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PASSAGEM DE DIREÇÃO DO SVPM 
 

Em 27 de janeiro de 2021, 
ocorreu a cerimônia de  
transmissão do cargo de 
Diretor do Serviço de 
Veteranos e Pensionistas da 
Marinha, presidida pelo      Diretor 
do Pessoal Militar da Marinha 
(DPMM), Vice-Almirante André 
Luis Silva Lima de Santana 
Mendes. Na ocasião, o cargo 
foi transmitido pelo Capitão de 
Mar e Guerra (IM)  Francisco 
José Raposo de Alencar 
Marques ao Capitão de Mar e 
Guerra (IM) Marcelo Gameleira 
Corrêa. 

A cerimônia ocorreu no Salão 
Nobre do Edifício “Barão de 
Ladário” e contou com a 
presença de familiares e 
convidados civis e militares, 
respeitando o protocolo de 
distanciamento social 
estabelecido pelo Ministério da 
Saúde, sobre a COVID-19.  

Ao assumir a Direção, o Capitão 
de Mar e Guerra (IM) Gameleira 
enfatizou em seu discurso, o alto 
grau de profissionalismo de sua 
tripulação, bem como seu 
compromisso de honrar o lema do 
SVPM: “Servir com qualidade a 
quem serviu à Marinha do Brasil 
com dedicação”. 

 

 

Destacou ainda a necessidade do contínuo aperfeiçoamento das  

atividades realizadas pelo SVPM, principalmente, por meio da 

melhoria e otimização de processos     e inovação tecnológica, a 

fim de superar os desafios que estarão por vir e de modo a 

atender com a máxima celeridade as demandas daqueles que 

consagraram grande parte de suas vidas à Marinha do Brasil, 

deixando-nos, como legado, uma Força Naval pronta e presente. 

 

 
CMG (IM) Gameleira, VAlte Silva Lima e CMG (IM) Alencar Marques 

 
Agradeceu, ainda, por dever de justiça, aos ex-Diretores do SVPM, 
pelo trabalho incansável, o que tem proporcionado a esta valorosa 
OM, chegar ao nível de excelência atual. 

Destacou, também, a presença dos seguintes Almirantes, 
representando o Corpo de Intendentes da Marinha, os Contra-
Almirantes (IM) Marcos Inoi de Oliveira, Diretor de Administração 
da Marinha; Artur Olavo Ferreira, Diretor da Caixa de Construções 
de Casas para o Pessoal da Marinha; e Alexandrino Machado 
Neto, Diretor de Centro de Controle Interno da Marinha. 

 
C Alte (IM) Inoi, C Alte (IM) Olavo e C Alte (IM) Alexandrino 
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PALAVRAS DO DIRETOR – JVP 

 

 

Prezados leitores, 

O Jornal de Veteranos e Pensionistas da Marinha  - 
JVP  tem o propósito de divulgar informações 
consideradas relevantes para os mais de 134.000 
veteranos militares e civis, ex-combatentes, 
anistiados políticos e seus respectivos pensionistas. 

Nesse contexto, destacam-se as principais 
alterações advindas da Lei 13.954/2019, que 
reestruturou a carreira militar e dispõe sobre o 
Sistema de Proteção Social dos Militares. 

 

Além dessas, há informações afetas aos 
novos procedimentos de Prova de Vida, 
controle interno, melhoria do atendimento 
ao público com a disponibilidade de novas 
plataformas tecnológicas de acesso à 
informação, dentre outras. 

Em que pese ter ocorrido uma redução do 
atendimento presencial na Sede do SVPM, 
na ordem de 65%, motivada pelas 
restrições da pandemia da COVID-19, 
houve um considerável aumento das 
demandas pelos demais canais de 
atendimento disponíveis. 

Registra-se, mais uma vez, os excelentes 
resultados que o SVPM tem obtido nas 
pesquisas de opinião, sempre acima de 
95%, reflexo da dedicação de nossa Força 
de Trabalho em prestar um serviço de 
excelência à família naval. 

Nesse contexto, alguns processos têm sido 
revistos e realizado o investimento no 
desenvolvimento e na manutenção dos 
Sistemas Tecnológicos existentes, visando  
trazer mais qualidade e celeridade na 
concessão dos benefícios.  

