo,  Coragem,  Ordem,  Fidelidade,  Fogo
Sagrado,  Tenacidade,  Decisão,  Abnegação,  Espírito
Militar.

- 9 de 41 -



Carta de Serviços ao Usuário – EAMCE ABR/2022

LOCALIZAÇÃO
Av. Filomeno Gomes, nº 30, Jacarecanga,

Fortaleza–CE 
CEP 60.010-280

CONTATO
Sala de Estado
(85) 3288-4704

Ouvidoria
(85) 3288-4705 ou e-mail:

eamce.ouvidoria@marinha.mil.br

INTERNET
https://www.marinha.mil.br/eamce/
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INFORMAÇÕES GERAIS

ATENDIMENTOS
Horários

DIVISÃO DE VETERANOS E PENSIONISTAS
Segunda a sexta-feira de 8h às 11h45.

(Exceto nos dias de licença administrativa e feriados)

DIVISÃO DE MEDICINA
Segunda a sexta-feira de 7h às 12h e

13h00 às 17h
(Exceto feriados)

DIVISÃO DE ODONTOLOGIA
Segunda a sexta-feira de 7h às 19h

(Exceto feriados)

DEMAIS SETORES
Segunda a sexta-feira nos horários especificados no

item “Serviços Oferecidos” desta Carta.
Às terças e quintas, os atendimentos iniciam às 9h30,

após horário de TFM (8h às 9h00).
(Exceto nos dias de licença administrativa e feriados)

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Avaliando os serviços prestados

O usuário interno e externo (militar, dependente e
civil) pode apresentar sugestões, elogios e

reclamações contribuindo com a melhoria contínua da
gestão do atendimento ao público. 

CAIXAS DE SUGESTÕES 
Os formulários da pesquisa de satisfação estão

disponíveis nos respectivos setores onde o usuário for
atendido, bem como em formato eletrônico

disponibilizado na página da EAMCE na intranet. O
usuário pode resguardar-se com anonimato. O retorno

das sugestões acontece por meio do Plano do Dia,
após deliberação no Conselho de Gestão.

OUVIDORIA
 O usuário também poderá encaminhar as suas

opiniões, reclamações e elogios para
eamce.ouvidoria@marinha.mil.br.
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COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Atitudes no Atendimento

Atenção, respeito e cortesia no tratamento aos usuários; e orientação aos mesmos em todas as fases do

atendimento.

Critérios para o Atendimento

Ocorrerá, em princípio, por ordem de chegada ou prévio agendamento, priorizando o atendimento às pessoas

com necessidades especiais, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de

colo.

Tempo de Espera para o Atendimento

Normalmente, o tempo máximo de espera na Sala de Estado, para a identificação e o encaminhamento do

usuário, aos setores prestadores de serviços, é de até 15 minutos; e a ligação telefônica do usuário deverá ser

atendida em até 03 (três) toques.
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Prazo para a Prestação dos Serviços

Os prazos são variáveis para cada serviço, conforme especificado no item “Serviços Oferecidos” desta Carta.

Normalmente, o prazo máximo é de até 90 (noventa) dias;

As solicitações de informações, sobre o andamento de processos em tramitação, deverão ser fornecidas quando

do efetivo contato pessoal ou telefônico do usuário com o setor competente; 

A prioridade de atendimento aos processos obedecerá à data de entrada no setor de protocolo - SECOM, salvo

nos casos especificados em lei que demandem um atendimento especial; e

Os documentos físicos e eletrônicos, recebidos pela organização, serão prontamente destinados aos setores

competentes, para a adoção das medidas administrativas pertinentes.

Condições de Limpeza e Conforto

Manutenção e conservação dos setores de atendimento, visando à garantia de acessibilidade, segurança e

limpeza;

Disponibilização de vagas de estacionamento destinadas a idosos e pessoas com deficiência, próximas às áreas

de atendimento; Instalações sanitárias adequadas às pessoas com deficiência, localizadas no prédio de apoio à

saúde e na Divisão de Veteranos e Pensionistas.
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SERVIÇOS OFERECIDOS
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

SERVIÇO REQUISITOS
FORMA DE

ATENDIMENTO

PRAZO DO SERVIÇO

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

CONTATO

Batismo de crianças 
até 7 anos

 Ter até 7 (sete) anos incompletos.►

 A  inscrição deverá ser realizada►

pelos pais.

Presencial

Prazo: a combinar com o Capelão.

Horário: segunda-feira  das  13h30

às  16h20.  Terça,  quarta  e  quinta-

feira,  das  09h30  às  12h  e  das

13h30 às 16h20. Sexta-feira das 8h

às 11h.

