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CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE

I - INFORMAÇÕES GERAIS

Localização

Av. Ivo do Prado, 752 – São José, CEP 49.015-070 – Aracaju – SE.

Tel.: (79) 3711-1600

Site: www.cpse.mar.mil.br

Disque Denúncia: (79) 3711-1646 / (79) 99927-4930

Disque Denúncia Whatsapp: (79) 99927-4930

Horário de atendimento

O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira no horário das 08h20min às

11h40min, exceto em Feriados Municipais e Nacionais.
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II - IDENTIDADE INSTITUCIONAL

MISSÃO

“Contribuir  para  a  orientação,  a  coordenação  e  o  controle  das  atividades  relativas  à

Marinha Mercante e organizações correlatas no que se refere à defesa nacional, à salvaguarda da

vida humana e à segurança da navegação, no mar aberto e nas hidrovias interiores, e à prevenção

da poluição hídrica por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio.”

TAREFAS

• Cumprir e fazer cumprir a legislação, os atos e normas, nacionais e internacionais,

que regulam os tráfegos marítimo, fluvial e lacustre;

• Fiscalizar os serviços de praticagem;

• Realizar inspeções navais e vistorias;

• Instaurar ou conduzir Inquéritos Administrativos referentes aos Acidentes e Fatos da

Navegação (IAFN) e Investigação de Segurança dos Acidentes e Incidentes Marítimos

(ISAIM), de acordo com a legislação em vigor;

• Auxiliar o serviço de socorro e salvamento marítimo, de acordo com o determinado

pelo Comando do 2º Distrito Naval;

• Concorrer para a fiscalização e manutenção da sinalização náutica;

• Executar as atividades atinentes ao Ensino Profissional Marítimo (EPM), dentro de

sua área de competência;

• Executar, quando determinado, atividades atinentes ao Serviço Militar;

• Apoiar  o  pessoal  militar  da  Marinha  do  Brasil  e  seus  dependentes,  quanto  a

pagamento,  saúde  e  assistência  social  e,  no  que  couber,  o  pessoal  civil  e  seus

dependentes, na sua área de jurisdição;

• Cumprir  e  fazer  cumprir  as  determinações  emanadas  dos  representantes  da

Autoridade Marítima Brasileira (AMB), de acordo com as competências que nos foram

delegadas;

• Executar  as  tarefas  de  fiscalização  necessárias  à  manutenção  da  boa  ordem  do

tráfego aquaviário;

• Seguir as orientações técnicas emanadas da Diretoria de Portos e Costas (DPC), no

que se refere à Segurança do Tráfego Aquaviário (STA), ao Ensino Profissional Marítimo

(EPM) e à prevenção da poluição hídrica;

• Elaborar, manter atualizadas e divulgar as Normas e Procedimentos da Capitania dos

Portos (NPCP);
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• Manter registros atualizados das informações e características relativas aos portos,

terminais e instalações portuárias.

VISÃO

“Ser uma Capitania dos Portos modelo entre as organizações militares do STA, visando a

excelência na execução de suas tarefas ao buscar qualificar aquaviários nos padrões de ensino

mais modernos existentes, manter transparência nas práticas de gestão pró-ativas, eficiência no

atendimento  ao  público,  efetuar  ações  de  fiscalização  de  modo  a  estabelecer  uma  reduzida

relação entre embarcações autuadas e embarcações abordadas com a finalidade de minimizar o

número de acidentes, até 2021”.

VALORES

 Justiça

 Equilíbrio

 Disciplina

 Hierarquia

 Atitude Proativa

 Efetividade
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III-APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Decreto n° 9.094 de 17 de Julho de

2017 e tem por objetivo informar ao cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, das

formas de acesso a esses serviços e dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de

atendimento ao público.

Dentro do processo de visão do futuro a CPSE apresenta a sua Carta de Serviços ao

Cidadão, acreditando que esse canal de comunicação ampliado com os seus usuários é medida de

extrema importância para dar transparência e visibilidade aos serviços que executa.

A Carta  divulga  todos  os  serviços  que  a  CPSE oferece  e  orienta  quanto  aos  seus

requisitos e como cada serviço é tratado, antes de acessados pelo público-alvo. Por reconhecer o

usuário  como  cliente  parceiro,  a  Carta  de  Serviços  da  CPSE  também  indica  como  emitir

sugestões ou enviar reclamações, assegurando a efetiva participação do usuário na avaliação dos

serviços prestados.

Ao divulgar os seus compromissos de atendimento,  a CPSE mantém o seu objetivo

estratégico na direção da melhoria contínua de suas ações, visando sempre à busca da excelência

no atendimento ao público.

JOÃO BATISTA BARBOSA
Capitão de Fragata
Capitão dos Portos
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IV-COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Atenção, respeito e cortesia no atendimento aos usuários:

• Os  profissionais  da  CPSE  se  comprometem  a  prestar  um  atendimento  claro  e

objetivo,  pautado  na  ética  e  no  valor  do  respeito  à  dignidade  da  pessoa  humana,  com

cordialidade e atenção personalizada.

• Será  facilitado ao  usuário  o  acesso  às  informações  e  procedimentos,  em prol  da

transparência dos serviços prestados.

• Os militares/servidores da CPSE se empenharão ao máximo em atender/solucionar os

processos em tramitação em até noventa dias. Aqueles que requererem maior prazo,  por sua

complexidade,  serão  informados  ao  usuário  quanto  às  etapas  cumpridas  e  pendentes  e  às

estimativas de prazos.

• Todas as  reclamações  e/ou sugestões recebidas  pela  Ouvidoria  serão prontamente

respondidas aos usuários.

Estrutura de Atendimento:

• Seção de Atendimento ao Inativo e Pensionista (OMAC)

• Divisão de Atendimento STA – Segurança do Tráfego Aquaviário

• Seção de Atendimento SRD – Serviço de Recrutamento Distrital

• Divisão de Atendimento EPM – Ensino Profissional Marítimo

• Seção de Saúde

O atendimento é feito por ordem de chegada com finalidade de proporcionar melhor

atendimento (sendo priorizados os atendimentos de idosos, pessoas portadoras de necessidades

especiais, gestantes e lactantes).

Condições de limpeza e conforto:

• Nossas instalações sanitárias são de fácil acesso e mantidos os padrões de limpeza.

• Os ambientes de trabalho são limpos e higienizados de acordo com os padrões de

saúde, gerando conforto e bem estar aos usuários.

• Nossa  Capitania  dispõe  de  instalações  adequadas  aos  portadores  de  necessidades

especiais, tais como rampas de acesso e banheiro adaptado.

• São mantidas, próximas às áreas de acesso, vagas de estacionamento reservadas a

idosos e portadores de necessidades especiais.
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Formas de comunicação com o usuário

A CPSE disponibiliza as seguintes formas de comunicação com o usuário:

• Atendimento  telefônico: (79)  3711-1600  –  com  indicação  do  ramal  desejado

informado pelo atendimento eletrônico personalizado.

• Internet por meio da página www.cpse.mar.mil.br que contém diversas informações

e serviços oferecidos pela CPSE.

•Ouvidoria: por meio da qual são feitas sugestões, reclamações, elogios e comentários:

cpse.ouvidoria@marinha.mil.br

• Emergências Marítimas/Fluviais:185
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V- SERVIÇOS OFERECIDOS

1- DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO (EPM)

Tem por objetivo a qualificação e habilitação dos profissionais  dos grupos: Marítimos,

Fluviários, Pescadores, Mergulhadores, Práticos e Agentes de Manobra e Docagem. Obedecerá a

um processo, contínuo e progressivo, de Formação, Aperfeiçoamento, Adaptação, Readaptação,

Atualização, Especialização, Expedito e Avançado, que se estenderá através de cursos e estágios,

com vistas  ao preparo técnico profissional  de pessoal  para o exercício de cargos,  funções e

ocupações, na Marinha Mercante.

Divisão do Ensino Profissional Marítimo (CP-10) compete:

I – planejar e prover os serviços atinentes ao Ensino Profissional Marítimo (EPM).

II – assessorar o Capitão dos Portos nos assuntos relacionados com o Ensino e Habilitação

do pessoal da Marinha Mercante.

A Divisão é composta de duas seções:

a) Seção de Ensino (CP-11) compete:

I  – realizar todo o processo deste o planejamento,  divulgação,  inscrição,  teste  de

aptidão e controle de qualidade dos diversos cursos previstos no PREPOM do ano corrente,

incluído os cursos a distância para aperfeiçoamento para subalternos; 

II – manter constantemente atualizado o material didático dos cursos do EPM:

III – orientar sobre a carreira do marítimo e os referidos cursos a ser realizado; e

IV – Aplicar e fiscalizar as provas on-line dos cursos EAD, de aperfeiçoamento de

subalternos e/ou qualquer outro curso semipresencial.

b) Seção de Habilitação (CP-12) compete, especificamente:

I  –   incluir  aquaviários  e  certificações,  de  acordo  com conclusão  de  cursos,  no

SISAQUA;

II – controlar o cadastro no SISAQUA de aquaviários inscritos da Marinha Mercante

em diversas categorias;

III – receber e solicitar transferências de jurisdições de aquaviários;

IV – efetuar a ascensão de categoria dos aquaviários;

V  - gerar protocolo do SISAP; e

VI  -  preparar  as  carteiras  de  habilitação  dos  aquaviários,  etiqueta  de  cursos  e

certificados.

1.1- DOS CURSOS

A relação dos cursos do Sistema do Ensino Profissional Marítimo (SEPM), em vigor para

aquaviários,  consta  anualmente  no  Programa  do  Ensino  Profissional  Marítimo  (PREPOM),

disponibilizado no site da Diretoria de Portos e Costas(DPC).
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1.2- INSCRIÇÃO

Ao efetuar a inscrição para os cursos do Ensino Profissional Marítimo (EPM), o candidato

receberá o protocolo de inscrição e as Instruções ao Candidato, com as seguintes informações:

propósito do curso, período de aplicação e horário das aulas; requisitos para matrícula; critério

para preenchimento das vagas; e, no caso de exame de seleção, conteúdo programático e dias e

horários das provas, Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e certificado a que ele fará jus, se

aprovado.

A inscrição para os cursos do EPM será efetivada, de acordo com as seguintes exigências:

(a) cumprimento (dos) requisitos previstos no PREPOM do ano corrente;

(b) apresentação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), para o pessoal oriundo

da Marinha Mercante; Caderneta Registro (CR), para os oriundos da Marinha do Brasil; e do

Cartão  de  Identidade,  CPF,  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  paga,  ou  Certidão  de

Nascimento, ou Certidão de Casamento, para as demais situações;

(c) comprovante de escolaridade;

(d)  quando  o  candidato  concorrer  a  vagas  disponibilizadas  no  PREPOM  para

empresas de navegação, apresentar carta da empresa ou armador, indicando o candidato ao curso,

por  ordem de  prioridade,  quanto  ao  estágio  a  empresa  de  navegação  da  jurisdição  deverão

informar a CPSE o número de vagas oferecida para o estágio dos cursos previstos no PREPOM

do ano  corrente,  período  necessário  a  conclusão  do curso  e  declarando  está  em dia  com a

contribuição para o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM). O

estágio  embarcado  não  será  remunerado,  de  acordo  com  estabelecido  na  NORMAM-30

(Volume-I); e

(e) pagamento da taxa de inscrição no valor  estipulado pela  DPC, exceto para o

grupo de Pescadores.