Por oportuno, incentivo a consulta ao site 
do SVPM antes do comparecimento a uma 
de nossas unidades de atendimento, cujo 
endereço foi alterado para 
www.marinha.mil.br/svpm. 

Aproveito esta edição do JVP para 
reafirmar nosso compromisso, expresso no 
lema da OM: “Servir com qualidade a quem 
serviu à Marinha do Brasil com dedicação”. 

Marcelo Gameleira Corrêa 
 Capitão de Mar e Guerra (IM) 

 

 

 

http://www.marinha.mil.br/svpm
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CANAIS DE ATENDIMENTO 
 

O SVPM dispõe de diversos métodos e canais para atendimento ao seu público-alvo:  
presencialmente, na sede, nos Postos de Atendimento Avançados (PAA), nas 

Organizações Militares de Apoio e Contato (OMAC) e Organizações Recadastradoras 
(OREC), espalhados pelo território nacional. Há ainda o atendimento virtual pela internet e 

pelo aplicativo para smartphones e tablets, por e-mail e pelo canal telefônico. 
 

ATENDIMENTO PRESENCIAL NA SEDE (Das 8 às 16h) 

Praça Barão de Ladário, s/nº - Edifício Almirante Tamandaré, 2º andar Centro - Rio de 
Janeiro - RJ - CEP 20091-000. 

 Setor ALFA – Almirantes/Oficiais Superiores e Civis assemelhados; 

 Setor BRAVO - Oficiais Intermediários/ Subalternos e Civis assemelhados; e 

 Setor CHARLIE - ex-combatentes, Praças e Civis assemelhados. 
 

ENDEREÇO INTERNET 

WWW.MARINHA.MIL.BR/SVPM 
 

TELEATENDIMENTO (De 9 às 16h) 

 Almirantes e Oficiais Superiores: (21) 2104-6388 e (21) 2104-6385; e 

 Praças, Oficiais Subalternos, Intermediários e Assemelhados: (21) 2104-6390. 

 Informações e Agendamento para o Recadastramento Domiciliar:  

(21) 2104-5665 ou Fax: (21) 2104-5579 
 

OUVIDORIA/FALE CONOSCO 

 E-mail Ouvidoria: svpm.ouvidoria@marinha.mil.br 

 E-mail Atendimento: svpm.atendimento@marinha.mil.br 

 Telefone: (21) 2104-6200 

 Atendimento Presencial na Sede do SVPM ou pelo Site do SVPM 

 

REQUISIÇÃO ON LINE 

Visando facilitar e trazer maior comodidade aos usuários, poderão ser encaminhados os seus 
respectivos requerimentos de forma digitalizada, juntamente com cópia de documento de identificação e 
documentos que comprovem a solicitação, pelo canal  svpm.atendimento@marinha.mil.br, a fim de 
atender aos seguintes serviços:  

1) Solicitação de alteração de endereço; 
2) Solicitação de alteração de telefone; 
3) Solicitação de alteração de e-mail; 
4) Solicitação sobre andamento de espólio; 
5) Requerimento para Inspeção de Saúde para Isenção de Imposto de Renda; 
6) Comunicação de Óbito com a certidão em anexo, desde que a certidão possua                     

selo de fiscalização eletrônico (para evitar certidões falsas); e 
7) Comprovante de cancelamento de pensão junto ao INSS. 

 

 

http://www.marinha.mil.br/svpm
mailto:svpm.ouvidoria@marinha.mil.br
mailto:svpm.atendimento@marinha.mil.br
mailto:svpm.atendimento@marinha.mil.br:
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POSTOS DE ATENDIMENTO AVANÇADO (PAA) 

 
Na região metropolitana do Rio de Janeiro, o SVPM conta com nove Postos de 

Atendimento Avançado (PAA), que foram implantados com o objetivo de proporcionar 
maior comodidade aos usuários, facilitando-lhes o acesso à maioria dos serviços do 

SVPM em locais mais próximos de suas residências, evitando a necessidade de 
deslocamentos até a Sede do SVPM. 