Contato:

e-mail: jose.gomes@marinha.mil.br

Certidão de Batismo 
e Crisma

 Ter  sido  submetido  ao►
sacramento.

Santa missa  Ter agendado com o Capelão.►

Culto evangélico  Ter agendado com o Capelão.►

- 14 de 41 -

mailto:jose.gomes@marinha.mil.br


Carta de Serviços ao Usuário – EAMCE ABR/2022

Confissões

 Ter agendado com o Capelão.►

 Participar de celebração religiosa  ►

da confissão.

Presencial

Prazo: a combinar com o Capelão.

Horário: segunda-feira  das  13h30

às  16h20.  Terça,  quarta  e  quinta-

feira,  das  09h30  às  12h  e  das

13h30 às 16h20. Sexta-feira das 8h

às 11h.

Contato:

e-mail: jose.gomes@marinha.mil.br

Unção dos enfermos

 Ter agendado com o Capelão.►

  Participar de celebração religiosa ►

da Unção de Enfermos.

Bênção dos lares
 Ter agendado com o Capelão.►

de bênção na residência.

Celebração das exéquias: 
missa de corpo presente, 30

dias, um ano de falecimento do 
militar ou dependente.

 Ter agendado com o Capelão.►

  Participar de celebração religiosa ►

da Esperança.

Aconselhamento pastoral

 Ter agendado com o capelão e/ou ►

verificar disponibilidade do mesmo 

para pronto atendimento.

Visita aos doentes  Ter agendado com o Capelão.► Visita Local
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Matrimônio para os de credo
católico

 O casal não pode ter sido casado►

anteriormente no religioso.

 Ter  agendado  a  celebração►

religiosa.

 Confeccionar o processo religioso.►

  Participar de celebração religiosa►

do Sacramento do Matrimônio.

Presencial

Prazo: até  45  (quarenta  e  cinco
dias.

Horário: segunda-feira  das  13h30

às  16h20.  Terça,  quarta  e  quinta-

feira,  das  09h30  às  12h  e  das

13h30 às 16h20. Sexta-feira das 8h

às 11h..

Contato: 

e-mail: jose.gomes@marinha.mil.br

Matrimônio para os de credo
evangélico

 Participar do curso para noivos.►

 Ter  agendado  a  celebração►

religiosa com o capelão.

 Ter certidão de casamento civil, se►

já não for casamento religioso com

efeito civil.

Presencial

Prazo: até 60 (sessenta) dias.

Horário: segunda-feira  das  13h30

às  16h20.  Terça,  quarta  e  quinta-

feira,  das  09h30  às  12h  e  das

13h30 às 16h20. Sexta-feira das 8h

às 11h.

Contato: 

e-mail: jose.gomes@marinha.mil.br
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POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA (PLIM) 

SERVIÇO REQUISITOS
FORMA DE

ATENDIMENTO

PRAZO DO SERVIÇO

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

CONTATO

Confecção de carteira

de identidade pelo

Posto Local de

Identificação da

EAMCE

 Ser militar (ativo ou veterano), ex-►

combatente,  dependente  ou

pensionista  da  MB,  bem  como

marítimo (titular). 

 As  informações  sobre  a

documentação  necessária  e  o

padrão de traje militar e civil para a

tiragem  da  foto  digital  estão

disponíveis  no  site

https://www.marinha.mil.br/eamce/

e https://www.marinha.mil.br/sim/. 

Presencial 

ou por telefone

(orientações sobre

documentação necessária)

Prazo   Aproximadamente 60

(sessenta) dias a partir da data da

identificação.  Essa  confecção  é

composta de duas fases:

-   1ª   fase: orientações sobre a

documentação  necessária  e  o

pagamento é descontado no BP ou

GRU no Banco do Brasil. 

-  2ª  fase:  triagem  da

documentação  e  confecção  da

carteira de identidade (presencial).
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Horário: Atendimento  de 2ª  a  5ª

feira,  no  horário  de  08h00  às

11h30.  Sexta-feira  expediente

interno  (preparar  documentação

para envio ao SIM)

Contato: (85) 3288-4789.
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Requisitos gerais para todos os serviços prestados pelo Departamento de Saúde

Todos os usuários (militares, pensionistas e dependentes) deverão apresentar carteira de identidade emitida pelo Serviço de
Identificação da Marinha ou Declaração de Dependente, acompanhada de documento oficial de identificação;