Os critérios para o exame de seleção para cada curso serão divulgados no Programa do

Ensino Profissional Marítimo para Aquaviários (PREPOM) e em edital publicado no site desta

Capitania dos Portos, anualmente.

1.3- MATRÍCULA DO CANDIDATO

As vagas em curso serão preenchidas em conformidade com a prioridade estabelecida no

PREPOM para cada curso, onde os candidatos poderão ser classificados conforme as seguintes

situações:

(a) aquaviários indicados por Empresas de Navegação e entidades representativas da

Comunidade Marítima;

(b) aquaviários avulsos com maior tempo de experiência profissional comprovada na

CIR: os desempregados e sem vínculo com Empresas de Navegação;
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(c) aquaviários aposentados;

(d) inativos da Marinha do Brasil para o Curso de Marinheiro Auxiliar de Convés e

Marinheiro Auxiliar de Máquinas, os oriundos da Marinha do Brasil, terão direito a 10% do total

das vagas,  não realizarão as provas escritas  e serão classificados pela  ordem decrescente do

tempo de embarque durante o Serviço Ativo na MB; e

(e) em caso de empate no Tempo de Embarque, terá prioridade o candidato com mais

idade.

A relação dos candidatos inscritos e selecionados para a matrícula será divulgada pelos OE,

até quinze dias antes da data prevista para o início do curso.

Observação: Os candidatos aprovados nas provas escritas, classificados dentro do número

de vagas serão convocados para o Teste de Suficiência Física e nesta ocasião deverão apresentar

o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), que comprove bom estado de saúde física e mental,

inclusive boas condições auditivas e visuais.

Para  a  efetivação  da  matrícula,  os  alunos  classificados  deverão  cumprir  os  seguintes

procedimentos:

(a) para os Cursos de Formação:

I) Prova de estar em dia com as obrigações militares;

II)Título de Eleitor  para os  que tiverem dezoito anos ou mais  (poderá ser aceito

comprovante de solicitação do referido Título);

III) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), atualizado, que comprove bom estado de

saúde física e mental, e, explicitamente, boas condições auditivas e visuais;

IV) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), quando for o caso;

V) Permissão dos pais  ou responsável,  em documento com firma reconhecida ou

certificado de juiz de menores, quando menor de dezoito anos não emancipado; e

VI) Duas fotografias recentes, tamanho 3 x 4, de frente.

b) Para os demais cursos:

I) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), atualizado;

II)Caderneta de Inscrição e Registro (CIR); e

III) Duas fotografias recentes, tamanho 3 x 4, de frente.

O candidato inativo da MB será dispensado da apresentação dos documentos que possam

ser vistos em sua Caderneta-Registro (CR).

IV) o candidato selecionado para o curso receberá o guia do aluno e o Cartão de

Identificação.
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1.4- AVERBAÇÃO DE CARTEIRA

O Órgão de Execução (OE) aplicador do curso averbará na CIR do aquaviário o curso ou

estágio em que lograr aprovação, devendo tal fato ser informado ao OE de inscrição.

Prazo: 10 dias úteis, contados a partir da entrega da Ordem de Serviço.

1.5- SERVIÇOS PRESTADOS AOS AQUAVIÁRIOS

O Aquaviário para solicitação de qualquer serviço deverá portar sempre sua CIR, para que

possa ser identificado pelo sistema (SISAQUA). Serviços:

I) renovação da Etiqueta de Dados Pessoais;

II) transferência de jurisdição;

III) emissão de 2a via de CIR;

IV) ascensão de categoria;

V) atualização de cadastro;

VI) emissão de certificados 1034; e

VII) certificado de competência.

Tempo médio de atendimento: 10 a 20 minutos

Prazo: Entre 5 e 60 dias

2- DIVISÃO DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO

A Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário (DSTA) é constituída por uma Seção de

Cadastro, subdividida nas Subseções de Cadastro de Embarcações, de Despacho de Embarcações

e  de  Cadastro  de  Amadores;  e  pela  Seção  de  Inspeção  Naval  e  Vistorias,  subdividida  nas

Subseções de Meio Ambiente e Poluição Hídrica, de Aforamento e de Inquéritos Administrativos

sobre Fatos da Navegação, todas voltadas ao atendimento da comunidade marítima (aquaviários

e amadores) bem como as empresas de navegação e órgãos públicos. O propósito desta divisão é

a  identificação,  controle  e  guarda  de  dados  dos  bens  dos  proprietários  de  embarcações  e

fiscalização do emprego de embarcações na jurisdição.

A CPSE por meio da DSTA faz o controle de entrada e saída de embarcações dos portos e

pontos de embarque e desembarque de Sergipe, fiscaliza as atividades profissionais do pessoal da

Marinha Mercante, fiscaliza as atividades da praticagem na jurisdição, investiga os acidentes e

fatos da navegação, acidente de poluição hídrica, inspeciona clubes náuticas e marinas, divulga e

orienta o público em geral quanto as determinações, contidas nas NORMAS DA AUTORIDADE

MARÍTIMA - NORMAM.

A CPSE  mantém  diariamente  um  grupo  de  Inspetores  Navais  pronto  para  o  devido

atendimento à comunidade no que define a sua missão e segurança da navegação. Por meio dos

- 12 -



MARINHA DO BRASIL

(Continuação da Carta ao Usuário da CPSE..................................................................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
telefones (79) 3711-1622 / 1623 / 1624 pode ser acionado para apuração de fatos ou investigar

acidentes.

2.1- RECADASTRAMENTO DE EMBARCAÇÕES

É o processo pelo qual o proprietário ou representante legal da embarcação revalida sua

inscrição e mantém seus dados cadastrais e de seu bem atualizado.

O  TIE (Título de Inscrição de Embarcação) tem validade de 05 (cinco) anos, assim

como também o Termo de  Responsabilidade,  que  é  o  documento  no  qual  o  proprietário  se

responsabiliza  civil  ou  penalmente,  nos  termos  da  lei,  pelas  consequências  do  uso  da

embarcação, em violação ou desacordo às leis e normas em vigor, referentes à segurança da

navegação,  salvaguarda  da  vida  humana  nas  águas  e  à  prevenção  da  poluição  hídrica,  em

particular, das Normas da Autoridade Marítima.

O tempo médio de atendimento no setor para emissão de formulários e orientações para

início do processo é de 15 a 20 minutos e o tempo para processar um requerimento é de 10 dias,

o protocolo emitido no início do processo de validade de 30 dias, caso não necessite de uma

vistoria específica em razão do serviço solicitado, principalmente, quando a embarcação tiver

suas características alteradas.

Documentos necessários:

• TIE (Título de Inscrição da Embarcação - original);

• Autorização para Transferência de Propriedade (original);

• Comprovante de Endereço (contas públicas emitidas até 90 dias);

• Termo de Responsabilidade;

• Seguro DPEM;

• Requerimento;

•  Identidade e CPF; e

Pagamento de taxa referente ao serviço solicitado (GRU)

2.2- INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÕES

É o processo inicial solicitado pelo proprietário ou representante legal, para inscrever junto

a Capitania dos Portos de Sergipe, uma embarcação “nova” ou que nunca tenha sido inscrita.

Todas as embarcações brasileiras de esporte e/ou recreio estão sujeitas à inscrição nas Capitanias,

Delegacias e Agências.

Procedimento: basta o proprietário ou seu representante legal comparecer à Capitania dos

Portos de Sergipe, portando a nota fiscal de compra da embarcação, bem como preencher alguns

documentos que se fazem necessários para que seja realizado a inscrição.

Documentos necessários:

- 13 -



MARINHA DO BRASIL

(Continuação da Carta ao Usuário da CPSE..................................................................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Nota Fiscal da embarcação;

•  Xerox do RG / CPF/ Comprovante de Residência;

•  GRU paga.

2.3- TRANSFERÊNCIA DE EMBARCAÇÕES

É o processo no qual o comprador de uma embarcação já inscrita, solicita junto a Capitania

dos Portos de Sergipe mediante Requerimento, a transferência para seu nome.

A transferência de propriedade se faz necessária todas as vezes que uma embarcação é

comercializada,  objetivando a atualização do registro,  bem como a atualização dos dados do

proprietário junto ao Sistema de Gerenciamento de Embarcações (SISGEMB).

O prazo para transferência de bens é de 15 dias da data da compra do mesmo, o não

cumprimento é infração a norma da Autoridade Marítima.

Documentos necessários:

• Documento de Autorização de Transferência de Propriedade com Firma reconhecida pelo

Proprietário  (VENDEDOR),  ou  o  Recibo  de  Compra  e  Venda  com Firma  reconhecida  pelo

Comprador e Vendedor;

• Xerox do RG / CPF/ Comprovante de Residência; e

• GRU paga.

2.4- DESPACHO DE EMBARCAÇÕES

DESPACHO: As  embarcaçoes  mercantes,  ao  entrarem  em  qualquer  porto  Brasileiro,

deverao comunicar sua chegada à CP, DL ou AG, doravante denominadas Órgao de Despacho

(OD),  por  meio  de  Parte  de  Entrada.  Em  tempo  habil,  as  embarcaçoes  solicitarao  ao  OD

permissao para saida por meio de um pedido de Despacho. Para obter tal autorizaçao deverao

cumprir as prescriçoes regulamentares, cujo procedimento é denominado “Despacho”.

Parte de Entrada:

a) Obrigatoriedade:

1) Embarcaçoes Estrangeiras, exceto: as de Esporte e ou Recreio e navios de

guerra e de estado nao exercendo atividade comercial.

2) Embarcaçoes Nacionais com mais de 20(vinte) AB, exceto: as de esporte e

ou recreio, de pesca, quando saindo e voltando a um mesmo porto sem escalas intermediarias, e

os navios de guerra e de estado nao exercendo atividade comercial.

Pedido  de  Despacho: O  pedido  de  despacho  devera  ser  encaminhado  ao  “OD”  pelo

Comandante, Armador ou seu preposto, preferencialmente, por meio de fac-simile, juntamente

com declaraçao a Declaraçao Geral (anexo 2-B da NORMAM -08) e, caso ocorram alteraçoes, a

Lista de pessoal Embarcado e Lista de Passageiros.
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Documentos Necessários:

• Parte de Entrada/Saída, CTS, Lista de Tripulantes, Lista de Passageiros, Formulários de

Água de Lastro, Declaração Geral, Declaração de Carga, Certificado de Segurança, Relatório do

“PORT STATE”, Planilha GMDSS e Passe de Saída do Último Porto;

• Comprovante de endereço; e

• Identidade.

2.5  -  AVISO  DE ENTRADA E  SAÍDA PARA EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE E

RECREIO

Procedimentos: O comandante da embarcação deve comunicar a Capitania dos Portos,

através do modelo que se encontra na NORMAM 03, anexo 4A, pelos meios mais convenientes,

a  sua  chegada  à  jurisdição,  para  controle  das  informações,  identificação  e  localização  da

embarcação.

2.6 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DOS FARÓIS

Embarcações  Estrangeiras  com Tonelagem de  Porte  Bruto-TPM menor  que  1000 TPB

estarão isentas.

Todas as demais embarcações estrangeiras pagam “TUF”. - O cálculo é feito de acordo

com a “TPB” da embarcação e a cotação do dólar do dia. 

