
SECRETARIA-GERAL DA MARINHA

Sistema  de  Proteção  Social  dos  Militares  (SPSM)  –  A  Marinha  do  Brasil  (MB),  em
conjunto  com  as  demais  Forças  e  o  Ministério  da  Defesa,  tem  divulgado  estudos  e
realizado apresentações a setores do Governo Federal, diretamente envolvidos na reforma
da  Previdência  Social,  com  foco  na preservação  do  SPSM,  caracterizado,  também,  como
Regime Constitucional dos Militares.
É  imperativo destacar que o militar não faz parte de nenhum regime previdenciário,
conforme previsto na Constituição Federal, mas sim de um Sistema de Proteção Social que
representa,  por  sua  vez,  um  conjunto  integrado  de  instrumentos  legais  e  ações
afirmativas,  permanentes  e  interativas,  que  visam  a  assegurar  o  amparo  social  aos
militares das Forças Armadas e seus dependentes. Recentemente, o Exército  Brasileiro
divulgou um vídeo institucional, em circulação nas Redes Sociais, abordando, de maneira
esclarecedora, as especificidades da carreira militar, em defesa do SPSM.
Releva  mencionar  a  nova  abordagem  adotada  pelas  Forças,  como  linha  complementar  de
argumentação, junto aos setores competentes do Governo Federal, qual seja, a tradução,
em valores monetários, das condições rígidas e gravosas de trabalho próprias da carreira
militar, sem a respectiva contrapartida remuneratória.
Destaca-se  a  indispensável  contribuição  do  Centro  de  Análises  de  Sistemas  Navais
(CASNAV) na elaboração de simulações e cálculos utilizados pelas Forças.
Informações mais detalhadas e constantemente atualizadas estão disponíveis no sítio da
Intranet  da  DFM  (www.dfm.mb),  na  opção  “SPSM”  ou  no  endereço  eletrônico
www.marinha.mil.br/spsm, onde poderão ser encontradas uma apresentação completa sobre o
tema, artigos escritos  por  renomados  autores  civis, vídeos  e  notícias publicadas  na
imprensa sobre o referido assunto.

DIRETORIA DE SAÚDE DA MARINHA

Saúde Naval - Que tal pagar até 40% a menos na
compra de alguns medicamentos?
Primeiramente,  acesse  o  site  do  Saúde  Naval  em
qualquer dispositivo. No canto esquerdo da página, na
aba  SeDiMe,  você  vai  perceber  que  adquirir
medicamentos com desconto, é fácil e rápido. Basta ir
ao Setor de Distribuição de Medicamentos (SeDiMe) mais
próximo  com  a  prescrição  médica  e  o  documento  de
identidade.
Consulte no próprio local a disponibilidade e desconto
oferecido  para  o  medicamento  desejado.  O  pagamento
pode  ser  feito  através  de  desconto  em  folha  ou

pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Fique atento aos endereços e telefones dos postos do SeDiMe no Rio de Janeiro.
No  Saúde  Naval,  você  vai  saber  também  como  se  cadastrar  no  Programa  Saúde  ao  Seu
Alcance, para adquirir seus remédios sem custo. Mas para isso é preciso seguir uma dica
importante: confira se o medicamento que precisa está na lista dos disponibilizados pelo
programa.
São informações importantes que auxiliam no cuidado da sua saúde. Tudo isso a apenas um
clique!
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Acesse: www.saudenaval.mar.mil.br.
#SomosTodosFamíliaNaval

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA MARINHA

Boletim Administrativo – Encontra-se disponível na
página  da  DAdM,  no  ícone  Legismar,  o  Boletim
Administrativo nº 08/2016.
Destacam-se nesta edição os Atos Administrativos:
I)Portaria nº 238/MB/2016 – Eleva a Capitania Fluvial
de Porto Alegre (CFPA) à classificação de Capitania de

1ª Classe, e dá outras providências;
II)Portaria  nº  269/MB/2016  –  Estabelece  diretrizes  para  a  realização  de  viagens  ao
exterior  de  forças,  navios,  unidades  aéreas,  de  fuzileiros  navais  e  de  operações
especiais; e
III) Portaria nº 122/2016, do EMA – Aprova a “Dotação de Embarcações de Apoio”.

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Exame de Seleção ao Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS/2018) –
Encontra-se disponível na página da EGN (Intranet e Internet) a Portaria nº 73/EGN, de
05SET2016, que aprova as Instruções Reguladoras para o Exame de Seleção ao C-EMOS/2018,
que ocorrerá em agosto de 2017. Solicito especial atenção dos Oficiais-Candidatos e das
Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL), relacionadas no subitem 5.3.2 das
instruções anexas.
A Portaria e seus apensos constam nos seguintes endereços eletrônicos:
Internet - www.egn.mar.mil.br/cemos-exameselecao.php; e
Intranet - www.egn.mb/cemos-exameselecao.php.