Para o atendimento eletivo, faz-se necessário que o usuário possua cadastro no Sistema de Saúde da Marinha como sendo
residente no estado do Ceará, bem como o usuário deverá estar com o cadastro ativo no Sistema de Saúde da Marinha. Para os
usuários que seja requerido realizar o recadastramento periódico, deverá sempre requerer a atualização dos dados junto ao
Departamento  de Pessoal  (para  militares  da  ativa  e  seus  dependentes)  ou  junto  a  Divisão  de Veteranos  (para  veteranos,
pensionistas, pensionárias e seus dependentes); 

Os  militares,  quando  uniformizados,  terão  atendimento  prioritário  nas  OMH  e  nas  OMFM,  especialmente  aqueles
embarcados  nos  meios  navais,  aeronavais  e  de  fuzileiros  navais,  assim  como  os  encaminhados  por  Junta  de  Saúde  ou
Organizações  de  Saúde  para  emissão  de  parecer  ou  para  realização  de  consulta  especializada  e  exame  complementar. A
prioridade estabelecida para os militares da ativa não precede as situações de urgência/emergência e, da mesma forma, as
pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade superior a sessenta (60) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas
acompanhadas por crianças de colo, conforme previsto no art. 1º da Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000 (DGPM–401 –
Capítulo 6); e

Em cumprimento à Lei Municipal nº 10.189 de 10MAI2014, o atendimento preferencial a idosos previsto na Lei Federal nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso) far-se-á não somente pela disponibilização de guichês ou unidades de atendimentos exclusivos,
quando assim dispostos pelo estabelecimento, mas pela garantia de preferência no atendimento em qualquer dos guichês ou
unidades disponíveis para o atendimento ao público em geral. O atendimento preferencial a que se refere o caput fica garantido
às pessoas com deficiência, às gestantes e às pessoas com criança de colo. 
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SERVIÇO REQUISITOS
FORMA DE

ATENDIMENTO

PRAZO DO SERVIÇO

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

CONTATO

Atendimento Odontológico

 Cumprir os requisitos gerais;►
  Realizar exame inicial na Divisão►

de  Odontologia  para  abertura  de
prontuário e/ou inclusão em fila de
espera.
► Ter  agendado  horário  de
atendimento na  Divisão  de
Odontologia (atendimentos
posteriores ao do exame inicial).
►  Os  casos  de  urgência  e/ou
emergência   serão atendidos entre
os  pacientes  marcados  e  depois
agendados para  prosseguimento do
tratamento conforme a necessidade
odontológica.

Atendimento:

Presencial

Agendamento: 

Presencial

Para o agendamento, faz-

se necessário um exame

inicial para triagem o qual

é realizado de  segunda a

sexta-feira das 7h às 19h.

Prazo: até  90  (noventa)

minutos, de acordo com o tipo

de procedimento.

Horário: Segunda  a  sexta-

feira, das 7h às 19hs.

Em  caso  de  urgência,  após

este  último  horário  ou  nos

finais  de   semana e  feriados,

os usuários deverão procurar o

Setor de Odontologia do HGeF,

situado  á  Av.  Desembargador

Moreira, n° 1500, Aldeota.

Contato: (85) 3288-4752.
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Atendimento Médico

 Cumprir os requisitos gerais.►

 Ter  agendado  horário  de►

atendimento  na  recepção  do  FUSMA

(Não  há  atendimento  médico  de

URGÊNCIA / EMERGÊNCIA na EAMCE).

  Os pacientes que necessitarem de►

atendimento  de  urgência/emergência

desde  que  não  se  caracterize

atendimento  imediato  em  unidade

Hospitalar,  deverão   passar  pelo

atendimento  médico  no  setor  de

Triagem  para  liberação  do

atendimento  ou  solicitar  autorização

junto  à  Diretoria  de  Saúde  da

Marinha, quando for o caso.

Atendimento:

Presencial

Agendamento: 

via WhatsApp: (85)

98124-2112

Presencial: Segunda à

sexta (7h às 12h e 13h30

às 16h), pelo Telefone

(somente no horário de

13h30 às 16h)

(85) 3288-4756 ou On-line

pelo sistema de marcação

de consultas para usuários

do FUSMA, no site:

www.sas24horas.com.br

Prazo: até 20 (vinte) minutos.

Horário: Segunda a sexta-feira

(7h às 12h e 13h30 às 16h).

Contato:  (85) 3288-4756

(Divisão de Medicina).

OBSERVAÇÕES:

1 - Não há atendimento médico

de  urgência/emergência  na

EAMCE.  Estes  atendimentos

deverão  ser  realizados  nos

hospitais credenciados.

2 -  Os Hospitais  credenciados

para atendimento em caso de

emergência,  de  acordo  com a

especialidade,  no  site:

https://www.marinha.mil.br/ea

mce/nod  e/79
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Triagem / Central de

Guias

 Cumprir os requisitos gerais;►

 Estar  de  posse de pedido  médico►

com  a  solicitação  do  exame

complementar  com  indicação  clínica

legível.