- EX: De 1.000 a 50.0000 (TPB) = US$ 1.500,00;

De 50.000 a 100.000(TPB) = US$ 2.250,00; e

Maior que 100.000 (TPB) = US$ 3.000,00.

2.7- AUTO DE INFRAÇÃO

São procedimentos administrativos, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

NOTIFICAÇÃO: Notifica-se  o  Proprietário  (a),  ou  seu  Representante  legal  para

comparecer  à  Capitania  dos  Portos,  no  prazo  de  oito  (8)  dias  úteis,  para  prestar

ESCLARECIMENTO(s) referente(s) ao (s) fato (s) assinados pelo infrator ou responsável.

AUTO DE INFRAÇÃO: Será entregue ao infrator, que disporá do prazo de quinze (15)

dias úteis, contados da data de recebimento do Auto, para apresentar sua defesa.

A Autoridade competente disporá de trinta (30) dias para proferir sua decisão.

Da decisão caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco (5) dias úteis, contados da

data da respectiva notificação, dirigido à autoridade superior designada pela autoridade marítima

(em caso de recurso contra a aplicação da pena de multa).

LEI no 9.537, de 11/12/1997 (R. LESTA) Regulamentada pelo Decreto no 2.596, de

18/06/1998.
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Art. 23 da R. LESTA: Constatada infração, será lavrado Auto de Infração pela autoridade

competente designada pela autoridade marítima (Art. 23 da R. LESTA).

2.8 - GRUPO DE VISTORIAS E INSPEÇÕES (GVI)

O GVI é gerenciado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), e fica sob a subordinação do

Capitão  dos  Portos.  O  grupo  estabelece  diretrizes  para  a  realização  e  acompanhamento  de

vistorias  de Controle  de Navios pelo Estado do Porto,  sendo responsável  pela  realização de

inspeções em navios brasileiros e estrangeiros, e tem uma grande responsabilidade no que tange

às  operações  das  plataformas  e  os  navios  petroleiros.  O  GVI  conta,  atualmente,  com  02

Inspetores Navais (IN) e 01 Vistoriador Naval.

Ao GVI compete proceder às Vistorias, Inspeções Navais e Perícias Técnicas Específicas

de sua competência, a fim de verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação

internacional oriunda da Organização Marítima Internacional (IMO) e nas normas e procedimen-

tos da Autoridade Marítima em vigor referentes à segurança da navegação, à salvaguarda da vida

humana no mar e à prevenção da poluição hídrica por parte dos navios, embarcações, dispositi-

vos flutuantes, e plataformas nacionais e estrangeiras, operando em Águas Jurisdicionais Brasi-

leiras (AJB).

Compete também ao GVI emitir os certificados estatutários e demais documentos decor-

rentes das vistorias e perícias técnicas realizadas nas embarcações e plataformas operando na ju-

risdição da CPSE.

Os principais serviços prestados pelo GVI da CPSE são os seguintes:

- Inspeção Naval de Controle pelo Estado de Bandeira (Flag State Control) em navios

de bandeira brasileira e navios de bandeira estrangeira operando em AJB;

- Inspeção Naval de Controle pelo Estado do Porto (Port State Control) em navios de

bandeira estrangeira, na navegação de longo curso, que entrem no porto de Sergipe;

- Perícia de Conformidade para Operação em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB);

- Perícia de Conformidade para o Transporte de Petróleo;

- Perícia de Conformidade para Operação de Plataforma;

- Perícia para emissão do Cartão de Tripulação de Segurança;

- Perícia e/ou Vistoria para a Verificação de Deficiência Sanada (VDS)

- Vistoria para emissão do Certificado de Segurança da Navegação (CSN);

- Vistoria para emissão do Certificado Nacional de Borda Livre (CNBL);

- Vistoria para emissão do Certificado Nacional de Arqueação (CNA), ou das Notas

de Arqueação de Embarcação;

- Análise de Planos para emissão da Licença de Construção (LC), Licença de Altera-

ção (LA) e Licença de Reclassificação (LR);
- 16 -



MARINHA DO BRASIL

(Continuação da Carta ao Usuário da CPSE..................................................................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Análise  de Planos para emissão da Licença de Construção para Embarcação já

Construída (LCEC);

- Vistorias anuais, intermediária e de renovação do Certificado Nacional de Seguran-

ça (CSN) e do Certificado Nacional de Borda Livre (CNBL).

- emissão do Atestado de Inscrição Temporária (AIT);

- emissão do Cartão de Tripulação de Segurança (CTS);

- emissão da Declaração de Conformidade para Operação em AJB;

- emissão da Declaração de Conformidade para o Transporte de Petróleo; e

- emissão da Declaração de Conformidade para Operação de Plataformas.

I -  Procedimento: O Proprietário/Armador ou seu representante legal dará entrada na

SECOM, ou no protocolo do GVI, a um requerimento endereçado ao Capitão dos Portos, conten-

do a descrição do serviço e anexando a documentação necessária para análise do processo. Após

a análise da documentação apresentada, será agendada a realização da Perícia pertinente (Visto-

ria, Inspeção ou Perícia Específica), conforme cada caso.

Os requerimentos deverão dar entrada com a devida antecedência, de acordo com os pra-

zos estabelecidos nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM). Nos casos em que for ne-

cessário realizar Inspeção, Vistoria ou Perícia Específica, o processo deverá dar entrada na CPSE

com antecedência mínima de 3 dias úteis da data pretendida para a realização da respectiva perí-

cia. O Proprietário/Armador deverá considerar também o tempo previsto para a emissão do do-

cumento decorrente da vistoria, inspeção ou perícia realizada.

Tempo médio de atendimento: 15 minutos.

2.8.1 - Prazo para prontificação da documentação:

a) Documentos Relativos às Vistorias, Inspeções e Perícias Técnicas: até 5 dias após a

realização da Perícia ou Vistoria.

b) Análise de Planos (Licenças de Construção, Alteração, Reclassificação e LCEC):

até 15 dias.

c) Outros documentos: até 20 dias (se não depender do parecer de outros Órgãos).

2.8.2 - Documentos Necessários:

a) Para Perícia de Plataformas e Embarcações Estrangeiras (AJB/AIT, Transporte

de Petróleo e Operação de Plataforma):

1) requerimento de acordo com modelo do Anexo 2-E da NORMAM-04;

2) Documentos constantes do Anexo 2-D da NORMAM-04, conforme o caso;

3) Comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU); e

4) Procuração (quando aplicável).

- 17 -



MARINHA DO BRASIL

(Continuação da Carta ao Usuário da CPSE..................................................................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obs: para as embarcações e plataformas estrangeiras as quais já possuam AIT em vigor,

serão anexados ao processo os documentos constantes do Capítulo 5 (para embarcações) ou Ca-

pítulo 6 (para plataformas) da NORMAM-04. Caso necessário, poderão ser solicitados documen-

tos complementares previstos na legislação em vigor.

b) Para Perícias de Plataformas Nacionais:

1) requerimento de acordo com modelo do Anexo 9-B da NORMAM-01;

2) Documentos constantes do Capítulo 9 da NORMAM-01;

3) Comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU); e

4) Procuração (quando aplicável).

c) Para Perícia de Conformidade para o Transporte de Petróleo de Embarcações

Nacionais:

1) requerimento de acordo com modelo do Anexo 5-L da NORMAM-01;

2) documento que comprove a Razão Social do Proprietário/Armador;

3) Comprovante de Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU); e

4) Procuração (quando aplicável)

d) Para Vistorias de CSN, Arqueação e Borda Livre:

1) requerimento;

2) Documentos constantes do Capítulo 3 da NORMAM-01 (mar aberto) ou da NOR-

MAM-02 (interior), conforme o caso, para emissão do CSN e CNA;

3) Documentos constantes do Capítulo 7 da NORMAM-01 ou Capítulo 6 da NOR-

MAM-02, conforme o caso, para emissão do CNBL;

4) Comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU); e

5) Procuração (quando aplicável).

e) Para Análise de Planos para Emissão de LC, LA, LR e LCEC:

1) requerimento;

2) Documentos constantes do Capítulo 3 da NORMAM-01 (mar aberto) ou Capítulo 3

da NORMAM-02 (navegação interior), conforme cada caso;

3) Comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU); e

4) Procuração (quando aplicável).

f) Para Verificação de Deficiências Sanadas (VDS) de Vistorias, Inspeções e Perícias:

1) requerimento;

2) Comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU); e

3) Procuração (quando aplicável).

g) Para Outros Serviços Não Listados Acima:

1) Requerimento;
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2) Documentação complementar pertinente de acordo com as Normas da Autoridade

Marítima (NORMAM) aplicável ao caso (havendo dúvida, entrar em contato com a CPSE para

verificar a documentação necessária para cada caso);

3) Comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), (quando

aplicável); e

4) Procuração (quando aplicável).

2.9- PARECER RELATIVO À CONCESSÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIÃO

Momento: Atividade voltada ao público geral, que acontece pelo interesse em construir

obras diversas, dragar canais, efetuar pesquisas e lavras de minerais em águas jurisdicionais bra-

sileiras. São os seguintes:

a) Obras em geral;

- portos ou instalações portuárias, cais, píeres, molhes, trapiches, marinas

ou similares;

- viveiros de seres aquáticos ou similares para aquicultura;

- lançamento de petrechos para atração e/ou captura de pescado;

- lançamento de cabos e dutos submarinos ou estruturas similares;

- construção de pontes rodoviárias ou similares sobre águas;

- cabos e dutos aéreos e estruturas similares;

- plataformas e unidades de produção de petróleo ou gás;

- flutuantes ou embarcações fundeadas não destinadas à navegação;

- boias de amarração de embarcação; e

- e boias de amarração para navios de cruzeiro e outros.

b) Dragagens e aterros; e

c) Pesquisa e Lavra de Minerais.

Tempo médio de atendimento: 30 minutos.

Prazo: O processo será avaliado internamente e possui prazo de para resposta de 30 dias.

Em média após encaminhamento sem pendências, as respostas estão acontecendo em 90 dias. O

interessado neste serviço deverá procurar a Marinha, com antecedência.

Pagamento: É cobrada uma taxa por esses serviços.

Procedimento: Para atividades acima, o interessado deverá buscar no site, a NORMAM-

11/DPC e verificar os documentos necessários para iniciar o processo conforme o caso. Esta pu-

blicação encontra-se disponível para consulta, no sítio da Diretoria de Portos e Costa na Internet:

www.dpc.mar.mil.br
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2.10- EXAME PARA CATEGORIA DE AMADORES

Os amadores serão habilitados por meio da Carteira de Habilitação de Amador (CHA),

para conduzir embarcações de esporte e recreio.

As seguintes categorias compõe o grupo de amadores:

• Capitão Amador – para conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros,

sem limite de afastamento da costa.

Mestre Amador – para conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros nos

limites da navegação costeira.

• Arrais Amador – para conduzir embarcações nos limites da navegação interior.

• Motonauta – para conduzir moto aquática nos limites da navegação interior.

• Veleiro – para conduzir embarcações a vela sem propulsão a motor, nos limites da

navegação interior.

Pagamento: É cobrada uma taxa por esses serviços.

Procedimentos para Inscrição

As inscrições serão feitas na Seção de Habilitação de Amadores da CPSE, durante todos os

meses do ano, em datas pré-estabelecidas, onde o candidato através de um requerimento solicita

sua inscrição. Exceto para Capitão Amador que só tem inscrição nos meses de janeiro e julho.

