
 

 

 

SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA

Nova plataforma do “BP Online”

 

A partir de DEZ21 será disponibilizada pela Pagadoria do Pessoal 
da Marinha (PAPEM) uma nova versão do “
reforçar a segurança dos usuários desse aplicativo, promovendo maior 
garantia da confidencialidade e integridade dos dados. 

Em consequência, será necessária a 
e-mail  cadastrado do usuário, que poderá ser feita por ocasião do 
Recadastramento Anual dos Veteranos, Pensionistas, Ex
e Anistiados Políticos Militares, conforme divulgado no Bono Especial nº 
915, de 06OUT2021. 

Provisoriamente, o acesso 
ocorrerá com a mesma senha do sistema anterior
cadastramento do e-mail
nova senha . Nessa ocasião, 
ao usuário uma chave de seguranç

Visando atender requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), também será solicitado ao usuário, por ocasião do 
cadastramento do e-mail, que conceda 
PAPEM e SVPM do e-mail informado, nos seguintes termos:
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“Autorizo que o e-mail por mim informado seja utilizado para 
receber do sistema BP Online a chave/código que possibilitará o 
cadastramento/atualização da minha senha e/ou e-mail. Autorizo, 
também, que o mesmo seja utilizado pela Pagadoria de Pessoal da 
Marinha (PAPEM) e pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas da 
Marinha (SVPM) para eventuais comunicações diretas.” 

Li e concordo. 

 

 