Atendimento:

Presencial, por ordem de

chegada mediante senha.

Horário: Segunda a sexta-

feira, de 7h às 12h e de 13h às

16h.

Contato: (85) 32884756

OBSERVAÇÕES:

1 - Exames de Alta

Complexidade como

Tomografias, Ressonância

Nuclear Magnética,

Angiografia, Angiotomografia,

dependem da autorização da

DIRETORIA DE SAÚDE DA

MARINHA demandando até 10

(dez) dias úteis para entrega

da GUIA.

2 - Exames de URGÊNCIA

E/OU EMERGÊNCIA serão

analisados de imediato por

Médico da MB.

- 22 de 41 -



Carta de Serviços ao Usuário – EAMCE ABR/2022

Atendimento Divisão de
Medicina

 Cumprir os requisitos gerais;►

  Dar  entrada  na  autorização  de►

procedimentos e cirurgias;

 Acompanhar  andamento  dos►

pedidos de procedimentos e cirurgias;

Estar munido de identidade, pedido►

médico  e  exames  referentes  a

solicitação em questão.

Atendimento: 

Presencial. Por ordem de

chegada.

Agendamento com horário

marcado para solicitação

de cirurgia e

procedimentos pela

primeira vez

Agendamento

Presencial ou Telefone

(85) 3288-4756

Prazo: aproximadamente  30

minutos.

Horário:  Segunda  à  Sexta –

feira  de  07h00  às  12h00

(atendimento  ao  público)  e

13h00  ás  17h00  (expediente

interno)

Contato: (85) 3288-4756.

Setor de Distribuição de

Medicamentos – SeDiMe

 Cumprir os requisitos gerais;►

  Ter  prescrição  médica  atualizada►

do medicamento.

Atendimento:

Presencial por ordem de

chegada.

Prazo: aproximadamente  10

(dez) minutos.

Horário: Segunda  a  quinta-

feira, das 8h às 14h. Sexta –

feira das 8h às 14h.

Contato:(85) 3288-4758.
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Junta Regular de Saúde

 Ser  Militar  (ativo  ou  veterano),►

pensionista  ou  candidato  aprovado

em processo seletivo para ingresso na

MB  que  necessite  de  Inspeção  de

Saúde (IS), assim como nos casos de

requisições de benefícios previstos em

lei.

Atendimento:

Presencial e agendado.

Agendamento:

Através de Mensagem,

Ofício ou Comunicação

Interna.

Prazo:  de acordo com o tipo

de Inspeção de Saúde (IS).

Horário:  Segunda  a  sexta-

feira das 7h às 12h.

Contato: (85) 3288-4754.
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ASSESSORIA DE AUDITORIA

SERVIÇO REQUISITOS
FORMA DE

ATENDIMENTO

PRAZO DO SERVIÇO

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

CONTATO

Autorização de
procedimentos de urgência
e emergência em pacientes

internados

➔ Paciente  internado,
necessitando de realização de exame
ou  procedimento  de  urgência  e
emergência.
➔ Todo  hospital  credenciado
assina  Termo  de  Credenciamento
com a EAMCE, no qual consta que o
médico  assistente  poderá  realizar
exames  e  procedimentos  sob  a
justificativa  que  caracterize
clinicamente situações de urgência e
emergência,  sem  a  autorização
prévia do auditor do FUSMA. 
➔ Procedimentos  que  não  se
enquadrem  como  urgência  e
emergência,  serão  autorizados  pelo
auditor in loco, diretamente no Setor
de  Autorizações  do  hospital
credenciado.

Atendimento:

Diariamente  na  rede
credenciada no Setor de
Autorizações do hospital
ou  por  requerimento
através do e-mail:
samira@marinha.mil.br

Prazo: Eletivos  até  15  dias
úteis,  devido  ao  trâmite  de
autorização  necessitar  de
ratificação  da  Diretoria  de
Saúde da Marinha.
Urgência:  médico  assistente
do  hospital  realiza
procedimento  e  encaminha
documentação  comprobatória
ao FUSMA.

Horário: segunda-feira  das
13h30 às 16h00. Terça, quarta
e  quinta-feira,  das  09h30  às
11h30 e das 13h30 às 16h00.
Sexta-feira  das  08h30  às
11h00.