 

Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG) 

Av. Brasil, nº 44.878 - Campo Grande. 
Funcionamento: 2ª à 5ª feira das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas e 6ª feira das 8 às 12 horas. 

Policlínica Naval de Niterói (PNN) 

Rua Barão de Jaceguai, s/nº - Ponta da Areia - Niterói. 
Funcionamento: 2ª à 6ª feira das 8 às 16 horas. 

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG) 

Rua Conde de Bonfim, n° 54 - Tijuca. 
Funcionamento:  2ª à 6ª feira das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas. 

Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) 

Rua Cezar Zama, n°185 - Lins de Vasconcelos. 
Funcionamento: 2ª à 5ª feira das 8 às 16 horas e 6ª feira das 8 às 12 horas. 

Casa do Marinheiro (CMN) 

Avenida Brasil, n° 10.592 - Penha. 
Funcionamento: 2ª à 6ª feira das 8 às 16 horas. 

Clube Naval Sede Social (somente sócios) 

Avenida Rio Branco, nº 180 - Centro. 
Funcionamento: 2ª e 4ª feira das 13 às 18 horas. 

Clube Naval Charitas (somente sócios) 

Avenida Carlos Ermelindo Marins, nº 70 - Charitas. 
Funcionamento: 3ª feira das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas. 

Clube Naval Piraquê (somente sócios) 

Avenida Borges de Medeiros, nº 2364 - Lagoa. 
Funcionamento: 5ª feira das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas. 

Unidade Integrada de Saúde Mental (UISM) 

Rua Marechal Serejo – 539 – Pechincha - Jacarepaguá. 
Funcionamento:  2ª à 6ª feira das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas. 
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PAA EXCLUSIVOS PARA MILITARES VETERANOS INTEGRANTES DO 
CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

 
Com o objetivo de agilizar o trâmite dos assuntos relativos aos Fuzileiros Navais da 

Reserva Remunerada e Reformados, bem como facilitar seu atendimento, o Comando do 
Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) dispõe de um Departamento de Veteranos e três 

Postos de Atendimento aos Veteranos CFN, sediados no CEFAN (Avenida Brasil), no 
Comando da Divisão Anfíbia (Ilha do Governador) e junto ao HCM/AVCFN. O CPesFN 

detém a subdelegação de competência para o trato dos assuntos relativos ao controle e 
gerenciamento dos militares veteranos do CFN e atua como Organização Militar de Apoio 

e Contato (OMAC) para os militares do CFN na área Rio. 

 

Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes 
Av. Brasil, n0 10.590 – Penha.  

Funcionamento: 2ª à 6ª. Feira das 8 às 16 horas 
 

Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (Associação de Veteranos do Corpo de 
Fuzileiros Navais - AVCFN) 

Praça Barão de Ladário, S/N – Ilha das Cobras – Centro 
Funcionamento:  2ª à 6ª. Feira das 8 às 16 horas 

 
Comando da Divisão Anfíbia (Antigo Ambulatório Naval) 
Praia da Guanabara, S/N – Bananal – Ilha do Governador 

Funcionamento: 2ª à 6ª. Feira das 8 às 16 horas 
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ANTES DE COMPARECER AO SVPM 

 
Programe-se para vir aos locais de atendimento do 
SVPM nos horários de 8h às 11h ou 14h às 16h.  

Evite o horário entre 11h e 14h. Nesse período 
ocorre o pico de presença de usuários, aumentando 
muito o tempo de espera.  

Acesse o site “www.marinha.mil.br/svpm” para 
escolher o posto de atendimento do SVPM mais 
próximo de sua residência, além de verificar os 
respectivos horários de atendimento. 

Prepare-se: consulte a Carta de 
Serviços do SVPM, disponível no 

site “www.marinha.mil.br/svpm”, a 
fim de conhecer a documentação e 
procedimentos necessários para o 

serviço que você precisa. 

