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Todo indivíduo, ao longo do percurso de sua vida, depara-se 
com diversos momentos difíceis. Superar tais dificuldades é 
fundamental para quem deseja continuar escrevendo uma 
história ativa e feliz.

Nesse contexto, o NAS/EAMES desempenha papel de apoio, 
auxiliando o planejamento de seus assistidos na realização  
de ações preventivas, atividades socioeducativas e culturais.
Sendo assim, esta cartilha é voltada, principalmente para os 
militares veteranos, dependentes, pensionistas e servidores 
aposentados.

Visamos através dela informar os serviços prestados pelo 
Núcleo de  Assistência Social.
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1. NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (NAS/EAMES) 
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1.1. MISSÃO
O Núcleo de Assistência Social (EAMES) destina-se à 
prestação inicial, de forma integrada, de assistência nas 
áreas de Serviço Social, Psicologia e Direito ao pessoal militar 
e servidores civis da EAMES e CPES; aos veteranos e aos 
dependentes e pensionistas, residentes na área do Espírito 
Santo.
1.2. INFORMAÇÕES GERAIS
O Atendimento do NAS/EAMES é realizado de segunda a 
quinta-feira, no horário de 09 (nove) horas às 16 (dezesseis) 
horas, exceto feriados e dias de licença pagamento.
A marcação para o atendimento é realizada por meio do 
telefone (27) 3041-5428 (secretaria) ou presencialmente no 
NAS.



2. SERVIÇOS OFERECIDOS
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2.1. SERVIÇO SOCIAL

Presta orientação social, intervindo nas relações sociais que 
estejam interferindo, direta ou indiretamente, no desempenho 
profissional e na convivência familiar e social dos seus 
usuários. Esta intervenção profissional busca a satisfação 
das necessidades humanas por meio do acesso a benefícios 
e recursos sociais que possibilitem ao usuário ultrapassar as 
situações sociais consideradas como um problema. Também 
busca capacitar o indivíduo a lidar com as vulnerabilidades 
sociais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
Realiza encaminhamentos às instituições da Marinha e extra 
Marinha, de acordo com as necessidades apresentadas.

2.2. DIREITO

Presta orientação jurídica em vários ramos 
do Direito (exemplos: divórcio, inventário, 
guarda, adoção, locação, Direito do 
Consumidor).
Realiza encaminhamentos dos casos que 
necessitem de representação judicial às 
Defensorias Públicas, Escritórios Modelo, 
Faculdades de Direito e Associações que 
prestam Assistência Jurídica gratuita, com as 
quais a Marinha tenha convênio.
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Presta assistência psicológica em nível 
primário, tendo como estratégia básica a 
prevenção, visando evitar ou minimizar o 
aparecimento de conflitos decorrentes da 
relação do indivíduo consigo mesmo e 
com o seu meio social. Emprega métodos 
e técnicas individuais e coletivas.

2.3. PSICOLOGIA

2.4 COMO PROCEDER PARA SER ATENDIDO

Os atendimentos serão efetuados mediante agendamento 
prévio por telefone ou presencialmente na secretaria. Não há 
atendimento de emergência.

Fornece atendimento às pensionadas, em questões 
relacionadas à pensão alimentícia concedida em juízo, de 
acordo com as normas estabelecidas pela Pagadoria de 
Pessoal da Marinha (PAPEM). Realiza a alteração de conta-
corrente e de endereço residencial.
Para realizar o atendimento a (o) pensionada (o) deverá 
comparecer a secretaria do NAS/EAMES portando os 
seguintes documentos: Identidade, CPF, comprovante de 
residência e comprovantes bancários

2.5. ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE 
PENSIONADOS
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O integrante da Família Naval que necessitar de serviços 
funerários deve, inicialmente, providenciar a Declaração de 
Óbito (documento emitido pelo médico). Para obter a 
Declaração em questão, as seguintes orientações devem ser 
seguidas (fontes: Conselho Federal de Medicina e Ministério 
da Saúde):
Ÿ No caso de morte natural, o documento será emitido pelo 

médico assistente do falecido;
Ÿ Caso o óbito por morte natural tenha ocorrido em casa, 

sem assistência médica, a família deve procurar o distrito 
policial mais próximo a fim de solicitar a remoção do corpo 
para o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), que será o 
responsável pela emissão da Declaração de Óbito, depois 
dos exames. Nas localidades sem SVO, a Declaração 
será emitida por médico do serviço público ou, na falta 
deste, por outro médico;