Documentos Necessários:

• Capitão Amador – cópia do RG, CPF, atestado de saúde física e mental incluindo

boas  condições  auditivas  e  visuais  (a  CNH  na  validade  substitui  o  atestado  médico),

comprovante de residência (contas públicas) em nome do interessado, emitido nos últimos 90

dias, e cópia da CHA na categoria de Mestre Amador.

• Mestre Amador – cópia do RG, CPF, atestado de saúde física e mental incluindo

boas condições auditivas e visuais, comprovante de residência e cópia da CHA na categoria de

Arrais Amador.

• Arrais Amador e Motonauta – cópia do RG, CPF, atestado de saúde física e mental

incluindo  boas  condições  auditivas  e  visuais,  comprovante  de  residência  ou  declaração  de

residência,  expedidos  no máximo em 90 dias,  atestado de treinamento expedido por  escolas

naúticas.

• Veleiro – o interessado deverá apresentar declaração da Marinha ou Clube Náutico,

cadastrado, onde conste que o mesmo realizou, naquela cidade curso de vela que o habilite na

condução de embarcação à vela de acordo com o programa constante da NORMAM 3.

• Pagamento da taxa referente ao serviço. (GRU)
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Prova Escrita

Para a realização da prova escrita, o candidato deverá portar o protocolo de inscrição, RG,

comprovante da taxa de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis/lapiseira, sendo que

para prova de Capitão e Mestre Amador, também é necessário portar régua, um par de esquadros

ou régua paralela, transferidor, compasso e borracha.

-  O gabarito  da prova é disponibilizado assim que o último candidato entregar  a

prova e o resultado é divulgado no dia seguinte.

- O candidato recebe a CHA entre dois e oito dias úteis.

Tempo médio de atendimento: de 05 a 15 minutos.

2.11 - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NAÚTICA

Momento: Atividade voltada ao público,  quando surge à necessidade de sinalizar uma

determinada  área  para  fins  previamente  definidos,  dentre  eles,  indicar  cabos  ou  tubulação

submarina,  delimitação  de  extremidade  de  construções  sobre  águas,  delimitar  canais  e  vias

navegáveis e etc.

Tempo médio de atendimento: 15 minutos.

Prazo: O processo será avaliado internamente e enviado à CHN, com prazo de 90 dias. O

interessado neste serviço deverá procurar a Marinha, com antecedência.

Procedimento: Para atividades acima, o interessado deverá buscar no site, a NORMAM-

17/DPC e verificar os documentos necessários para iniciar o processo conforme o caso. Esta

publicação encontra-se  disponível  para  consulta,  no  sítio  da  Diretoria  de  Portos  e  Costa  na

Internet: www.dpc.mar.mil.br

3 - SEÇÃO DE SAÚDE

A CPSE é caracterizada como uma ORGANIZAÇÃO MILITAR COM FACILIDADES

MÉDICAS (OMFM). Não possuímos HOSPITAL NAVAL EM ARACAJU, mas contamos com

atendimentos  ambulatorial  nível  primário (médico  e  odontológico),  atendimento  de

URGÊNCIA EM UNIDADES HOSPITALARES CREDENCIADAS e unidades credenciadas

para realização de prestações de serviços de saúde complementares.  O Sistema de Saúde da

Marinha (SSM) é o conjunto organizado de recursos humanos, materiais e financeiros, destinado

a prover as atividades de saúde na Marinha. Para atender às suas atividades, o SSM é composto

de  três  subsistemas:  assistencial,  Médico-Pericial  e  Medicina  Operativa.  A  CPSE  oferece

prestação da Assistência Médico-Hospitalar (AMH) aos usuários do SSM somente aos que estão

encaixados no nível primário.
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a) Nível primário

I)  Descrição:  consiste  no  oferecimento  de  serviços  básicos  essencialmente

ambulatoriais em sua maioria, que visam atender a cerca de 70% das doenças prevalentes, por se

tratarem de nosologias mais freqüentes, além de reduzir o aporte de pacientes aos hospitais e

levar  o  atendimento  às  áreas  próximas  aos  usuários  em potencial,  procurando,  deste  modo,

desenvolver unidades locais de Medicina Preventiva;

II)  Características básicas:  assistência médico-odontológica básica e inicial  nas

especialidades de pediatria, clínica médica, ginecologia, obstetrícia, profilaxia de cárie dentária,

dentisteria e cirurgia odontológica elementar.

Quando o usuário na área de jurisdição de Sergipe necessita de atendimento mais

especializado (Nível Secundário ou Nível Terciário) cabe a Seção da Saúde realizar consulta

técnica especializada com os ÓRGÃOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO da Marinha do Brasil e

receber orientação para melhor servir aos usuários do FUSMA.

b) Nível Secundário

I) Descrição: atende a cerca de 20% das enfermidades que exigem atendimento mais

elaborado,  porém  não  tecnicamente  complexo,  necessitando  de  pessoal  especializado  e/ou

internação em hospital para o correto atendimento;

II) Características básicas:  hospitalização e tratamento especializado com recursos

tecnológicos intermediários; e

III)  Órgãos  Técnicos  de  Execução:  Hospitais  Distritais,  Policlínica  Naval  Nossa

Senhora da Glória (PNNSG), Odontoclínica Central da Marinha (OCM), e Policlínica Naval de

São Pedro da Aldeia (PNSPA).

c) Nível Terciário

I) Descrição: atendimento em hospitais considerados de referência, visando cerca de

10% das enfermidades,  que necessitam, para seu atendimento,  de equipamentos sofisticados,

pessoal  altamente  especializado  e  tratamento  de  elevada  complexidade  e/ou  em  regime  de

internação, recebendo o hospital de referência pacientes oriundos de todo o Sistema;

II) Características básicas:  hospitalização e tratamento especializado com recursos

tecnológicos sofisticados; e

III) Órgãos Técnicos de Execução: Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), Unidade

Integrada de Saúde Mental (UISM), na área de psiquiatria. Como norma geral sempre que forem

necessários cuidados de níveis terciários e as condições do paciente permitirem, ele poderá ser

removido ou evacuado para o HNMD. Os Hospitais Navais e as OMFM por não se destinarem a

prestar AMH em nível terciário, só o farão em casos excepcionais e com autorização da Diretoria

de Saúde da Marinha (DSM).
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3.1 – TIRANDO DÚVIDAS SOBRE O FUSMA

CATEGORIAS DE USUÁRIOS

Os usuários distribuem-se nas duas categorias a seguir:

1-USUÁRIOS BENEFICIÁRIOS DO FUSMA

São considerados usuários  do SSM os  contribuintes  e  seus  dependentes,  previstos  nos

artigos 4o e 7o da Portaria no 181/MB, de 16 de julho de 2001 alterada pela portaria no 202/MB,

de 27 de julho de 2004, do Comandante da Marinha, que aprova o regulamento para o Fundo de

Saúde da Marinha (FUSMA).

2-USUÁRIOS ESPECIAIS

- São os Militares da MB, na ativa ou na inatividade, quando necessitarem de AMH,

em qualquer época, pelos seguintes motivos:

(a) ferimento em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou doença

contraída nessas condições ou que nelas tenham sua causa eficiente;

(b) acidente em serviço; e

(c) doença adquirida em tempo de paz com relação de causa e efeito com o

serviço.

- Soldados Fuzileiros-Recrutas e Marinheiros-Recrutas;

- Alunos do Colégio Naval e os Aspirantes da Escola Naval;

- Alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante;

- Alunos das Escolas de Aprendizes-Marinheiros;

- Demais Praças Especiais, à exceção dos Guardas-Marinha e dos alunos da Escola

de Formação de Sargentos;

- Militares de marinhas estrangeiras e seus dependentes, quando em serviço oficial no

país e devidamente registrados no EMA, para os países que apresentarem o mesmo grau de

reciprocidade; e

- Ex-combatentes da MB amparados pelo Decreto-Lei n° 8.795 de 23/01/46.

3.2 - CANCELAMENTO DE USUÁRIOS

Deixarão de ser usuários:

(a) Militar transferido para a Reserva Não Remunerada e seus dependentes;

(b) Contribuinte que deixar de pertencer à Marinha e seus dependentes;

(c) Dependentes suspensos após a morte do militar;

(d)  Contribuinte  facultativo  do  FUSMA  e  seus  dependentes,  caso  solicite  o

cancelamento de sua inscrição ou venha a falecer; e

(e)  Dependentes  que  perderem  as  condições  estabelecidas  no  regulamento  do

FUSMA.
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3.3 - CADASTRAMENTO GERAL DE USUÁRIOS DO SSM

O Cadastro Geral de Usuários do SSM será instituído pela integração dos seguintes

cadastros, elaborados pelos controladores de pessoal:

• Diretoria do Pessoal Militar  da Marinha (DPMM) - controlador de pessoal  para

militares da ativa, militares inativos, ex-combatentes militares e seus dependentes;

• Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha (SIPM) - controlador de pessoal para

pensionistas, ex-combatentes civis e seus dependentes; e

• Diretoria  do  Pessoal  Civil  da  Marinha  (DPCvM) -  controlador  de  pessoal  para

servidores civis em atividade e aposentados, pensionistas de servidores civis e seus dependentes,

definidos como usuários nestas Normas.

A DSM é a responsável pela instituição do Cadastro Geral de Usuários do SSM, devendo

utilizar de forma integrada os cadastros dos controladores de pessoal.

A identificação dos usuários será efetuada por meio de Normas visando permitir a efetiva

prestação da AMH, sem óbices burocráticos, e facilitar a cobrança das indenizações devidas,

utilizando o Cadastro Geral de Usuários do SSM.

3.4 - CONDIÇÕES DE ABREVIATURAS

DISPOSIÇÕES GERAIS

Como norma geral  os  Órgãos Técnicos  de Execução e  as  Organizações  Militares  com

Facilidades  Médicas  (OMFM) deverão  ser  estruturados no sentido  de dispensar  atendimento

preferencial aos militares da ativa.

Nas  localidades  onde  não  houver  Órgão  Técnico  de  Execução,  ou  por  motivos

médicos/odontológicos  que  transcendam  à  capacidade  e  possibilidade  de  atendimento  pelo

Sistema de Saúde da Marinha, a prestação de AMH, por meio das OMFM ou das OMH, deverá

obedecer à ordem de prioridade abaixo, ressalvadas razões especiais, técnicas ou administrativas,

e situações de emergência:

(a) órgãos de saúde de outra Força Armada;

(b) órgãos de saúde pública (Federal, Estadual e Municipal);

(c) órgãos de saúde civis; e

(d) profissionais autônomos.

I) A OMFM ou a OMH da área responsabilizar-se-á pelo encaminhamento do

usuário;

II) Para fim do disposto neste inciso o usuário deverá estabelecer contato com a

OM mais próxima de seu local de residência; e

III) A OM procurada por qualquer usuário encaminhará o caso à OMFM ou à

OMH da área, a qual encarregar-se-á das providências e dará ciência delas ao interessado.
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3.5 - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SSM

O usuário,  quando internado em Órgão Técnico de Execução ou OSE de outra  Força

Armada, poderá ter acompanhante, desde que:

• As instalações permitam; e

•  Não haja  prejuízo  ao  tratamento  do  paciente  nem ao  funcionamento  do  órgão,  a

critério  do  respectivo  Diretor,  ficando  o  acompanhante  sujeito  às  normas  do  órgão  e  ao

pagamento integral da respectiva diária.