OUVIDORIA 

 
A Ouvidoria é o canal de 
interlocução entre os usuários da 
OM, bem como do cidadão em 
geral, e a Direção do Serviço de 
Veteranos e Pensionistas da 
Marinha (SVPM), que tem como 
atribuição receber, examinar, e 
responder, com o apoio dos 
setores competentes, os diversos 
tipos de manifestações 
(reclamações, denúncias, 
sugestões ou elogios) acerca dos 
serviços prestados. 

 

Tais atividades permitem que 
eventuais distorções ou 
inconformidades sejam sanadas, 
irregularidades detectadas sejam 
apuradas e corrigidas, e 
esclarecimentos sejam prestados. 

Dessa forma, configura-se como 
instrumento estratégico de apoio 
à gestão organizacional, visto que 
possibilita captar informações 
junto ao usuário, sendo uma 
ferramenta eficaz, dentre outras, 
no controle da qualidade dos 
serviços. 

Em virtude da pandemia da Covid- 
19, desde MAR2020, o atendimento 
presencial encontra-se suspenso, 

resultando na migração  expressiva 
de manifestações para o canal 

eletrônico. 

Por esse meio, as manifestações 
podem ser recepcionadas por e-
mail, link da Ouvidoria no sítio do 
SVPM. 

Apesar das inúmeras facilidades 
oferecidas pelos recursos 
tecnológicos, especialmente 
relevante no atual cenário de 
pandemia, cabe ressaltar a 
importância do atendimento 
presencial, que se pretende 
retomar tão logo seja 
recomendável (cenário de pós- 
pandemia). 

Visando melhorar o ambiente de 
atendimento presencial, foi 
promovida a reestruturação das 
instalações físicas da 
Ouvidoria, que contou com 
alteração do layout, criação de 
uma sala de espera, instalação 
de TV, climatização do 
ambiente, e instalação de 
estações individuais de 
trabalho.  

A reformulação implementada 
permitirá elevar o nível de 
privacidade no atendimento 
presencial, tão logo este seja 
retomado, bem como maior 
conforto aos Veteranos Militares 
e Civis, e seus Pensionistas, 
estando alinhada com o 
compromisso de aprimoramento 
contínuo dos serviços 
prestados pelo SVPM. 

 

“A ouvidoria estará sempre pronta para responder as suas reclamações, 
denúncias, sugestões e/ou elogios. O seu feedback é importante para 
melhorarmos os nossos processos de atendimento e concessão de 

benefícios” 
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RECADASTRAMENTO ANUAL 

 

A Prova de Vida é obrigatória, e deve ser 
efetuada, anualmente, no mês do 
aniversário, sendo condição necessária para 
a continuidade do recebimento do provento, 
pensão ou reparação econômica mensal. 

Para tanto, o veterano, pensionista militar, 
ex-combatente e anistiado político militar, 
deverá comparecer ao local de 
recadastramento correspondente, munido do 
documento oficial de identificação original 
(com foto atualizada), e/ou da certidão de 
nascimento para o beneficiário menor de oito 
anos, que não possua documento de 
identificação com foto, a fim de possibilitar a 
realização da “Prova de Vida”, e 
consequentemente a garantia do benefício.  

A prova de vida poderá ser efetuada nos 
Setores de Atendimento localizados na Sede 
do SVPM e nos Postos de Atendimento 
Avançado (PAA), instalados em outras OM 
sediadas nas áreas do Rio de Janeiro e 
Grande Rio, e nos Postos do CPesFN para 
os veteranos FN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso o veterano ou pensionista resida fora da área Rio 
de Janeiro e dos municípios circunvizinhos, a prova de 
vida poderá ser feita em uma Organização Militar de 
Apoio e Contato (OMAC) ou em uma Organização Militar 
Recadastradora (OREC). 

Se o veterano/pensionista residir em localidade muito 
afastada de uma OMAC/OREC qualquer OM da MB 
mais próxima de sua residência poderá efetuar o 
Recadastramento, desde que autorizada pelo Comando 
de área a que estiver subordinada e sob a orientação 
técnica da OMAC da respectiva jurisdição. 