Contato: (85) 3288.4755
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Desconto INHOS
(Indenização Médico-

Hospitalar)

➔ Os  atos  médicos,  paramédicos
ou  de  outra  natureza,  que
demandem  custos  com  materiais
diretamente  envolvidos  com  os
procedimentos,  são  passíveis  de
indenizações.
➔ Os  usuários  encaminhados  às
OSE (Organizações de Saúde Extra-
Marinha)  para  tratamento
especializado,  por  motivos
médicos/odontológicos  que
transcendam  a  capacidade  e
possibilidade  de  atendimento  da
EAMCE, indenizarão a prestação de
assistência médico-hospitalar (AMH)
devida,  pelo  Catálogo  de
Indenizações dos Serviços de Saúde
das  Forças  Armadas (CISSFA),  dos
valores acordados ou não, cobrados
pelas OSES, de acordo com o Anexo
C da DGPM-401.
➔ Os  atos  indenizáveis  não
constantes  do  CISSFA  serão
ressarcidos  justo  valor  dos
procedimentos  realizados  e  do
material adquirido ou consumido.
➔ O  Setor  de  IMH  realizará  a
implantação do desconto INHOS no
contracheque  do  titular  em  até  5
anos  da  data  do  atendimento  ao

Atendimento:

Presencial pré-

agendado.

Agendamento:

Preencher Requerimento

de IMH  e encaminhar

presencialmente à Sala

de Estado ou por e-mail

ao:

jar  del.cunha@marinha.

mil.br 

Prazo: 15 dias.

Horário: segunda-feira  das
13h30 às 16h00. Terça, quarta
e  quinta-feira,  das  09h30  às
11h30 e das 13h30 às 16h00.
Sexta-feira  das  08h30  às
11h00.

Contato: (85)3288.4755
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usuário.
➔ O usuário poderá solicitar vistas
do atendimento médico que gerou o
desconto  INHOS  implantado  pela
EAMCE.
➔ Caso  usuário  deseje  pagar  as
parcelas por Guia de Recolhimento a
União (GRU) ou deseje informações
sobre  o  desconto  ocorrido,  deverá
realizar  requerimento  (vide  abaixo)
ao Setor.

Relação de Hospitais credenciados para URGÊNCIAS e EMERGÊNCIAS

Disponível no link do sítio eletrônico oficial desta OM:

 https://www.marinha.mil.br/eamce/node/79

Relação de Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Cooperativas e Profissionais de Saúde Autônomo credenciados

Disponível no link do sítio eletrônico oficial desta OM: 

https://www.marinha.mil.br/eamce/node/79

Requerimento ao Setor de IMH

Disponível no link do sítio eletrônico oficial desta OM:

https://www.marinha.mil.br/eamce/node/79
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DEPARTAMENTO DE ENSINO
Divisões e Seção de apoio ao concurso

SERVIÇO REQUISITOS
FORMA DE

ATENDIMENTO

PRAZO DO SERVIÇO

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

CONTATO

Emissão de 2ª via de
Histórico Escolar e/ou
Certificado do C-FMN

➔ Ter  concluído,  com
aproveitamento, o C-FMN na EAMCE;

➔ Solicitação  através  de
requerimento  ao  Comandante  da
EAMCE contendo,  obrigatoriamente,
o nome completo  do requerente,  o
ano e a turma do C-FMN;

➔ Cópia da Carteira de Identidade
e CPF;

➔ Comprovante do pagamento de
taxa  no  valor  de  R$15,00  (quinze
reais),  através  da  Guia  de
Recolhimento  da  União  (GRU),
obtida  no  site
www.tesouro.fazenda.gov.br
(pagamento em rede bancária).

Presencial  ou  por
requerimento através do
e-mail:
magnalyne@marinha.mil
.br 

Prazo: até 15 dias úteis.

Horário: segunda-feira  das
13h30 às 16h00. Terça, quarta
e  quinta-feira,  das  09h30  às
11h30 e das 13h30 às 16h00.
Sexta-feira  das  08h30  às
11h00.

Contato: (85) 3288.4721
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Emissão de Certidão de
Tempo de Serviço de ex-

aluno do C-FMN

➔ A  EAMCE  não  faz  emissão  de
Certidão  de  Tempo  de  Serviço
(CTS),  este  trabalho  é  de
competência  da  Capitania  dos
Portos do Ceará (CPCE);

➔ O  requerente  deve  procurar  o
Serviço  de  Recrutamento  Distrital
(SRD) na CPCE.

Informações no site:
http://www.marinha.mil
.br/cpce

Prazo: até 90 dias.

Contato: (85) 3133.5121

Apoio para realização de
inscrições e informações

sobre os concursos públicos
e processos seletivos para

ingresso na Marinha do
Brasil (MB) 

➔ Estar  dentro  da  faixa  etária  e
possuir  o  nível  de  escolaridade
exigido  nos  editais  dos  processos
seletivos;

➔ Apresentar documento oficial de
identificação,  CPF  e  comprovante
de residência.