Ÿ No caso de falecimento em hospital, a Declaração de 
Óbito será emitida pelo médico assistente do paciente ou, 
na sua falta, pelo médico substituto ou plantonista. Em 
regime ambulatorial, será emitida pelo médico designado 
pela instituição;

2.6. APOIO EM SITUAÇÃO DE ÓBITO
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Ÿ No caso de morte violenta, o óbito deverá ser comunicado 
à autoridade policial, que providenciará a remoção do 
corpo para o IML, onde será feita a necrópsia e preenchida 
a Declaração de Óbito pelo médico legista. Após esse 
procedimento, o corpo será liberado mediante o devido 
reconhecimento pelo familiar.

Após a obtenção da Declaração de Óbito, o sepultamento 
poderá ser realizado. Para tal, o representante da família 
deverá procurar uma funerária ou acionar o plano de 
assistência funeral (caso possua), de posse dos seguintes 
documentos:

Ÿ Declaração de Óbito ou Certidão de Óbito (*); 
Ÿ Documento de identidade do falecido;
Ÿ Documento de identidade do responsável pelo 

sepultamento; 
Ÿ Documento referente à propriedade de sepultura da 

família (carneiro, jazigo perpétuo), caso possua.

(*) A Certidão de Óbito é o documento público que 
comprova o registro da Declaração de Óbito em 
cartório. Esse documento pode ser obtido pelos 
familiares, pelo plano de assistência funeral ou, 
opcionalmente, por despachante contratado.
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O Abrigo do Marinheiro (www.abrigo.org.br) também possui 
contrato com uma seguradora, por meio do qual oferece à 
Família Naval, mediante contratação prévia pelo 
interessado, o Seguro de Assistência Póstuma, com as 
opções de prestação do serviço de assistência funeral ou do 
reembolso das despesas com o funeral, e contempla:

Ÿ Registro de óbito em cartório;

Ÿ Locação de jazigo (em 
cemitério do município de 
domicílio do segurado);

Ÿ Carro fúnebre;

Ÿ Sala para velório;

Ÿ Livro de Presença;

Ÿ Urna ornamentada;

Ÿ Coroa de flores;

Ÿ Jogo de paramentos (véu, 
manta mortuária, velas, etc.);

Ÿ Traslado do corpo (caso o 
falecimento tenha ocorrido em 

município diferente do 
município de domicílio do 
segurado);

Ÿ Sepultamento (incluindo a Taxa 
correspondente) ou 
Cremação.(desde que o  
serviço esteja disponível no 
município de domicílio do 
segurado);

Ÿ Preparação do corpo.

Ÿ Para obter maiores 
informações, entrar em contato 
diretamente com o Abrigo do 
Marinheiro, pelo telefone:
(21) 2233-7003.

2.7. OUVIDORIA Recebe ,  ava l i a  e  encaminha  as 
manifestações do usuário, sempre em 
busca de soluções. Essas podem ser 
críticas, dúvidas, elogios, informações, 
sugestões, dentre outros.

Garante o direito de resposta, com 
acompanhamento, até a solução final e 
preserva o sigilo das informações.

E-mail: eames.ouvidoria@marinha.mil.br
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3. PROGRAMAS E PROJETOS
DESENVOLVIDOS NO NAS

3.1. PROGRAMA DE APOIO SOCIOECONÔMICO (PASE)

O programa contempla ações de prevenção e proteção com 
o objetivo de garantir aos usuários da Assistência Social o 
exercício pleno da cidadania, visando auxiliar no 
enfrentamento das vulnerabilidades socioeconômicas 
vividas.