 

RECADASTRAMENTO ANUAL NAS OREM 
 

Nas localidades onde não há OM da MB, a 
prova de vida poderá ser realizada  nos 
seguintes Órgãos Recadastradores Extra- 
Marinha (OREM): 

 Unidade do Exército Brasileiro ou da 
Força Aérea Brasileira existente  no 
local; e 

 Por intermédio de remessa de 
Declaração de Prova de Vida com 
reconhecimento de firma, somente por 
AUTENTICIDADE, em cartório de notas, 
para o SVPM. 

 

Residentes no Exterior 

No caso de beneficiários que residam ou que se 
encontrem no exterior, o recadastramento poderá ser 
realizado nos seguintes  locais: 

I. Comissões Navais e Adidâncias Navais Brasileiras 
no exterior, as quais efetuam os recadastramentos 
sob a         orientação técnica do SVPM; 

II. Órgão de representação     diplomática e/ou consular 
do Brasil, que emitirá declaração de 
comparecimento a ser enviada pelo veterano ou 
pensionista diretamente ao SVPM, aos cuidados 
do      Setor de Recadastramento; 

III. Representação diplomática brasileira sediada no 
país em que reside, que firmará procuração 
outorgada pelo veterano/pensionista a ser 
apresentada pelo procurador no ato do 
atendimento; e 
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IV) Serviço notarial, para a comprovação 

de vida do veterano/pensionista 
portador de moléstia grave ou 
impossibilitado de locomover-se até um 
dos órgãos de representação 
diplomática, que será suprida por meio 
de declaração autêntica (atestado de 
vida) emitida por notório reconhecido 
pelo consulado brasileiro no país.  

 

O veterano ou pensionista enviará o atestado de vida para 
o SVPM, aos cuidados do setor de recadastramento  
acompanhado do documento que atesta a doença e/ou a 
impossibilidade de locomoção. Os documentos deverão 
estar traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor 
juramentado. 

 

RECADASTRAMENTO POR DISPOSITIVO MÓVEL 
 

 

No 2º. Semestre de 2021 teremos uma nova 
funcionalidade para a realização do 
recadastramento anual, a saber, a Prova de 
Vida Digital, a qual se encontra em fase de 
teste e implementação junto ao SERPRO.  

Ela será realizada por meio de 
reconhecimento facial 3D, empregando o 
Aplicativo “Meu.Gov.Br”, que estará 
integrado ao Sistema de Veteranos e 
Pensionistas da Marinha. Para realizar o 
recadastramento por biometria facial será 
utilizado a base de dados do Departamento 
Nacional de Trânsito (DENATRAN) ou do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  

 

De acordo com informações da Secretaria de Governo 
Digital (SGD)/Ministério da Economia, responsável pelo 
cronograma de implementação do serviço de 
recadastramento remoto, a previsão é que o projeto piloto, 
ora em desenvolvimento, esteja disponível, a partir de 
01MAI2021, para a realização dos testes necessários e, 
posteriormente, estar disponível para utilização de nossos 
usuários a partir de JUL2021.  

Contudo, apenas 50% do público-alvo do SVPM possuem 
o referido tipo de biometria cadastrado perante os Órgãos 
citados, o que ainda demandará a necessidade de 
recadastramento presencial ou por meio de ligações via 
WhatsApp, ora em fase experimental. Em razão disso, 
orienta-se que, superada as restrições de aglomeração e 
deslocamentos decorrentes da pandemia, todos aqueles  
que não possuírem dados biométricos cadastrados seja 
no DENATRAN, seja no TSE, que busquem fazê-lo para 
que no futuro possam também usufruir do benefício e do 
conforto de realizar a prova de vida anual em qualquer 
local no Brasil ou no exterior. 

Por fim, o SVPM, com o apoio da Diretoria de Ensino da 
Marinha, divulgará brevemente um vídeo explicativo, com 
o intuito de orientar os usuários a como baixar o App Meu 
Gov.br, bem como instruí-los quanto à utilização do 
aplicativo.  
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POSTERGAÇÃO DA PROVA DE VIDA DE MILITARES 

A Portaria GM-MD no 147, DE 13JAN2021  
postergou a suspensão da realização da prova de 
vida, presencial ou digital, por veteranos, 
pensionistas e anistiados, até 30JUN2021.  