Os serviços médicos em residência  serão prestados somente quando, a critério médico,

houver impossibilidade ou inconveniência de remoção ou evacuação para o órgão técnico de

execução ou OSE acordado.

Os Órgãos Técnicos de Execução deverão abrir e manter prontuário médico temporário,

pelo período máximo de três meses, enquanto se processa o cadastramento do usuário, desde que

este de alguma forma consiga comprovar ter direito à prestação de AMH pela Marinha.

A AMH prestada aos usuários inclui o fornecimento de aparelhos ortopédicos, próteses e

correlatos, segundo as formas de indenização estabelecidas em instruções específicas contidas

nestas Normas.

O SSM não se responsabilizará por despesas decorrentes de:

(a) qualquer procedimento médico que não tenha sido previamente autorizado por

quem de direito, excetuados os casos de comprovada urgência.

(b) internação de urgência de recém-natos em OSE, quando não forem cumpridos os

critérios de urgência constantes nestas Normas;

(c) AMH prestada ao recém-nascido de usuária do SSM, que após o trigésimo dia de

nascimento, ainda não tenha sua situação regularizada pelo Titular; e

(d) despesas tais como telefonemas, refeições extras, jornais, aparelhos de televisão,

etc.

Para efeito de atendimento nos Órgãos Técnicos de Execução e nos OSE para os militares

inativos, pensionistas e seus dependentes, será considerado o posto ou graduação que os militares

efetivamente possuem ou possuíram ao falecer.

a) o ex-combatente que recebe pensão especial pela MB e é usuário terá atendimento

equiparado ao do 2° Sargento; e

b)  o  servidor  civil  contribuinte  do  FUSMA  terá  atendimento  conforme  sua

assemelhação.

3.6 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

Nos casos de urgência os usuários do SSM deverão utilizar, nesta ordem de prioridade:

I) os Órgãos Técnicos de Execução;
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II) hospitais dos Comandos Militares;

III) o HFA, em Brasília;

IV) do  meio  civil,  especializadas  ou  não,  oficiais  (Hospitais  públicos  Federais,

Estaduais e Municipais) ou particulares, mediante convênio ou contrato; e

V) as clínicas particulares ou profissionais autônomos.

3.6.1 - PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA

3.6.1.1- Urgências Médicas Hospitalares com Internação em Unidades Não-Credenciadas.

Procedimentos:

I) O paciente ou responsável deverá comunicar a CPSE dentro de 48 horas.

II)  O  médico  da  CPSE  emitirá  relatório  de  Avaliação  da  Emergência  e  verificará

condições de transferência para Unidades CREDENCIADAS ou Hospitais Navais, avaliando-se

situação médica do paciente.

III) Ressarcimento será efetuado tomando referência a Tabela CBHPM e o justo valor

do material constante na Tabela Brasíndice.

Havendo dúvida quanto à caracterização da urgência,  o caso será encaminhado a DSM para

análise de ressarcimentos.

3.6.1.2 - Urgências Médicas Hospitalares sem  Internação em Unidades Não-Credenciadas

I) O paciente ou responsável deverá comunicar a CPSE dentro de 48 horas.

II) Ressarcimento será efetuado tomando referência a Tabelas CBHPM e o justo valor

do material constante na Tabela Brasíndice.

Havendo dúvida quanto à caracterização da urgência, o caso será encaminhado a DSM para

análise de ressarcimentos.

OBS: Para ressarcimento o paciente ou responsável deverá apresentar dentro de

72 horas os seguintes documentos:

I) Fatura emitida do local de atendimento em nome do paciente ou responsável legal

sem rasuras e devidamente datada; 

II) Relatório de avaliação da urgência que motivou o atendimento assinado por médico

ou responsável técnico; e

III) Nota Fiscal do Serviço.

RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM OSE CREDEN-

CIADA

Os atendimentos de urgência são realizados nos estabelecimentos listados à seguir. 

ATENÇÃO: Após admissão em quaisquer serviços de urgência de Alta Complexidade, é neces-

sário que o prestador entre em contato com a Capitania dos Portos, para autorização da interna-

ção pela Seção de Saúde.
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BAIXA e MÉDIA com-

plexidade

Hospital São José Avenida João Ribeiro -

Industrial, Aracaju - SE

2105-1037

2105-1000
ALTA complexidade Hospital Primavera Avenida Ministro Geraldo

Barreto Sobral, 2131 - Jar-

dins,Aracaju - SE

2105-2500

Urgência Ortopédica 

Hospital Orthoday

Hospital Renascença

Av. Gonçalo Prado Rolem-

berg, 230 - São José, Aracaju

- SE, 49015-230 

Av. Gonçalo Rolemberg Lei-

te, 1490 - Salgado Filho, 

Aracaju - SE, 49050-370 

3218-6800

Urgência Pediátrica Hospital Primavera Avenida Ministro Geraldo

Barreto Sobral, 2131 - Jar-

dins,Aracaju - SE

2105-2500

Urgência Cardiológica
Hospital do Coração Rua Campos, 75 - São José,

Aracaju - SE

2106-5500

3.7 - INDENIZAÇÕES E ISENÇÕES

3.7.1 - ATOS INDENIZÁVEIS

Os  atos  médicos,  paramédicos  ou  de  outra  natureza,  que  demandem  dispêndios,  são

passíveis de indenizações.

• Os atos indenizáveis, em princípio, são os constantes do Catálogo de Indenizações dos

Serviços de Saúde das Forças Armadas (Ministério da Defesa) – serviços onde os usuários

encaminhados a OSE para Tratamento Especializado, por motivos médicos/odontológicos que

transcendam a capacidade e possibilidade de atendimento pelo SSM.

• Os atos indenizáveis, não constantes do referido Catálogo, serão indenizados pelo justo

valor dos procedimentos realizados e do material adquirido ou consumido.

3.7.2 - ATOS NÃO INDENIZÁVEIS

Não constituem objeto de indenização, para os usuários do SSM, os seguintes itens:

• Perícias  médico-legais,  medidas  profiláticas  e  evacuações  médicas,  quando  tais

procedimentos forem determinados por autoridade competente;

• Assistência  médica  e  de  enfermagem,  consultas  e  curativos  não  relacionados  no

catálogo referido no inciso 8.1.1, aos pacientes de ambulatório ou em regime de internação,

quando prestados com os recursos próprios dos órgãos técnicos de execução;
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• Medicamentos produzidos pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha, bem como os

recebidos gratuitamente de outras fontes, para distribuição às OM apoiadas pela DSM, para uso

exclusivo  dos  militares  da  ativa,  quando formalmente  receitados  nos  Órgãos  do  Sistema de

Saúde da Marinha a membro da tripulação;

• Taxa de remoção, quando envolvidos recursos próprios das Organizações Militares e

a remoção for determinada por ordem médica; e

•  Inspeções de saúde, quando de interesse do serviço.

3.7.3 - PERCENTUAIS DE INDENIZAÇÃO

•  Os  demais  usuários  estarão  sujeitos  ao  pagamento  de  vinte  por  cento  (20%)  das

indenizações devidas pela AMH que lhes for prestada.

Os usuários especiais estarão isentos de qualquer indenização, exclusivamente para si.

3.7.4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES

• As indenizações poderão ser efetuadas à vista ou descontadas no pagamento, total ou

parceladamente, à escolha do responsável, sendo consideradas dívidas com a Fazenda Nacional e

sujeitas ao desconto obrigatório, conforme a sistemática vigente. Em se optando por desconto

parcelado, o valor da dívida deverá ser transformado em USM e atualizado pelo valor desta na

data do pagamento.

• As  despesas  inferiores  a  três  por  cento  (3%)  do  soldo  do  militar,  assistido  ou

responsável, ou do vencimento base do servidor civil, assim como, do soldo ou cota-parte do

soldo no caso de pensionistas serão pagas à vista.

• Os valores das indenizações que estejam acima do cálculo para pagamento à vista, as

parcelas de descontos serão limitadas a três por cento (3%) do soldo/vencimento base ou cota-

parte do soldo.

• As diárias de acompanhante serão pagas integralmente e à vista.

• Havendo  mais  de  um  desconto  averbado  para  o  mesmo  responsável,  eles  serão

liquidados, subsequentemente, na ordem cronológica.

• O pagamento das indenizações não deve constituir-se em entrave à prestação de AMH

aos usuários.

• Ocorrendo o falecimento do contribuinte, ficará extinta a dívida decorrente da AMH

prestada a si e a seus dependentes, até a data do seu óbito.

• Nos atendimentos de urgência a OMFM ou a OMH informará o valor a ser indenizado

pelo usuário envolvido, e encaminhará à OM pagadora do mesmo ou de seu responsável, a qual

providenciará o desconto no seu pagamento, de acordo com a sistemática vigente, conforme os

percentuais estabelecidos.
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• Para  efeito  do  pagamento  das  indenizações,  o  ex-combatente  que  recebe  pensão

especial pela MB, e é usuário, está equiparado ao Segundo-Sargento; o servidor civil pagará

conforme sua assemelhação.

No  caso  de  usuário  que  necessite  de  internação  ou  de  cuidados  de  enfermagem

prolongados, e ainda os de recolhimento em Órgão Técnico de Execução ou entidade acordada,

os  débitos  referentes  à  assistência  que  lhes  for  prestada  serão  levantados  mensalmente  e

encaminhados  à  OM  pagadora  do  mesmo  ou  de  seu  responsável,  para  desconto  em

conformidade.

4 - SEÇÃO DE RECRUTAMENTO DISTRITAL

O Serviço  de  Recrutamento  Distrital  (SRD) tem por  atribuições  realizar  anualmente  o

concurso para o Corpo de Fuzileiros Navais, atuar como órgão de divulgação dos concursos

realizados pela Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), além de enviar requerimentos dos

reservistas que solicitam a segunda via do Certificado de Reservista de 1a Categoria.

4.1 - CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE FUZILEIROS

Momento: O  Concurso  é  realizado  anualmente,  em  data  definida  pelo  Comando  de

Pessoal de Fuzileiros.

Tempo médio de atendimento: 20 minutos.

Procedimentos: comparecer a CPSE munido da documentação necessária para realizar a 

inscrição ou através da Internet no site www.mar.mil.br/cgcfn, no link Concursos.

Requisitos necessários:

- ser brasileiro, do sexo masculino;

- ter no mínimo 18 anos e no máximo 21 anos de idade até a data da matrícula no curso;

- estar em dia com suas obrigações militares e eleitorais;

-  ter  concluído,  com  aproveitamento,  o  ensino  médio,  em  estabelecimento  de  ensino

reconhecido oficialmente;

- ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m;

- não ter sido considerado incapaz para o serviço militar em qualquer Força Armada ou

Auxiliar;

- se militar ou reservista, ter graduação inferior a cabo;

- ter boa conduta social e não possuir antecedentes criminais;

-  não  possuir  deficiência  física  ou  qualquer  outra  contraindicação,  de  acordo  com os

padrões psicofísicos da Marinha;

- realizar a pré-inscrição e pagar a taxa de inscrição;
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- estar em condições de saúde para realizar a Inspeção de saúde e o Teste de suficiência

Física;

- não estar sub-júdice ou respondendo inquérito;

- ter idoneidade moral e bons antecedentes;

- possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e

- estar quite com as obrigações eleitorais.