Presencial  para
candidatos  caso  com
dificuldades no acesso à
internet;

As  inscrições  desses
candidatos  são
realizadas  através  dos
sites:
➔ Serviço de Seleção
do  Pessoal  da  Marinha
(SSPM):
https://www.inscricao.m
arinha.mil.br/marinha/c
oncursos_marinha.jsp 

Prazo: até 15 dias úteis.

Horário: segunda  e  quarta-
feira  das  13h30  às  17h00.
Terça e quinta-feira, das 08h30
às  12h00  e  das  13h30  às
16h30. 

Contato: (85) 3288.4726
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➔ Comando-Geral do
Corpo  de  Fuzileiros
Navais (CGCFN): 
www.cgcfn.mar.mil.br 

➔ Comando  do
Terceiro  Distrito  Naval
(Com3DN),  para
Processos Seletivos para
Militares  Temporários:
https://www.marinha.mi
l.br/com3dn/smv-
principal  
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DIVISÃO DE OBTENÇÃO
Licitações e Contratos

SERVIÇO REQUISITOS
FORMA DE

ATENDIMENTO

PRAZO DO SERVIÇO

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

CONTATO

Elaboração, divulgação e
esclarecimentos sobre as

fases dos processos
licitatórios e dos contratos

conduzidos pela EAMCE 

 Os processos devem cumprir►
as  exigências  da  legislação
aplicável, em especial as da Lei
n° 8.666/1993, que institui as
normas  para  licitações  e
contratos  da  Administração
Pública.

 Avisos,  Atos  e  Acordos►
administrativos, são publicados
em sítio eletrônico oficial desta
OM,  no  link:
https://www.marinha.mil.br/ea
mce/listalicitacoes.

Via agendamento

Prazo: até 90 (noventa) dias.

Horário:  segunda-feira das 
13h30 às 16h20. Terça, quarta 
e quinta-feira, das 09h30 às 
12h. Sexta-feira das 8h às 
11h..

Contato: (85) 3288-4743 

E-mail: 
castro.ricardo@marinha.mil.br
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HOSPEDAGEM NO HOTEL DE TRÂNSITO

SERVIÇO REQUISITOS
FORMA DE

ATENDIMENTO

PRAZO DO SERVIÇO

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

CONTATO

Hospedagem no Hotel de
Trânsito 

“Recanto dos Carcarás” 

 ► Ser Oficial  ou Servidor Civil
assemelhado  das  Forças
Armadas  ou  Forças  Auxiliares
ou,  ainda,  dependente
legalmente reconhecido.

 ► Encaminhar  solicitação  de
hospedagem  através  de
mensagem,  ou  e-mail:
eamce.ht@marinha.mil.br  ou
via  aplicativo  WhatsApp  (85)
98128-4079.

 Haver  disponibilidade  de►
vaga(s)  para  o  período
solicitado. 

Informações  através  dos
telefones:  (85)  3288-4745 e
(85) 3288-4746.

Agendamento  através  do  e-
mail:
eamce.ht@marinha.mil.br ,
mensagem  (SIGDEM),  ou
aplicativo  WhatsApp  (85)
98128-4079.

Prazos  máximos  de
hospedagem:
-  A  serviço:  pelo  período
indicado  em  mensagem  ou
Ordem de Serviço;
-  Aguardando  PNR:  até  30
(trinta) dias; e
- Férias e demais casos: até 10
(dez) dias.

Horário:  segunda-feira  das
13h30 às 16h20. Terça, quarta
e  quinta-feira,  das  09h30  às
12h  e  das  13h30  às  16h20.
Sexta-feira das 8h às 11h.
Contato:(85)3288-4745/3288-
4746, (85) 98128-4079 
E-mail:
eamce.ht@marinha.mil.br   
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NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Os militares deverão apresentar carteira de identidade da MB; e

Se for dependente, apresentar carteira de identidade da MB ou outro documento oficial de identificação com foto e declaração de

dependente.

SERVIÇO REQUISITOS
FORMA DE

ATENDIMENTO

PRAZO DO SERVIÇO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

CONTATO

Assistência Social

Assistência Jurídica

Assistência Psicológica

► O  NAS/EAMCE  é  responsável  pela

prestação  da  assistência

interdisciplinar  às  OM  localizadas  no

Estado do Ceará.

 Público-alvo:  todos  os  militares  e►

servidores civis  da ativa e veteranos,

pensionistas e seus dependentes.

 Ter  agendado  horário  de►

atendimento na recepção do NAS.