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

Processo de Seleção para Cargo de Direção - Esta Diretoria participa a abertura de
voluntariado  para  o  cargo  de Direção  da OM  abaixo  discriminada  a  ser  preenchido  em
NOV2016.  Os  Oficiais  voluntários  que  preencham  os  requisitos  estabelecidos,  sem
compromissos de carreira que impossibilitem a permanência no cargo por um período de
dois anos, poderão encaminhar mensagem a esta “DE”, com informação ao seu respectivo
SDP, até 23SET2016:
– Para CT (CA/T) promovidos em 2012 e 2013 e CT (AA) promovidos em 2013, com C-EMOI
concluído:

OM CARGO ÉPOCA ASSUNÇÃO

AgParati Agente NOV2016

Observações:
- Os Oficiais voluntários deverão estar incluídos em Escala de Comando e Direção e APTOS
para o SAM sem restrições; e
-  Após  a  data  limite  para  o  envio  de  mensagens,  os  Oficiais  voluntários  deverão
participar a esta “DE” quaisquer óbices ao prosseguimento no processo seletivo.

Processo de Seleção para a função de Encarregado de Saúde do Destacamento do Posto
Oceanográfico da Ilha da Trindade (DstPOIT) – Os Oficiais do sexo masculino, Capitães-
Tenentes (CSM-Md) até o 1º ano no posto ou Primeiros-Tenentes (CSM-Md), voluntários para
servir no POIT, no período de DEZ2016 a FEV2017, poderão enviar mensagem a esta “DE”,
até 23SET16, com informação ao seu respectivo SDP e ao Com1°DN.
Solicita-se aos candidatos observarem as normas constantes no Anexo E da DGPM-310 (4ª
Rev./Mod.2).
Os Oficiais selecionados serão apresentados ao Com1ºDN até o dia 07NOV2016.
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ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

Aplicação de Penalidade – O Ordenador de Despesas do AMRJ aplicou a penalidade de
advertência  à  empresa  GIBERTONI  COMERCIAL  EIRELI  -  EPP,  CNPJ  22.471.158/0001-82,  em
decorrência  de  não  ter  atendido  a  convocação  para  envio  de  proposta  original  e
documentação  de  habilitação  para  o  item  2  do  Pregão  Eletrônico  nº  12-0097/2015,
referente  ao  fornecimento de  cabos  elétricos para  a  Casa de  Bombas  do Dique Almte.
Regis.
Aplicação  de  Penalidade  –  O  Ordenador  de  Despesas  do  AMRJ  aplicou  a  penalidade  de
advertência à empresa CS ELÉTRICA DUQUE DE CAXIAS LTDA - EPP, CNPJ 17.156.242/0001-71,
em decorrência de ter apresentado proposta em desacordo com o Termo de Referência e o
item 17 do Edital para os itens 01 e 02 do Pregão Eletrônico nº 12-0097/2015, referente
ao fornecimento de cabos elétricos para a Casa de Bombas do Dique Almte. Regis.

CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA

Plano de Capacitação de Pessoal (PLACAPE) – O Centro de Controle Interno da Marinha
(CCIMAR) disponibilizou, em sua página na Intranet (www.ccimar.mb), o PLACAPE relativo
ao período de 2017 a 2023, na área de conhecimento de Auditoria. Ressalta-se que o mesmo
objetiva  ser  utilizado  como  ferramenta  para  subsidiar  a  elaboração  dos  diferentes
Programas de Cursos e Estágios, definidos no EMA-431 (2ª Rev), os quais contemplarão os
eventos aprovados e que, efetivamente, serão realizados.

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES

Curso Expedito de Treinamento Físico Militar para Oficiais e Praças – Abertas as
inscrições para o C-EXP-TFM-Of/Pr Turma 01/16, a ser realizado no período de 04OUT a
28OUT2016,  neste  Centro,  em  horário  integral.  O  curso  tem  como  objetivo  capacitar
Oficiais e Praças para atuarem como auxiliares na condução do Programa de Treinamento
Físico Militar na MB e aplicar testes preliminares para voluntários às especialidades de
Aviação (AV), Educação Física (EP) e Mergulho (MG), de acordo com as normas vigentes
(DGPM 307 - Normas sobre seleção e indicação para cursos, 3ª Rev – Mod 2).
Requisitos para matrícula são: ser Oficial ou Praça com graduação igual ou superior a
Cabo, estar apto, sem restrições de saúde, para o Serviço Ativo da Marinha (na data da
matrícula) e ter sido aprovado no TAF, relativo ao ano anterior ao da matrícula.
As inscrições deverão ser solicitadas por mensagem, até 19SET2016, contendo: posto ou
graduação, especialidade (para os Praças), NIP e nome completo de um único candidato por
OM. As inscrições efetuadas serão confirmadas por mensagem com prioridade para as vagas
pré-definidas pelo PGI/2016.Vagas solicitadas em caráter extraordinário serão atendidas
de acordo com a disponibilidade. Os militares inscritos deverão ser apresentados por
Ofício,  em  04OUT216,  até  às  8h,  no  uniforme  5.5,  e  ficarão  municiados  no  CEFAN.  A
portaria do Curso está disponível no sítio do CPesFN (Departamento de Ensino).

BONO BONO GERAL Nº 672/2016.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil.

DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA

Mar - 024 BONO Especial N°673/2016 da DPCvM - Capacitação de Pessoal Civil.

Boletim da Marinha do Brasil, TOMO III (Pessoal Civil) – Participo que encontra-se
disponível na INTRANET, no endereço http://www.dpcvm.mb, o Boletim nº 17, de 08SET2016.
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