Documentos necessários:

• Documento de identificação original, com fotografia e dentro do prazo de validade; e

• Cadastro e Pessoas Físicas (CPF);

4.2 - CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Momento: Quando  o  cidadão  necessitar  acrescentar  o  tempo  de  serviço  prestado  à

Marinha do Brasil para efeito de aposentadoria.

Tempo médio de atendimento: 20 minutos.

Prazo: até 60 dias.

Procedimentos:

(a)  comparecer  a  Capitania  dos  Portos  de  Sergipe  (CPSE)  e  solicitar  através  de

requerimento ao Comando do 2º Distrito Naval, localizado em Salvador-BA.

(b) após assinado o requerimento, é anexada a documentação necessária e encaminhado

ao Comando do 2º Distrito Naval, no prazo máximo de dois dias úteis.

(c) após concedida, a Certidão é encaminhada para a CPSE, onde o solicitante deve

recebê-la.

Documentos necessários:

• Documento de identidade;

• Caderneta registro (caso possua);

• Comprovante de Endereço (água, luz, telefone); e

• Certificado de reservista (caso possua).

4.3 - 1ª E 2ª VIAS DE CERTIFICADOS DE RESERVISTA DE 1ª CLASSE

Momento: Quando por motivo de emissão ou perda, o cidadão necessitar do documento

para comprovar sua situação militar.

Tempo médio de atendimento: 20 minutos.

Procedimentos:

(a) comparecer a Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) e solicitar a 1ª ou 2ª via através

de requerimento ao Comando do 2º Distrito Naval, localizado em Salvador-BA.

(b) após assinado o requerimento, é anexada a documentação necessária e encaminhado

ao Comando do 2º Distrito Naval, no prazo máximo de dois dias úteis.
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(c) após concedida, a 1ª ou 2ª via do Certificado é encaminhada para a CPSE, onde o

solicitante deve recebê-la.

Prazo: até 45 dias.

- Pagamento de taxa (em caso de perda).

Documentos necessários:

• Documento de identidade;

• Caderneta registro (caso possua);

• Duas fotos 3x4; e

• Comprovante de Endereço (água, luz, telefone);

4.4 - EXERCÍCIO DE APRESENTAÇÃO NA RESERVA ( EXAR)

Momento: O cidadão anualmente deve ser apresentar na CPSE de 09 a 16 de Dezembro.

Tempo médio de atendimento: 20 minutos.

Prazo: imediato.

Procedimentos:

(a) comparecer a Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) trazendo os documentos

necessários;

(b) preencher a papeleta para atualização dos dados (endereço, telefone, etc).

Documentos necessários:

• Documento de identidade;

• Certificado de reservista; e

• Pagamento  de  multa  (aplicável  ao  reservista  que  não  se  apresentar  no  prazo

definido pelo Ministério da Defesa).

5 - SUBSEÇÃO DE ATENDIMENTO À INATIVOS E PENSIONISTAS

O Setor de Atendimento a Inativos e Pensionistas da CPSE desenvolve ações da OMAC

(ORGANIZAÇÃO MILITAR DE APOIO E CONTATO) com finalidade de atender, de maneira

permanente,  todos  os  inativos,  pensionistas  (civis  ou  militares),  e  dependentes,  através  do

Sistema de Inativos e Pensionistas da Marinha (SIPEM).

O SIPEM é um sistema informatizado em banco de dados, que contempla as informações

cadastrais  consolidadas  do  nosso  público.  Constitui  ferramenta  essencial  ao  controle  dos

processos de habilitação à pensão e à inatividade militar, recadastramento e atualização cadastral

dos  inativos  e  pensionistas  da  Marinha.  O usuário  dos  nossos  serviços  pode acompanhar  o

andamento de processos requeridos na página do SIPM ou comparecer pessoalmente no setor de

atendimento a Inativos e Pensionistas da CPSE.
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O  público  alvo  da  referida  Subseção  são  todos  os  inativos  e  pensionistas,  assim

denominados os militares inativos, servidores civis aposentados, pensionistas militares e civis,

ex-combatentes  e  anistiados  políticos,  vinculados  à  Marinha  do  Brasil  (MB),  que  recebem

proventos ou pensão do Tesouro Nacional cujo órgão de controle seja o SIPM.

5.1 - RECADASTRAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

O recadastramento  deve  ser  realizado  anualmente  no  mês  de  aniversário  do  inativo  e

pensionista

O tempo médio de atendimento: 10 minutos.

OBS: A partir de Janeiro de 2013, de acordo com a Normativa da Secretaria de Gestão 

Pública n° 1, o inativo civil e os pensionistas efetuarão recadastramento nos Bancos conveniados

aos quais recebem seus benefícios.

Procedimentos para recadastramento:

• Comparecer  a  CPSE  munido  do  documento  de  identificação  original  com  foto.  O

processo de recadastramento é automatizado no SIPEM, atualizando ou regularizando a situação

do inativo e pensionista, no ato do atendimento.

• Se  na  localidade  em que  reside  não  houver  Organização  Militar  da  MB,  o  usuário

poderá recorrer a uma Organização Recadastradora Extra-Marinha (OREM) do Exército ou da

Aeronáutica.  Pode  também  efetuar  seu  recadastramento  por  autenticidade,  enviando-o  por

correio ao SIPM, ou por procurador.

• Se residente no exterior, pode recadastrar-se junto às Adidâncias Navais ou por meio de

Atestado de Vida emitido por órgão consular brasileiro.

• Se o inativo e pensionista, estiverem impossibilitados de locomover-se até os setores de

atendimento, poderá ser solicitado visita domiciliar, para o fim de recadastramento, mediante a

apresentação dos documentos listados a seguir.

Para recadastramento presencial:

• Carteira de identidade com foto atual

OBS:  sendo  também  aceitos,  para  fim  de  recadastramento:  (carteira  nacional  de

habilitação; passaporte e carteira de órgão profissional).

Para recadastramento domiciliar:

I) Atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção;

II) Comprovante de residência do inativo e pensionista; e

III) Carteira de identidade do solicitante.

ATENÇÃO:  Os inativos  e  pensionistas  que  não se  recadastrarem no  mês  de  seu

aniversário poderão vir a ter o seu pagamento bloqueado
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5.2  -  HABILITAÇÃO  E  PAGAMENTO  DE  PENSÃO  MILITAR  E  DE  EX-

COMBATENTE

O direito à pensão inicia-se com o óbito do(a) militar ou do ex-combatente, que deve ser

comunicado para que possa ser dada entrada no processo de habilitação do(s) beneficiário(s) da

pensão.

Tempo médio de atendimento: até 30 minutos para cada beneficiária (o).

Procedimentos:

• O primeiro passo para a habilitação é a comunicação do falecimento que pode ser feita na

CPSE mediante a apresentação da certidão de óbito.

•  A solicitação de habilitação à pensão pode ser efetuada na CPSE.

•  No atendimento na CPSE, portando todos os  documentos  necessários  (ver  quadros a

seguir), são elaborados os requerimentos e declarações necessárias para o envio à sede (SIPM)

para início do processo de habilitação.

•  O atendimento pode ser realizado por meio de procurador, curador ou tutor, desde que

apresentados  os  documentos  exigidos,  nesses  casos,  procuração  por  instrumento  público  ou

particular (com firma reconhecida), certidão de curatela ou tutela.

•  O tutelado  maior  de  16  anos  deverá  estar  presente  no  atendimento  e  assinar  o

requerimento juntamente com o tutor.

• Após o recebimento na sede (SIPM) da solicitação de pensão, será emitido o número da

requisição com o qual a (o) solicitante poderá acompanhar o andamento do processo por meio da

página na internet.

Prazos: Os prazos para concessão de um processo de habilitação à pensão são variáveis, de

acordo  com  a  sua  especificidade  (dependerá  de  informações  complementares  como,  por

exemplo, resultado da inspeção de saúde, para a instrução do processo).

Regra geral, o prazo para concessão da pensão à (ao) viúva (o) do (a) militar é de quarenta

e cinco dias úteis, desde que estejam presentes todos os documentos necessários e preenchidos os

requisitos legais. Todos os demais processos não ultrapassarão noventa dias, para a concessão.

Requerente Documentos Necessários

Pensão Viúva (Cônjuge)

-Certidão de óbito do(a) militar;

-Certidão de casamento;

-Certidão (de nascimento, casamento ou óbito) dos filhos (menor ou

maior de idade) habilitáveis à pensão;

-Carteira de identidade atualizada e CPF regular da(o) viúvo(a);

-Carteira de identidade e CPF do(a) militar;
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-Comprovante  de  abertura  de  conta  corrente  individual  em nome

do(a) viúvo(a) não podendo ser conta poupança; e

-Comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos

cofres públicos federal, municipal e estadual (se for o caso).

Pensão Viúva 

(Companheira)

-Certidão de óbito do(a) militar;

-Certidão de nascimento ou casamento com averbação de separação

ou divórcio do(a) militar;

-Certidão (nascimento, casamento ou óbito) dos filhos do(a) militar

(menor ou maior de idade) habilitáveis à pensão;

-Carteira de identidade atualizada e CPF regular da(o) requerente;

-Carteira de identidade e CPF do(a) militar;

-Comprovante  de  abertura  de  conta  corrente  individual  em nome

da(o) requerente, não podendo ser conta poupança;

-Comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos

cofres públicos federal, estadual ou municipal (se for o caso); e

-Escritura  Pública  Declaratória  de  União  Estável  ou  Justificação

Judicial.

OBS:  Caso  não  tenha  sido  designada  beneficiária  em  vida  pelo

militar, deverá fazer prova da união estável apresentando, além da

documentação  acima,  no  mínimo  dois  outros  documentos

comprobatórios da união, tais como: certidão dos filhos nascidos da

união; prova de domicílio comum; conta bancária conjunta; certidão

de  casamento  religioso  e  outros  documentos  de  igual  força

comprobatória.

Pensão Ex-Combatente

Quando requerida pelo ex-combatente

-Certidão de nascimento ou casamento do ex-combatente;

-Carteira de identidade e CPF do ex-combatente;

-Certidão de guerra (obtida junto à Diretoria de Portos e Costas - Lei

no 5.315/67);

-Comprovante de abertura de conta corrente individual, não podendo

ser conta poupança; e

-Comprovante de recebimento de salário, pensão ou aposentadoria

dos cofres públicos federal, estadual ou municipal (se for o caso).
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Quando requerida pela(o) dependente (beneficiário)

-Certidão de óbito do ex-combatente;

-Certidão de casamento;

-Certidão de nascimento,  casamento ou óbito de todos os  filhos;-

Carteira  de  identidade  e  CPF  da  requerente;-Certidão  de  guerra

(obtida junto à  Diretoria  de  Portos  e  Costas  -  Lei  no 5.315/67);-

Comprovante de abertura de conta corrente individual, não podendo

ser conta poupança; e

-Comprovante  de  recebimento  de  salário,  pensão  ou

aposentadoria dos cofres  públicos  federal,  estadual.  municipal

(se for o caso).

ATENÇÃO:   (1)  - Os  documentos  devem  ser  apresentados  na  forma  original

(legível) ou em cópia autenticada recente.

-  A autenticação poderá ser feita  pelo servidor  (oficial)  a quem o documento for

apresentado, mediante cotejo da cópia com o original.

- Se o documento não estiver em bom estado de conservação (legível) recomenda-se

que seja extraída uma 2a via.

(2)  – A  sede  (SIPM)  poderá  exigir  em  casos  que  fujam  da

normalidade, a apresentação de outros documentos não mencionados, necessários à habilitação.

