
MARINHA DO BRASIL  
 

PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA 
 

ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE CONSIGNAÇÕES 
 

 

Prezado(a) Senhor(a), 
 
A partir de 1º de fevereiro de 2012 inicia-se uma nova sistemática de geração de senha inicial, 

onde o Consignado passará a receber as mesmas por intermédio de um e-mail cadastrado no Portal de 
Consignações.  
 

As senhas atuais dos militares ativos e inativos e pensionistas permanecerão ativas, sem 
alteração, contudo, recomenda-se que os Consignados efetuem o cadastramento de um e-mail, pois em 
caso de perda ou solicitação de uma nova senha inicial, a mesma só poderá ser encaminhada via e-
mail. 
  
Como ativar sua senha definitiva: 

Após cadastrar o E-mail no E-Consig, basta o usuário acessar o Portal de Consignações pelo 
endereço “https://econsigmb.papem.mar.mil.br/mb/login/login_servidor.jsp?” e clicar no item 
“Deseja solicitar ou reinicializar sua senha? Clique aqui”. O sistema encaminhará uma mensagem 
para o E-mail cadastrado contendo um atalho que ao ser seguido levará o usuário diretamente para a 
tela de ativação de uma nova senha, a ser definida pelo próprio usuário. 
 
Autorização para o lançamento de contratos: 

Somente com a autorização do militar/pensionista, mediante a utilização da sua senha 
definitiva, pessoal e intransferível e de total responsabilidade do consignado, será possível o 
lançamento de novos contratos de empréstimo ou seu refinanciamento para desconto em bilhete de 
pagamento. Ressalta-se que este procedimento não elimina a apresentação da documentação 
necessária para a formalização do contrato, nem a sua assinatura (ler a Cartinha do Consignado 
disponível no site da PAPEM).  
 
Observações: 

 Nunca assinar Contratos em branco. 
 Orienta-se a não entregar a senha e o e-mail a terceiros: correspondentes, agentes e 

representantes das Entidades Consignatárias, a fim de impedir a possibilidade de descontos 
indevidos. 

 Para maiores esclarecimentos, acessar a página da PAPEM ou do SIPM na Internet/Intranet e 
clique no link “Portal de Consignações do Militar/Pensionista - Informações”.  

 Alerta-se para a necessidade de observar os preceitos de segurança quanto ao manuseio da 
senha e do e-mail, a fim de evitar a utilização indevida por outras pessoas (terceiros). 

 Não fornecer seus dados por telefone, como, também, não receber “representantes” em sua 
residência, pois esse procedimento pode abrir brechas para possíveis fraudes. Procure 
diretamente a EC de sua preferência, realizando antes a simulação de empréstimo no Portal de 
Consignações, evitando os chamados “intermediadores”. O E-Consig proporciona aos 
militares/pensionistas diversas outras informações úteis, como: consultar o saldo de sua 
margem consignável, consultar o histórico de seus contratos, verificar a melhor opção de 
empréstimo para cada período de desconto, por valor total solicitado ou pelo valor da parcela 
mensal, obtendo o ranking com as melhores taxas do Custo Efetivo Total (CET) a ser 
contratado.  

 