Ainda está em discussão no MD, juntamente com 
representante das Forças Armadas, como se dará o 
recadastramento, a partir de 01JUL2021, para 
aqueles que não o fizeram em 2020/2021. 

 

 

Ressalta-se que não haverá bloqueio de pagamento de 
proventos e pensões 

POSTERGAÇÃO DA PROVA DE VIDA DE CIVIS 
 

O Ministério da Economia suspendeu até 
31MAI2021 a exigência da Prova de Vida 
(Recadastramento) para aposentados, 
pensionistas e anistiados políticos civis. 

Prova de vida Suspensa 
Até 31MAI2021 

 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA NAVAL 
Restrições de Atendimento – Pandemia da COVID-19 

 

Devido à continuidade dos cuidados na prevenção da 
proliferação da COVID-19, participa-se à Família Naval 
que seguirão os seguintes procedimentos para o 
atendimento ao público, no período de 01FEV2021 até 
30JUN2021, a fim de evitar aglomerações nos postos de 
atendimento: 

 O atendimento na Sede, no Posto de Atendimento 
Avançado (PAA) da Casa do Marinheiro (CMN) e nos 
Pontos de Contato do SVPM nos Distritos Navais 
(OMAC), neste período de emergência, estará restrito 
aos seguintes serviços: 

 Com Agendamento prévio: Habilitação Inicial, 
Reversão ou Transferência de Pensão Militar/Civil; 
Auxílio Funeral/Custeio-Funeral; Benefício de 
Assistência à Saúde (BAS); e Inspeção de Saúde 
(IS) para isenção de IR; e 

 Sem Agendamento prévio: 
Recadastramento (Prova de Vida) de 
veteranos militares e civis que se encontram 
com pagamento bloqueado e suspenso; e 
Comunicação de Falecimento. 

 Continua suspenso o atendimento nos PAA 
das OM de Saúde: HNMD, PNN, PNNSG, 
PNCG e UISM e nos PAA do Clube Naval-RJ 
(Sede, Charitas e Piraquê); 

 Continua suspenso o atendimento nos Postos 
de Atendimento das Organizações 
Recadastradoras Distritais (OREC); e 

  O atendimento da Ouvidoria se dará somente 
via Internet por meio dos seguintes canais: link 
da ouvidoria no site do SVPM 
(www.marinha.mil.br/svpm) ou e-mail para a 
caixa postal svpm.ouvidoria@marinha.mil.br. 

http://www.svpm.mar.mil.br/
mailto:svpm.ouvidoria@marinha.mil.br
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COMUNIQUE O ÓBITO À MB 
 

É de suma importância que todo 
falecimento de pessoa vinculada ao 
SVPM seja comunicado à MB com a 
maior brevidade possível, por meio da 
apresentação da certidão de óbito, 
seja veterano militar ou civil, ex-
combatente, anistiado político e seus 
respectivos pensionistas. Esta ação 
contribui para que ocorra o efetivo 
bloqueio de pagamento do  “de cujus”, 
evitando que ocorram pagamentos 
post mortem e processos 
administrativos para recuperação de 
ativos 

MOVIMENTAÇÃO 
DE CONTA 

CORRENTE APÓS 
O ÓBITO PODE 

CONSTITUIR 
CRIME 

 

 

Vale ressaltar que a 
utilização desses valores por 
familiares ou pessoas 
próximas, ainda que para 
custear despesas deixadas 
pelo finado, pode constituir 
crime e motivar a instauração 
de Inquérito Policial Militar 
(IPM). Confirmando-se o 
ilícito, a pessoa 
responsabilizada responderá 
nas esferas cível e criminal, 
além de ter que ressarcir  o 
montante utilizado 
indevidamente, com juros e 
correções monetárias 
previstos em Lei. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA  
COM O RIOPREVIDÊNCIA 

 

Foi celebrado um Acordo de Cooperação Técnica 
entre o SVPM e  o Fundo Único de Previdência 
Social do Estado do Rio de Janeiro – RioPrevidência, 
visando ao cruzamento de dados de benefícios 
previdenciários   entre os Regimes Próprios de 
Previdência Social – RPPS. 