5.3 - PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL

O direito à pensão inicia-se com o óbito do (a) servidor (a) civil, que deve ser comunicado 

para que possa ser dada entrada no processo de habilitação do(s) beneficiário(s) da pensão civil.

Prazo: até 90 dias para inclusão em pagamento.

Procedimentos:

(a)  Devem ser  observados  os  procedimentos  descritos  para  habilitação  à  pensão

militar, à exceção do que se refere à abertura de requisição no SIPEM e acompanhamento do

processo por meio desse sistema, uma vez que a análise e concessão do direito são feitas pela

Diretoria do Pessoal Civil da Marinha (DPCvM).

(b) Após assinado o requerimento e declarações pertinentes (preenchidos no ato do

atendimento), é juntada a documentação necessária e encaminhado à DPCvM, no prazo máximo

de dois dias úteis.

(c) Após concedido, o processo retorna ao SIPM para cadastramento e inclusão em

folha de pagamento no Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE).

• Comprovante de residência do procurador.
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5.4 - DECLARAÇÃO DE DEPENDENTE (DD)

A Declaração  de  Dependente  (DD)  legitima  o  recebimento  dos  seguintes  benefícios:

Auxílio Funeral, Assistência Médico-Hospitalar da Marinha (AMH), Identificação no Serviço de

Identificação da Marinha (SIM) e IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).

Tempo médio de atendimento: 30 minutos.

Procedimentos:

(a) Mediante apresentação da documentação, é elaborada a DD para conferência e

assinatura do requerente. Logo após, esta seguirá para assinatura do Capitão dos Portos, sendo

entregue uma cópia da mesma ao solicitante para uso regular da AMH.

(b) O processo é encaminhado, em até cinco dias úteis, à Diretoria de Pessoal Militar

da Marinha (DPMM) para análise e inclusão no cadastro de dependentes da MB.

(c) Após publicação em Boletim da MB, no prazo de 90 dias, o dependente poderá

ser identificado no SIM e fazer uso regular da AMH.

Documentos necessários:

Dependendo  da  situação  a  ser  declarada,  poderá  ser  solicitado  um  ou  mais  desses

documentos:

•  Certidão de nascimento dos filhos com menos de dois anos de emissão;

•  Certidão de casamento do(a) militar com menos de dois anos de emissão;

•  Certidão de óbito do dependente declarado (para casos de suspensão); e 

•  Escritura pública declaratória de união estável ou justificação judicial.

Os  documentos  devem  ser  apresentados  na  forma  original  (legível)  ou  em  cópia

autenticada recente.

Nos casos de Restabelecimento e Concessão de Dependentes, ressalvadas as exceções, será

necessário  o  preenchimento  da  “Declaração  do  Militar/Pensionista”,  que  está  disponível  na

página do SIPM, bem como no setor de atendimento da CPSE.

5.5 - DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO INICIAL E EM ADITAMENTO (DBI E DBA)

A DBI é a primeira declaração que o militar faz quando passa a contribuir para a pensão

militar, normalmente ainda na ativa; já a DBA é a declaração feita pelo militar quando ocorre

alguma alteração da DBI.

Tempo médio de atendimento: 30 minutos, para declaração de cada beneficiário.

Procedimentos:

(a)  Mediante apresentação da documentação é  elaborada a  respectiva Declaração,

conforme o caso, para conferência e assinatura do requerente.

(b) O processo é encaminhado, em até  cinco dias úteis,  à  DPMM para análise e

inclusão ou alteração no cadastro de beneficiários.
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Documentos necessários:

Dependendo  da  situação  a  ser  declarada,  poderá  ser  solicitado  um  ou  mais  desses

documentos:

• Certidão de nascimento dos filhos com menos de dois anos de emissão;

• Certidão de casamento do(a) militar com menos de dois anos de emissão;

• Certidão de óbito do beneficiário declarado (para caso de DBA); e

• Escritura pública declaratória de união estável ou Justificação Judicial.

Os documentos devem ser apresentados na forma original,  legível  e  atualizado, ou em

cópia autenticada

ATENÇÃO: É fundamental que o cadastro de beneficiário seja atualizado, quando for o

caso, a fim de facilitar o processo de habilitação do(s) beneficiário(s) à pensão militar.

Alteração de endereço

Quando houver mudança de endereço, ou se por algum motivo o mesmo ainda não estiver

cadastrado.

Tempo médio de atendimento: 10 minutos

Prazo: a atualização é processada no SIPEM no momento da alteração, por meio de 

requisição, efetivando-se em até noventa dias, no envio do Bilhete de Pagamento para o atual 

endereço.

Procedimento:

A  alteração  pode  ser  feita  presencialmente  na  CPSE  ou  pela  página  na  internet

www.sipm.mar.mil.br.

Documentos a serem apresentados quando feita presencialmente:

Militar (Inativo/Pensionista) Servidor Civil

- Carteira de identidade
- Cópia da carteira de identidade; e

- Cópia do CPF.

ATENÇÃO: A alteração também pode ser feita pelo site www.sipm.mar.mil.br

Alteração de conta corrente

Quando o inativo/pensionista muda a conta bancaria para recebimento do pagamento.

Tempo médio de atendimento: 10 minutos

Prazo: a  atualizaçao  é  processada  no  SIPEM  no  ato  do  atendimento,  por  meio  de

requisiçao, efetivando-se em até noventa dias para crédito do pagamento na nova conta.

Procedimento:
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Mediante a apresentaçao da documentaçao na CPSE, os dados bancarios sao alterados no

SIPEM.

Documentos necessários:

• Carteira de identidade do requerente; e

• Comprovante bancário original (extrato ou saldo, depósito autenticado mecanicamente ou

cheque pessoal rasurado).

ATENÇÃO: Recomenda-se não encerrar a conta antiga até que o pagamento seja 

depositado na nova conta.

Alteração de nome

Mudança de nome do inativo/pensionista por alteração de estado civil.

Tempo medio de atendimento: 10 minutos

Prazo: até noventa dias para alteraçao nos sistemas de dados.

Procedimentos:

(a)  Mediante  documentaçao  comprobatoria  é  elaborado  requerimento  para

encaminhamento à sede (SIPM) para verificaçao.

(b) É emitido na sede (SIPM) documento (Ordem de Serviço) para alteraçao nos

bancos de dados referentes a cadastro de pessoal e de pagamento.

Documentos necessários para alteração de nome:

• Certidão de casamento; e

• Certidao  de  casamento  com  averbaçao  do  divorcio,  quando  houver  alteraçao  de

nome.

Alteração dos dados cadastrais

Quando  houver  incorreçao  (erro)  de  dados  cadastrais  (nome,  filiaçao,  data  de

nascimento, CPF, numero de identificaçao pessoal – NIP).

Tempo medio de atendimento: 10 minutos

Prazo: até noventa dias para alteraçao nos sistemas.

Procedimentos:

(a) Requerimento endereçado à DPMM para correçao no banco de dados de pessoal.

(b) Requerimento ao SIPM para correçao dos dados constantes no Titulo de Pensao.

Documentos necessarios: 

Documentaçao comprobatoria da alteraçao.

5.6 - ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE DOS

INATIVOS OU DEPENDENTES

Quando o Próprio Inativo ou seu dependente objetivarem:
- 38 -



MARINHA DO BRASIL

(Continuação da Carta ao Usuário da CPSE..................................................................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Auxilio-Invalidez;

• Isençao de pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte;

• Reforma por incapacidade definitiva para o Serviço Ativo da Marinha (SAM);

• Revisao de Reforma por doença relacionada ao serviço;

• Revisao de Reforma por idade-limite;

• Verificaçao de preexistencia de doença especificada na lei e incapacidade; e

• Verificaçao de preexistencia de invalidez.

Quando pensionista/dependente e ex-combatente objetivarem:

• Concessao de isençao do pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte; e

• Verificaçao de preexistencia de doença.

Tempo medio de atendimento: 10 minutos

Procedimentos:

(a) Preenchimento de requerimento próprio, sendo encaminhado mediante protocolo

à DPMM, quando se tratar de inativo militar e seu dependente, ou a sede (SIPM) quando se tratar

de pensionista, ex-combatente e seu dependente.

(b)  Após,  o  inativo/pensionista  é  contatado  (por  carta  ou  por  telefone)  para

comparecer ao órgão de saúde determinado, a fim de iniciar procedimento de inspeção.

(c) Concluída a inspeção, a DPMM e o SIPM são informados do resultado por meio

do recebimento do Termo de Inspeção de Saúde (TIS), dando prosseguimento ao atendimento da

solicitação.

Prazo: até  90  dias  a  partir  do  recebimento  do  TIS,  emitido  pela  Junta  de  Saúde  da

Marinha.

Requerente Documentos Necessários

Inativo militar -Carteira de identidade.

Dependente do inativo militar
-Carteira de identidade e CPF; e

-Certidão de nascimento/casamento.

Pensionista militar e ex-combatente

-Carteira de identidade e CPF do inativo.

-Carteira de identidade e CPF; e

-Título de pensão (para ex-combatente).

Dependente da (o) pensionista militar 

e do ex-combatente

-Carteira de identidade e CPF do dependente;

-Certidão de nascimento/casamento do dependente;

-Título de pensão; e

-Identidade e CPF da (o) pensionista ou ex-combatente.
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5.7 -  ALTERAÇÕES NO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA)

Quando há a necessidade de requerer o desconto da parcela FUSMA para fim de direito à

assistência médico-hospitalar (AMH), caso não tenha sido implantado em Bilhete de Pagamento

automaticamente; ou necessidade de solicitar a emissão do Cartão de Habilitação de Assistência

Médico-Hospitalar (CHASM), para dependente interdito/menor de idade, impossibilitado de ser

identificado no SIM.

Documentos necessários:

Desconto FUSMA Solicitação da CHASM

-Certidão de nascimento;

-Carteira de identidade e CPF; e

-Título de pensão se for o caso.

-Carteira de identidade do militar.

5.8 -  BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS)

Consiste no ressarcimento percentual do que foi pago pelo (a) inativo civil e pensionista, a

titulo de plano de saude para o proprio e dependente.

Tempo medio de atendimento: 15 minutos

Prazo: até 90 dias.

Procedimento: preenchimento de requerimento para envio a sede (SIPM), para analise e 

inclusao em documento (Ordem de Serviço) para posterior crédito em BP.

Documentos necessários:

• Carteira de identidade;

• CPF; e

• Doze últimos boletos bancários do plano de saúde contratado.

5.9 -  CADASTRO DE PROCURADOR

Quando o inativo/pensionista nomear procurador para representá-lo no SIPM.

Tempo médio de atendimento: 15 minutos

Prazo: o cadastro é executado no ato do atendimento, ficando registrado no SIPEM.

Procedimentos:

(a) Em face da documentação apresentada é gerada requisição no SIPEM, inserindo

os dados do procurador.

(b) Para o recadastramento a procuração tem prazo de validade de um ano, devendo

ser revalidada em cada ato, se for o caso; para os demais procedimentos os prazos de validade

exigidos são variáveis, o que será informado quando do atendimento.

Documentos necessários (do procurador):

• Procuração (instrumento público ou particular com firma reconhecida);
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• Carteira de identidade;

• CPF; e

• Comprovante de residência.

5.10 - COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO

Procedimentos:

(a) Na ocorrência do óbito do Inativo ou Pensionista;

(b)  A comunicação  é  processada  no  ato  do  atendimento,  visando  o  bloqueio  do

pagamento.

