
                                      
PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA 

 
REQUERIMENTO PARA CADASTRAMENTO  

DE E-MAIL PARA  
RECEBIMENTO DE SENHA INICIAL 

 
 Eu, _____________________________________________________________________, 
     (Posto/Graduação e nome completo) 
CPF nº __________________________________________, Matrícula Financeira (NIP): 
____________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________ solicito o 
cadastramento do meu e-mail (informar no quadro abaixo), no Sistema Digital de Consignações (E-
CONSIG), para recebimento da minha senha inicial de acesso ao Portal de Consignações: 
 

 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaro estar ciente de que o e-mail acima informado será utilizado pelo E-CONSIG para o 

envio de uma senha inicial, que deverá ser solicitada por mim, posteriormente, e alterada para uma 
senha definitiva, no Portal de Consignações. Declaro, ainda, estar ciente de que a senha é pessoal e 
intransferível, sendo de minha total responsabilidade sua guarda, sigilo e utilização, do que 
advirá minha responsabilização pessoal por todo e qualquer prejuízo decorrente de sua cessão a 
terceiros, ainda que em caráter emergencial, incluindo-se no conceito de terceiros: funcionários de 
bancos, correspondentes, pessoas da família, amigos, militares, sem prejuízo de outros quaisquer. 
            Por fim, estou ciente de que o uso indevido de minha senha no Portal de Consignações, 
advindo do seu fornecimento a terceiros, poderá acarretar conseqüências civis, na forma da Lei 
10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e criminais, na forma do Decreto-Lei nº 2.848 de 07 
de dezembro de 1940 (Código Penal), além das conseqüências administrativas e financeiras, pelas 
quais assumo toda e qualquer responsabilidade legal.  
 
_________________________, ____ de ________________ de 20___.     

       __________________________________ 
         (Assinatura) 
 

OBSERVAÇÕES 
1ª) Este documento deverá ser entregue: 
      a) em sua OM, ao Agente ou Fiel de Pagamento, no caso de militar da ativa, para que o mesmo seja 
encaminhado a PAPEM, por intermédio “CP”, com a finalidade de ser cadastrado no Portal de Consignações, 
caso a sua OM não possua “Cadastrador de e-mail”; 
   b) nas OM que possuírem “Cadastrador de e-mail”, no caso de militar da ativa, cujas mesmas 
farão as inclusões dos e-mail diretamente no Portal de Consignações, sendo obrigatório o arquivamento 
do referido Requerimento na OM, com a finalidade de dirimir futuros questionamentos que possam 
ocorrer na esfera administrativa ou judiciária; e 
       c) no SIPM ou nas OMAC, no caso de militar inativo e pensionista, onde será obrigatório o 
arquivamento do referido Requerimento, com a finalidade de dirimir futuros questionamentos que 
possam ocorrer na esfera administrativa ou judiciária.         
 
2ª) Para maiores esclarecimentos, acesse a página da PAPEM ou do SIPM na Internet/Intranet e clique no link 
“Portal de Consignações do Militar/Pensionista - Informações”. 
 
3ª) Preencher este documento, principalmente o “campo e-mail”, com letra legível para que não haja 
possibilidade de equivoco no seu cadastramento. 
 
4ª) Caso este Requerimento seja encaminhado via Correios, o mesmo deverá possuir reconhecimento de 
firma por AUTENTICIDADE, visando salvaguardar o Consignado quanto à veracidade e 
autenticidade dos dados fornecidos no presente documento. 