3.1.1. INFORMAÇÕES DO PASE

O acesso aos benefícios sociais previstos no Programa de 
Apoio Socioeconômico será realizado em caráter pontual e 
dar-se-á após estudo socioeconômico realizado pelo 
assistente social, que solicitará a documentação necessária 
para acesso ao fornecimento gratuito de gêneros 
alimentícios de primeira necessidade, medicamentos, 
pagamento de contas públicas, dentre outros.
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O projeto “Vida ativa para os veteranos”, inserido no 
Programa de Atendimento ao Idoso, é oferecido a militares da 
reserva remunerada ou reformados, servidores civis inativos, 
respectivos cônjuges e pensionistas, com idade igual ou 
superior a 60 anos. O propósito do projeto é promover a 
qualidade de vida e saúde, objetivando sua autonomia, 
inserção social, fortalecimento das redes de cuidados e o 
incentivo ao desenvolvimento físico e intelectual, bem como 
sua valorização perante a sociedade.

3.2.1. INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DE
ATENDIMENTO AO IDOSO

Os interessados em participar das atividades realizadas pelo 
Grupo AMAR (Andorinhas do Mar) podem realizar contato 
com a recepção do NAS para agendar com o serviço social a 
entrevista inicial.

3.2. PROJETO VIDA ATIVA PARA OS VETERANOS
       (Grupo Andorinhas do Mar – Amar)
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3.3. PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIAL
(PAE) – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Destina-se ao atendimento de dependentes de militares e 
servidores civis, com deficiência, que estejam oficialmente 
instituídos na Marinha do Brasil (MB), com idade igual ou 
superior a 3 (três) anos. Entende-se como dependente com 
deficiência, para inclusão nesse programa, aquele que 
apresente distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor, 
ou seja, prejuízos neuromotores, mentais ou sensoriais 
causados por transtornos congênitos, perinatais ou 
adquiridos na infância, cujas apresentações clínicas mais 
frequentes são a paralisia cerebral, a deficiência intelectual, 
as deficiências sensoriais (visual e auditiva) e os transtornos 
do espectro autista (TEA).

3.3.1. INFORMAÇÕES SOBRE O PAE

A família que necessite de esclarecimentos poderá 
comparecer a secretaria do NAS para orientação. Conforme 
o caso, será realizado o agendamento no Grupo de Avaliação 
e Acompanhamento de Pacientes Especiais (GAAPE) da 
Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG), que 
identificará as terapias necessárias e indicará as clínicas 
para a realização do tratamento.
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4.1. INFORMAÇÕES GERAIS

Organização Militar de Apoio e Contato (OMAC) - Tem como 
público-alvo veteranos e pensionistas militares/civis, ex-
combatentes e anistiados. A OMAC visa auxiliar a troca de 
informações, documentos e serviços agilizando a 
comunicação com o Serviço de Veteranos e Pensionistas da 
Marinha (SVPM), cujo propósito é gerenciar a concessão de 
benefícios a esse público-alvo.

Tel: (27) 3041-5439.

4. OMAC

4.2. PASTA PATRIMONIAL

Destina-se a guarda de documentos do militar (Instituidor) 
que, em caso de falecimento, irão facilitar a habilitação à 
Pensão Militar em favor dos beneficiários. Os documentos da 
Pasta Patrimonial deverão estar autenticados.

1) Certidão de óbito;
2) Certidão de casamento, nascimento
ou declaração de união estável;
3) Certidão de nascimento ou casamento
ou óbito dos filhos;
4) Cópia da Identidade e CPF; e
5) Certidão de Serviços de Guerra
(caso de Ex-combatente).
6) Último Bilhete de Pagamento

1) Cópia de Identidade e CPF;
2) Comprovante de abertura de conta-corrente
individual do beneficiário;
3) Comprovante de recebimento de salário,
pensão ou aposentadoria de Cofres Públicos
Municipal, Estadual ou Federal, caso receba
alguma remuneração;
4) Comprovante de residência em nome do
requerente;
5) Comprovante de regularidade junto à
Receita Federal.