Documentos necessários: Original e cópia

• Certidão de óbito; e

• Carteira de identidade do declarante.

5.11- AUXÍLIO E CUSTEIO FUNERAL

Auxílio Funeral

  Quando do falecimento de dependente de militar inativo.

Tempo médio de atendimento: 15 minutos

Prazo: até 90 dias úteis.

Procedimentos:

(a) É elaborado requerimento ao Capitão dos Portos, solicitando a implantação do crédito

em Boletim de Pagamento do requerente.

(b) Sendo confeccionada (Ordem de Serviço) e posterior envio ao Centro de Intendência da

Marinha em Salvador, para implantação em BP do requerente.

Documentos necessários para auxílio funeral:

• Certidão de óbito; e

•   Carteira de identidade e CPF do (a) militar.

Custeio Funeral

Quando um terceiro busca ser ressarcido por ter custeado o funeral do militar/viúva (o).

Tempo médio de atendimento: 30 minutos

Prazo: até 90 dias úteis.

Procedimentos:

(a) É elaborado requerimento à sede (SIPM), solicitando o ressarcimento do crédito

em conta-corrente.

(b) Após análise pela sede (SIPM), efetuará o crédito em conta-corrente bancária do

(a) requerente.

Documentos necessários:
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• Certidão de óbito;

• Nota fiscal original (deve conter o CNPJ da funerária);

• CPF e carteira de identidade do (a) militar falecido (a) ou viúva (o);

• CPF e carteira de identidade da requerente;

• Declaração do Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) de que não foram

utilizados os serviços funerários conveniados; e

• Comprovante bancário.

5.12 - AUXÍLIO INVALIDEZ

O Auxílio Invalidez é um direito pecuniário devido ao militar na inatividade, reformado

como  inválido,  por  incapacidade  para  o  serviço  ativo,  devendo,  para  sua  manutenção,  ser

apresentada anualmente a declaração de que não exerce nenhuma atividade remunerada, pública

ou privada.

Tempo médio de atendimento: 10 minutos

Prazo: até  90  dias  a  partir  do  recebimento  do  TIS  emitido  pela  Junta  de  Saúde  da

Marinha, para recebimento do benefício.

Procedimentos:

(a) Será preenchido requerimento próprio na CPSE, sendo encaminhado mediante

protocolo à DPMM.

(b) Após, o militar é contatado (por carta ou por telefone) para comparecer ao órgão

de saúde determinado, fim iniciar o procedimento de inspeção.

(c)  Concluída  a  inspeção,  à  DPMM  é  informada  do  resultado  por  meio  do

recebimento do Termo de Inspeção de Saúde (TIS), dando prosseguimento à solicitação.

-  Para a  comprovação anual,  o  militar  preencherá  declaração de  que  não

exerce atividade remunerada.

ATENÇÃO: A comprovação  anual  é  condição  para  manutenção  do  pagamento  do

benefício.  Recomenda-se  que  seja  atualizada  (a  comprovação)  na  época  da  realização  do

recadastramento.

Documentos necessários:

Para requerer o benefício:

• Carteira de identidade.

Para comprovação anual:

• Cópia da carteira de identidade; e

• Cópia do CPF.
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5.13 - ADICIONAL DE NATALIDADE

Momento: O militar faz jus a receber um soldo de seu posto ou graduação, a título de

Adicional de Natalidade, por motivo do nascimento de filho.

Tempo médio de atendimento: 20 minutos

Prazo: até 90 dias para implantação em BP.

Procedimento: Elaborado requerimento ao Capitão dos Portos, solicitando a implantação

no BP, com a posterior confecção da Ordem de Serviço para encaminhamento ao Centro de

Intendência da Marinha em Salvador para implantação do crédito.

Documentos necessários:

• Certidão de nascimento do dependente; e

• Carteira de identidade e CPF do militar.

5.14 - AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR

Momento: O Auxílio Pré-Escolar consiste no pagamento de benefício, cujo valor é fixado

pela Secretaria da Administração Federal, com o objetivo de propiciar assistência pré-escolar à

dependente de servidor militar e civil desde o nascimento até os cinco anos de idade.

Tempo médio de atendimento: 20 minutos

Prazo: até 90 dias.

Procedimento: Elaborado requerimento ao Capitão dos Portos, solicitando a implantação no

Boletim de Pagamento, com a posterior confecção da Ordem de Serviço para encaminhamento

ao Centro de Intendência da Marinha em Salvador para implantação do crédito.

Documentos necessários:

• Certidão de nascimento do dependente;

• Carteira de identidade e CPF do militar; e

•    Laudo médico, no caso de dependente especial (idade mental inferior a cinco anos).

5.15 - BLOQUEIO/DESBLOQUEIO PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO

Momento: Quando os militares e pensionistas desejam solicitar o bloqueio/desbloqueio

das  respectivas  matrículas  financeiras,  visando  evitar/  autorizar  a  implantação  de  novos

descontos referentes a empréstimos em BP.

Tempo médio de atendimento: 10 minutos

Prazo: até 15 dias.

Procedimento: preenchimento de formulário próprio na CPSE, o qual é encaminhado a

PAPEM no prazo de até dois dias úteis.

Documentos necessários: Basta o preenchimento do formulário.

5.15.1 - Irregularidades Nas Operações De Consignação

- 43 -



MARINHA DO BRASIL

(Continuação da Carta ao Usuário da CPSE..................................................................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Momento: Quando ocorre alguma irregularidade nas operações praticadas pelas entidades

consignatárias cujo desconto, autorizado pelo inativo/pensionista militar ou civil, é consignado

em BP (tal como empréstimo financeiro).

Tempo médio de atendimento: 10 minutos

Prazo médio: até 90 dias.

Procedimentos:

(a) Preenchimento de formulário próprio, o qual é encaminhado a PAPEM no prazo

de até dois dias úteis, no caso dos inativos militares, e ao setor responsável do SIPM, no caso dos

inativos civis.

(b) Os inativos civis acessam o formulário somente por meio do SIAPENet o qual,

após  preenchido,  deve  ser  impresso  para  entrega  nos  setores  de  atendimento.  Deve  ser

preenchido um formulário para cada comunicação de irregularidade.

Documentos necessários:

•  Carteira de identidade;

• Termo de curatela ou procuração, se representado; e

• Boletim de ocorrência (BO).

5.16 - CONSIGNAÇÃO ALUGUEL EM BILHETE DE PAGAMENTO

Momento: serviço oferecido a militares, ex-combatentes e seus pensionistas, que consiste

na possibilidade de desconto do aluguel em BP.

Tempo médio de atendimento: 20 minutos

Prazo: até 90 dias para inclusão em BP.

Procedimento: entrega na CPSE do formulário preenchido e assinado pelo locador, com

firma reconhecida.

Documentos necessários

Contrato direto com o locador

-Carteira  de  identidade  e  CPF do  requerente

(locador); e

-Cópia  da  carteira  de  identidade  e  CPF  do

beneficiário (locatário).

Locador representado por imobiliária

-Cópia  da  carteira  de  identidade  e  CPF  do

requerente (locador);

-Cópia  da  carteira  de  identidade  e  CPF  do

beneficiário;

-Procuração  atual,  original,  com  fim

específico,  do  proprietário  autorizando  a
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pessoa física ou a imobiliária a administrar o

imóvel;

-Contrato Social da imobiliária;

-Procuração  da  imobiliária  para  o  seu

representante  que  assinará  o  formulário  de

consignação; e

-Carteira de identidade e CPF do representante

da imobiliária ou da pessoa física.

5.17- FICHA FINANCEIRA/COMPROVANTE DE RENDIMENTOS

Momento: Necessidade de cópias de fichas financeiras e/ou comprovantes de rendimentos.

Tempo médio de atendimento: 20 minutos

Prazo: imediato.

Procedimentos:

A cópia solicitada será impressa e entregue no ato do atendimento para o inativo ou

pensionista militar, se a partir de 1994, e para inativo ou pensionista civil, a partir de 1993.

ATENÇÃO: Os últimos doze comprovantes de rendimentos ficam disponíveis na página

do SIPM, acessada no site: www.sipm.mar.mil.br

5.18 - SENHA SIAPENET

Momento: para acessar o SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Pessoal) com o

fim de consulta ao bilhete de pagamento, ao formulário de comunicação de irregularidades nas

consignações e às informações pertinentes aos inativos e pensionistas civis, por meio de uma

senha e de um código de segurança.

Tempo médio de atendimento: 10 minutos.

Prazo: até 30 dias para recebimento do e-mail de informação de desbloqueio da senha.

Procedimentos:

(a) O cliente preencherá o requerimento próprio na CPSE, que será enviado a sede

(SIPM).

(b) Após tramitação, o usuário receberá, via e-mail, a informação de desbloqueio da

senha, possibilitando-lhe o acesso.

(c) O acesso ao site somente será possível após confirmação de e-mail pelo servidor

inativo.

(d) O sistema gerará um código de segurança, que será a garantia de que o portal está

sendo acessado pelo usuário habilitado, evitando acessos indevidos.
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(e) Quando houver erro na informação dos dados cadastrais e a senha de acesso for

bloqueado, o desbloqueio será realizado no SIPM.

Documentos necessários:

• CPF;

• Carteira de identidade;

• Título de eleitor;

• PIS/PASEP (exceto para pensionistas);

• Certidão de nascimento ou casamento;

• Comprovante de residência (com CEP);

• Telefone residencial (sem o DDD); e

• E-mail ativo.

ATENÇÃO:  O código de segurança  deverá  ser  guardado,  já  que poderá ser  solicitado pelo

sistema em algumas operações, como por exemplo, no desbloqueio de senha.
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS

AMH Assistência Médico-Hospitalar

BAS Benefício de Assistência à Saúde

BO Boletim de Ocorrência

BP Bilhete de Pagamento

CGCFN Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais

CHASM Cartão de Habilitação de Assistência Médico-Hospitalar

CPF Cadastro de Pessoas Físicas

CPSE Capitania dos Portos de Sergipe

DBA Declaração de Beneficiário em Aditamento

DBI Declaração de Beneficiário Inicial

DD Declaração de Dependente

DEnsM Diretoria de Ensino da Marinha

DPCvM Diretoria do Pessoal Civil da Marinha

DPMM Diretoria do Pessoal Militar da Marinha

FUSMA Fundo de Saúde da Marinha

GIRAPEM Guia Rápido da Pensão Militar

JIPE Jornal dos Inativos e Pensionistas

NIP Número de Identificação Pessoal

OMAC Organização Militar de Apoio e Contato

OREC Organização Recadastradora

OREM Organização Recadastradora Extra-Marinha

PAA Posto de Atendimento Avançado

PAPEM Pagadoria de Pessoal da Marinha

SASM Serviço de Assistência Social da Marinha

SIAPE Sistema Integrado de Administração de Pessoal

SISPAG Sistema de Pagamento de Pessoal

SIM Serviço de Identificação da Marinha

SIPEM Sistema de Inativos e Pensionistas da Marinha

SIPM Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha

SRD Seção de Recrutamento Distrital

TIS Termo de Inspeção de Saúde
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Capitania dos Portos de Sergipe

Av. Ivo do Prado, 752 – São José, CEP 49.015-070 – Aracaju – SE

Tel.: (79) 3711-1600/1646

www.cpse.mar.mil.br
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