
 
MARINHA DO BRASIL 

PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL PARA “CADASTRADORES DE 
E-MAIL” NO PORTAL DE CONSIGNAÇÕES DO MILITAR/PENSIONISTA. 

                 
        Usuário (uso da PAPEM) 
 

 
Rio de Janeiro, ___ de ____________de  _______. 
 

Pelo presente instrumento, eu _______________________________________________ - 
CPF: _____________________, perante a Pagadoria de Pessoal da Marinha, doravante denominada 
PAPEM, na qualidade de “Cadastrador de e-mail” de acesso ao Portal de Consignações do 
Militar/Pensionista, do(a)________________declaro estar ciente da minha responsabilidade quanto 
a:                           (OM) 
 
(a) utilizar as informações disponíveis e os sistemas e produtos computacionais, exclusivamente para o 
interesse do serviço; 
 
(b) não compartilhar o uso de senha com outros usuários;  
 
(c) não me fazer passar por outro usuário utilizando a sua identificação de acesso e senha; 
 
(d) não alterar o endereço de rede ou qualquer outro dado de identificação do microcomputador de 
meu uso exclusivo, sem que a PAPEM seja informada; 
 
(e) no caso de exoneração, demissão, licenciamento, término de prestação de serviço ou qualquer tipo 
de afastamento, preservar o conteúdo das informações que tive acesso e não divulgá-lo para pessoas 
não autorizadas; 
 
(f) guardar segredo das minhas autenticações de acesso (senhas) utilizadas no Portal de Consignações 
do Militar/Pensionista, não cedendo, não transferindo, não divulgando e não permitindo o seu 
conhecimento por terceiros; 
 
(g) não utilizar senha com sequência fácil ou óbvia de caracteres que facilite a sua descoberta e não 
escrever a senha em lugares visíveis ou de fácil acesso; 
 
(h) ao me ausentar do local de trabalho, momentaneamente ou ao término de minhas atividades diárias, 
certificar-me de que a sessão aberta no Portal de Consignações do Militar/Pensionista, com minha 
identificação foi fechada e as informações que exigem sigilo foram adequadamente salvaguardadas; 
 
(i) seguir as orientações da PAPEM, ao uso adequado do Portal de Consignações do 
Militar/Pensionista; 
 
(j) comunicar, ao meu superior hierárquico, na OM onde estou lotado, qualquer ocorrência que 
implique em ameaça ou impedimento de cumprir os procedimentos de segurança estabelecidos; 
 
(k) estar ciente de que toda informação digital armazenada e processada no Portal de     Consignações 
do Militar/Pensionista pode ser monitorada; 
 
(l) não transferir qualquer tipo de arquivo que pertença ao Portal de Consignações do 
Militar/Pensionista para outro local, seja por meio magnético ou não, exceto no interesse do serviço e 
mediante autorização da PAPEM; 
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(m) estar ciente de que o processamento, o trâmite e o armazenamento de arquivos que não sejam de 
interesse do serviço são expressamente proibidos ao acessar o Portal de Consignações do 
Militar/Pensionista; 
 
(n) estar ciente de que a PAPEM poderá inspecionar os arquivos em trâmite ou armazenados no Portal 
de Consignações do Militar/Pensionista sob meu uso ou responsabilidade; 
 
(o) cadastrar e-mail somente para o pessoal cujo pagamento seja responsabilidade da OM/OC ao qual 
estou lotado; 
 
(p) quando da previsão de substituição e/ou desembarque, comunicar o fato à PAPEM, através de 
mensagem/ofício, para que seja descredenciado para acesso ao Portal de Consignações do 
Militar/Pensionista; 
 
(q) cadastrar e-mail para o pessoal da sua OM/OC somente em um computador, dentro de sua área de 
trabalho, destinado para esse fim;  
 
(r) cadastrar e-mail somente na presença do Militar/Pensionista, com o devido requerimento 
preenchido e assinado;  
 
(s) caso julgue necessário, solicitar cópia da identidade do Militar/Pensionista e anexar ao 
requerimento preenchido e assinado;   
 
(t) não cadastrar e-mail para militares temporários RM2/RC e alunos de Escola de Formação; 
 
(u) estar sempre atualizado, quanto as matérias relativas as mudanças de procedimentos de uso da 
senha e do Sistema Digital de Consignações, publicadas em BONO, pela DFM/PAPEM; e 
 
(v) o cadastrador não  deverá cadastrar no Portal de Consignações, nenhum e-mail que 
conhecidamente pertença a um Correspondente ou a uma Entidade Consignatária em nome do 
Consignado. 
 

Os cadastradores de e-mail deverão prestar as seguintes orientações aos Consignados: 
  
(a) conhecer a cartilha “ORIENTAÇÕES PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”, disponível na 
página da PAPEM na Internet: www.papem.mar.mil.br; 
 
(b) da responsabilidade pelo uso e guarda de sua senha de acesso ao Portal de Consignações do 
Militar/Pensionista, não devendo entregá-la a outra pessoa, sob o risco de ter descontos não 
autorizados em seu bilhete de Pagamento e ser alvo de possíveis fraudes; 
 
(c) da leitura com atenção do Contrato celebrado entre o Consignado e a Entidade Consignatária, 
verificando a existência de possíveis cláusulas que possam lhe trazer problemas futuros; e 
 
(d) quando da violação da senha por outros, o usuário poderá alterá-la no próprio Portal de 
Consignações do Militar/Pensionista, no campo “Alterar Senha”.   
 

Declaro que tomei conhecimento de todas as informações acima. 
 

 
            _____________________________________________ 

     Posto/Grad. NIP – Nome Completo  

  Tel.: ______________________ 

     E-mail: ____________________ 

http://www.papem.mar.mil.br/