DO INSTITUIDOR DO BENEFICIÁRIO (A)
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4.3. AUXÍLIO-FUNERAL

Tem direito a requerer o auxílio-funeral os beneficiários da 
pensão militar, quando o falecido for:                                     .
- militar da reserva remunerada ou reformado;                       .
- pensionista viúvo (a) do militar instituidor da pensão;           .
- militar, quando do falecimento do (a) esposo (a), ex esposo 
(a), pensionado (a) ou seu dependente direto, devidamente 
comprovado;                                .
- pensionista ex-combatente da MB;                                      .
- servidores civis aposentados da Marinha.                            .
A indenização será paga ao militar, à viúva do militar, filha do 
militar ou viúva do aposentado civil, desde que atenda as 
exigências da legislação vigente, mediante requerimento e 
apresentação de documentação comprobatória.

   

Documentos necessários (cópias autenticadas ou 
originais mais cópias):

– 1 (uma) cópia da certidão de óbito;

– 1 (uma) cópia do CPF e RG da pessoa que solicitará o 
auxílio-funeral e da pessoa falecida;

– 1 (uma) cópia do último contracheque do falecido(a) ou 
do militar quando o falecido for seu dependente; e

– 1 (uma) cópia do comprovante de conta-corrente 
individual da pessoa que solicitará o auxílio-funeral.



A indenização será paga a terceiros por ocasião do 
falecimento do militar, funcionário(a) civil, do(a) pensionista 
viúvo(a) do militar, desde que não haja continuidade da 
pensão, mediante requerimento, comprovação das 
despesas de sepultamento e apresentação de docu-
mentação comprobatória.

Documentos necessários (cópias autenticadas ou originais 
mais cópias):

– 1 (uma) cópia da certidão de óbito;

– 1 (uma) cópia do CPF e RG da pessoa que solicitará o 
auxílio funeral e da pessoa falecida;

– 1 (uma) cópia do último contracheque do falecido(a);

– 1 (uma) cópia do comprovante da conta-corrente 
individual da pessoa que solicitará o auxílio-funeral;

- 1 (uma) cópia das notas fiscais de despesas de 
sepultamento.
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A pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do 
militar falecido, excluído a bem da disciplina, por deserção ou 
extraviado, em situação de operação militar, e será paga 
conforme o disposto em legislação específica. Para 
aplicação da pensão militar, será considerado como posto ou 
graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual 
forem calculadas suas contribuições para a pensão militar.
A pensão militar é deferida em processo de habilitação, 
tomando-se por base a Declaração de Beneficiários 
preenchida em vida pelo militar.

4.4. PENSÃO MILITAR

4.5. BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO MILITAR

Aqueles que têm direito a Pensão Militar são denominados 
BENEFICIÁRIOS. O militar ativo ou veterano declara seus 
beneficiários, os quais serão registrados pelas OM ou OMAC 
de vinculação, respectivamente.

- a pensão militar será concedida integralmente ao cônjuge 
ou ao companheiro. A pensão Militar será distribuída, em 
partes iguais, entre o cônjuge e o ex-cônjuge com direito a 
pensão alimentícia; ou o cônjuge e a(o) ex-companheira(o) 
com direito a pensão alimentícia; ou a(o) companheira(o) e o 
ex-cônjuge com direito a pensão al imentícia; ou 
a(o)companheira(o) e a(o) ex-companheira(o) com direito a 
pensão alimentícia.
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No caso da existência de filhos e ou enteados de quaisquer 
uniões, metade do valor da Pensão Militar será rateada, em 
partes iguais, entre estes, e a outra metade será distribuída 
nas formas citadas anteriormente. As quotas-parte da 
Pensão Militar relativas aos filhos e enteados serão 
adicionadas às dos respectivos pai/mãe beneficiários 
alimentícia; ou a(o) companheira(o) e a(o) ex-compa-
nheira(o) com direito a pensão alimentícia.
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5. INFORMAÇÕES SOBRE ATENDIMENTO
DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

5.1.EMISSÃO DE GUIAS:

5.1.1 FORMAS DE SOLICITAÇÃO:

• PRESENCIAL:

O usuário deverá comparecer ao posto avançado  de triagem 
próximo ao Portão “Alfa”, de segunda à sexta-feira, de 7h às 
11h para dar entrada na solicitação;

• VIA E-MAIL:

O usuário deverá enviar um e-mail com assunto: "solicitação 
de guias" para eames.gap@marinha.mil.br;

• VIA WHATSAPP:

O usuário deverá enviar mensagem através do número:

(27) 3041-5435

5.2. INFORMAÇÕES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE 
SAÚDE

Documentação necessária, relação de clínicas credencia-
das e demais informações poderão ser encontradas no site 
da EAMES: www.marinha.mil.br/eames.                               .
A Diretoria de Saúde da Marinha orienta que para acesso aos 
serviços eletivos (programados/agendados), o usuário do 
FUSMA deverá residir na localidade do Espírito Santo e 
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possuir Guia Válida em mãos antes de realizar o serviço 
(exceto em situações de Urgência e Emergência);

As especialidades de: Pediatria, Ginecologia e Oftalmologia 
não necessitam de encaminhamento médico, para consulta 
especializada.                                     .
Guias não utilizadas deverão ser devolvidas para o devido 
cancelamento com justificativa junto à DSM.                          .
Guias de Fisioterapia serão emitidas para OSE's 
conveniadas somente com indicação médica especializada.
Nos atendimentos de urgência em OSE não credenciada 
pela MB o paciente ou seu responsável legal / autorizado 
deverá comunicar o fato à OMH/OMFM da área dentro das 
primeiras 48 horas, quando a urgência ocorrer nas cidades-
sede dos Hospitais Navais, e em 72 horas, nas demais 
localidades. O contato deverá ser feito com o enfermeiro de 
serviço, mediante o telefone (27) 3041-5448 ou através do e-
mail (eames.enfermeiro@marinha.mil.br).

Agendamento  para consultas médicas / odontológicas e 
realização de exames de imagem nas dependências da 
EAMES:

• Via whatsapp: (27) 3041-5434

• Via telefone: (27) 3041-5434/ 3041-5435 (de segunda 
à sexta de 8h às 16h)

• Via e-mail:  eames.agenda@marinha.mil.br;

 Prazo para retorno : 03 dias úteis

Especialidades Médicas: Clínica Médica, Ortopedia, 
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Psiquiatria;

Especialidades Odontológicas : Clínica Odontológica, 
Periodontia, Endodontia e Dentística;

Exames de imagem: Radiografias simples
e Ultrassonografias.

Laboratório:

Horário de coleta:

Segunda à quinta-feira de 07h30 às 09h

Emissão de Guias (whatsapp ou e-mail):

Via e-mail: eames.laboratorio@marinha.mil.br
assunto “solicitação de guias”

Via whatsapp:  (27) 3041- 5443

Atendimento no SeDiMe:

Horário de atendimento: segunda à quinta de 9h15 às 12h

Solicitação via e-mail:  eames.sedime@marinha.mil.br/ 
assunto "medicações"

Os usuários deverão enviar cópias digitais: Identidade militar 
válida, receita médica atualizada e dados para contato
(e-mail e telefone). Idosos, gestantes e transplantados 
poderão nomear um representante para o recebimento do 
medicamento.
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6.0 OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO IDOSO

É assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema 
de transporte coletivo, segundo preceitua o artigo 42 do 
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03).                                          .
Este direito permite ao idoso, no momento do embarque, ter 
acesso imediato ao meio de transporte (ônibus, avião, metrô, 
trem, barca, navio, etc).                                                          .
Esta mesma lei assegura que sejam reservados aos idosos 
10% (dez por cento) dos assentos nos veículos de transporte 
coletivo, devidamente identificados com placa de reservado 
preferencialmente para idosos (artigo 39 §2º).

TRANSPORTE

ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS,
ESPORTIVAS E DE LAZER

Tratando-se de eventos culturais, artísticos, esportivos e de 
lazer e tendo a pessoa 60 anos ou mais (o que deverá ser 
comprovado através do documento pessoal e oficial, com 
foto, que demonstre sua idade), terá o idoso direito ao 
desconto de pelo menos 50% na compra de seu ingresso, 
como também a garantia do acesso preferencial ao local do 
evento (artigo 23 do Estatuto do Idoso).



MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO 

ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Enseada do Inhoá, s/nº – Prainha
CEP 29100-900
Vila Velha - ES.

Telefone: (27) 3041-5428
E-mail: eames.nas@marinha.mil.br