 Se  for  militar  ou  servidor  civil  da►

ativa de OM apoiada pelo NAS/EAMCE,

Atendimento: 

Presencial

Agendamento: 

Presencial na

recepção do NAS  ou

por telefone (85)

3288.4760.

Prazo: até 15 (quinze) dias.

Horário:  (Assistente  Social):

terça e quinta-feira, das 9h30 às

12h00 e 13h30 às 16h30.

Horário (Bacharel em Direito):

quinta-feira, das 10h00 às 12h00.

Horário  (Psicólogo): terça  e

quinta-feira, das 9h30 às 12h00 e
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o  atendimento  deverá  ser  solicitado

através  da  Papeleta  de

Encaminhamento  ao  NAS,  Anexo  "D"

da DGPM-501(7ª Revisão).

13h30 às 16h30.

Parcerias com instituições

e empresas conveniadas

(estabelecimentos de

ensino, restaurantes etc.)

 Público-alvo:  todos  os  militares  e►

servidores civis  da ativa e veteranos,

pensionistas e seus dependentes.

 Público-alvo:►

todos  os  militares  e

servidores  civis  da

ativa  e  veteranos,

pensionistas  e  seus

dependentes.

Relação dos parceiros no site:

http://www.eamce.mb/?

q=node/10 

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programas desenvolvidos

PROGRAMAS REQUISITOS
FORMA DE

ATENDIMENTO

PRAZO DO SERVIÇO

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

CONTATO
 Público-alvo:  todos  os►

militares  e  servidores  civis  da

Atendimento: 

Presencial.

Agende com Assistente

Social para tratar sobre os

- 34 de 41 -

http://www.eamce.mb/?q=node/10
http://www.eamce.mb/?q=node/10


Carta de Serviços ao Usuário – EAMCE ABR/2022

Participação nos Programas

Sociais

ativa e veteranos, pensionistas

e seus dependentes.

 Há  a  divulgação  dos►

Programas  Sociais  nas  TV

Corporativas  dispostas  nos

Ranchos  e  Praça  D`Armas,

para tripulação da EAMCE.

 Em  OM  apoiadas  pelo►

NAS/EAMCE,  é  necessário

adicionar  ao  seu  telefone  o

celular  funcional  do  NAS,

exclusivo  para  emissão  de

mensagem,  e  receba  as

notificações  sobre  participação

em eventos  e   inscrições  nos

Programas Sociais. 

Agendamento: 

Presencial na recepção do NAS

ou por telefone (85)

3288.4760.

Programas: 

Atendimento ao Idoso;

De apoio socioeconômico;

De permanência,

movimentação ou remoção por

motivo social; e Assessoria e

apoio em situação de óbito.

Agende com Psicólogo  para

tratar sobre os Programas: 

De atendimento especial; e

Qualidade de Vida.

Agende com Elemento de

Ligação: nas OM apoiadas

pelos NAS/EAMCE, os

Programas Sociais  Sociais são

divulgados pelo Elemento de

Ligação.
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DIVISÃO DE VETERANOS E PENSIONISTAS

SERVIÇOS REQUISITOS
FORMA DE

ATENDIMENTO

PRAZO DO SERVIÇO

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

CONTATO
 Recadastramento  anual►

(prova de vida);

 Cadastro  de  Representante►

Legal (procurador/curador);

 Comunicação de falecimento;►

 Encaminhamento  do►

processo de pensão militar, ex-

combatente, anistiado e civil;

 Declaração  de  dependente►

(DD);

 Declaração  de  beneficiário►

inicial  (DBI)  e  em aditamento

(DBA);

 Os  requisitos  estão►

disponíveis  no  link  "Carta  de

Serviços"  do  site

https://www.marinha.mil.br/sv

pm/ 

 Apresentar  os  documentos►

originais  ou  cópias

autenticadas.  A  autenticação

também poderá  ser  feita  pelo

servidor a quem o documento

for  apresentado,  mediante  a

verificação  com  o  documento

original.

Presencial

Prazo: de  acordo  com o  tipo

de serviço. O prazo máximo é

de até 120 (cento e vinte) dias.

Horário: Segunda  a  sexta-

feira, de 08h00 às 11h45.

Contato: (85) 3288-4733
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 Fundo de Saúde da Marinha►

(emissão de cartão CHASM)

 Benefício  de  assistência  à►

saúde (BAS);

 Alteração  de  dados►

cadastrais;

 Requerimento  de  Inspeção►

de saúde;

 Requerimento  de  Auxílio  e►

custeio funeral;

 Requerimento  de  Adicional►

de natalidade;

 Requerimento de Auxílio pré-►

escolar;

 Requerimento  para  PAPEM►

para sanar irregularidades nas

operações de consignação;

 Cadastro  de  e-mail  no  E-►

consig;

 Requerimentos diversos.►

- 37 de 41 -



Carta de Serviços ao Usuário – EAMCE ABR/2022

DEPARTAMENTO DO CORPO DE ALUNOS
Programas desenvolvidos

PROGRAMAS REQUISITOS
FORMA DE

ATENDIMENTO

PRAZO DO SERVIÇO

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

CONTATO

PROGRAMA FORÇAS NO
ESPORTE - PROFESP

 Público-alvo  abrange►

crianças,  adolescentes  e

jovens,  de  6  (seis)  a  18

(dezoito)  anos  de  idade,

preferencialmente  em  áreas

de  vulnerabilidade  social  e

regularmente matriculadas na

Rede Pública de Ensino.

 Tem  suas  atividades►

desenvolvidas  no  contraturno

escolar,  em  espaços  físicos

específicos,  podendo  ser  no

ambiente de uma OM/FFAA ou

em  espaços  comunitários

(públicos  ou  privados),

sempre sob a coordenação de

uma OM/FFAA.

Prazo: duração  de  9  meses/

ano, em coerência com o ano

escolar.

Horário: Duas  ou  três  vezes

por  semana,  dependendo  do

núcleo, no contraturno escolar.

Contato: (85) 3288-4711.

PROJETO JOÃO DO
PULO - PJP

 Atende  pessoas  com►

deficiência  a  partir  dos  seis

anos  de  idade,

preferencialmente  em  áreas

 O  núcleo  oferta  atividades►

com duração mínima de duas

horas  e  frequência  de  três

vezes  por  semana  ou  com

Prazo: duração  de  9  meses/

ano, em coerência com o ano

escolar.
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de vulnerabilidade social, com

o apoio  das  Forças  Armadas,

por meio do acesso à prática

de  atividades  educacionais,

direcionadas  às  ações

socialmente  inclusivas,  ao

esporte  adaptado  e  à

equoterapia,  abrangendo,

também,  os  militares  com

deficiência  e  dependentes  de

militares  que se encontrarem

nessa mesma condição.

duração mínima de três horas

e  frequência  de  duas  vezes

por  semana.  As  atividades

físicas  contemplam,  3

modalidades  esportivas  (2

coletivas  e  1  individual)  e

atividades  lúdicas  que

desenvolvam  a  habilidade

motora e o convívio social. As

turmas  são  organizadas  com

um  efetivo  máximo  de  35

alunos.  As  atividades  serão

desenvolvidas  no  formato  de

oficinas,  como  sendo  o

conjunto  de  atividades

realizadas  em  um  mesmo

local e horário.

Horário: Duas  vezes  por

semana (3h de oficina) ou três

vezes  por  semana  (2h  de

oficina).

Contato: (85) 3288-4711.
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EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Coordenação Geral
Capitão de Corveta ROBERTO DE OLIVEIRA BISPO

Imediato

Elaboração
Capitão-Tenente (T) SERGIO WILLIAN DE CASTRO OLIVEIRA FILHO

Assessor do Programa Netuno

Segundo-Tenente (RM2-T) THALITA DE OLIVEIRA MENEZES
Ajudante do Programa Netuno

Segundo-Sargento(AR) FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Auxiliar do Programa Netuno

Colaboração
Capitão de Fragata (RM1-IM) SEBASTIÃO ROGÉRIO VILLAS BOAS

Capitão de Corveta (S) SILVIA ROBERTA SOUSA ALVES
Capitão-Tenente (S) SAMIRA RODRIGUES CARVALHO AGUIAR 

Capitão-Tenente (IM) RICARDO ARAÚJO DE CASTRO
Capitão-Tenente (T) MARCELO ALVES BRANDÃO
Capitão-Tenente (EN) NAYARA PEREIRA LOBO

Capitão-Tenente (CN) JOSÉ ROBERTO GOMES DA COSTA
Capitão-Tenente (RM2-T) RAMAIANA DANTAS DE MORAIS

Primeiro-Tenente (RM2-T) DEYSE LUCY NASCIMENTO DA ROCHA
Primeiro-Tenente (RM2-T) NATÁLIA HOLANDA LUZ DO NASCIMENTO
Primeiro-Tenente (RM2-T) ARTHUR GUSTAVO SABOYA DE QUEIROZ 
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Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará

Avenida Coronel Filomeno Gomes, nº 30, Jacarecanga

Fortaleza–CE /  CEP 60.010-280

https://www.marinha.mil.br/eamce/
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