O objetivo é a realização       constante de troca de bases   
de dados cadastrais, a fim de identificar 
irregularidades   no  pagamento de benefícios 
previdenciários. O levantamento é feito por meio dos 
dados de servidores públicos ativos, veteranos e 
pensionistas, além dos relativos a óbitos, 
configurando-se em verdadeira “auditoria cruzada” 

 

Junto ao RioPrevidência, o SVPM poderá cruzar, 
hoje, informações com mais 08 estados, o Distrito 
Federal e  mais 62 municípios do Estado do Rio de 
Janeiro, ampliando ainda mais o pente-fino em 
aposentadorias e pensões pagas indevidamente.  

Novas adesões de estados do país e municípios do 
RJ  estão sendo implementadas. 
 

 Pela natureza e histórico da previdência no Brasil, 
uma gestão responsável deve entender que tão 
importante quanto a gestão dos servidores ativos, é  
a gestão de seus veteranos e pensionistas, sendo a 
auditoria a principal atividade do Departamento de 
Controle Interno do SVPM, tendo como horizonte 
ações  planejadas para a    eliminação de ilegalidades 
e, consequentemente redução de danos ao erário 
público. 
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BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (BAS) 
 

Veterano e Pensionista Civil, você sabia que na 
impossibilidade de solicitar/enviar, presencialmente, 
documentos atinentes ao Benefício de Assistência 
em Saúde (BAS) na Sede do SVPM, nos PAA e nas 
OMAC poderá fazê-lo por correio eletrônico?  

Basta acessar o módulo Requerimento do servidor 
SIGEPE, via SIGAC.  

Você não tem a menor ideia de como fazer isso? É 
simples! 

 

Acesse o site do SVPM 
(www.marinha.mil.br/SVPM), na aba Facilidades, 
clique na guia BAS e veja como se faz o 
procedimento passo a passo. 

Nesse módulo do SIGEPE você pode tratar sobre 
ressarcimento à saúde suplementar do titular e 
dos dependentes, comprovação anual de quitação 
de plano de saúde, e, ainda, consultar quanto ao 
processamento do seu Requerimento que está em 
análise, entre outras facilidades. 

 

  
 

SISPAG-2 – Sistema de Pagamento da MB 
 

 

O Serviço de Veteranos e Pensionistas da 
Marinha do Brasil (SVPM) é responsável pela 
execução de mais de 60% dos recursos 
reservados para a folha  de pessoal da 
Marinha do Brasil. São quase 140.000 
vinculados, entre veteranos militares, 
pensionistas, servidores civis e ex-combatentes, 
entre outros, cada qual com suas 
peculiaridades                          de pagamento. 

A fim de gerenciar este público, 
seus direitos e obrigações, o 
SVPM operacionaliza o 
SISPAG2 – Sistema de 
Pagamento da Marinha do 
Brasil. Contando com o auxílio 
do SISPAG2, e de sua 
capacidade de integração com 
outras bases de dados, em 
especial o SVPEM, o Serviço 
zela  pela precisão, qualidade e 
pontualidade do pagamento 
mês a mês.       

Por trás do processamento do 
pagamento, do desafio de 
implantar as alterações e  
inclusões concedidas para 
todos os vinculados, existem 
por volta de vinte militares. 

São implantadas no SISPAG-2, 
em média 100 Ordens de 
Serviço mensalmente. 

 

Adicionalmente, são 
processados, ao mês, 650 
Títulos de Pensão ou 
Apostilas e Títulos 
Declaratórios de Proventos na 
Inatividade (TDPI). 

O Índice de Conformidade 
dessas alterações de 
pagamento no SISPAG-2 tem 
sido, em média, de 99,45%. 
Em relação ao SIAPE, o 
índice médio  é de 97,16%, 
demonstrando a qualidade e 
confiabilidade das atividades 
realizadas pelo Setor, 
motivadas principalmente 
pelos investimentos 
realizados pela MB no 
aprimoramento do SISPAG-2 
e SVPEM-2. 

 

http://www.marinha.mil.br/SVPM
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IMPLEMENTAÇÃO DO SVPEM-2 

 
O SVPEM é um sistema de informação 
utilizado pelo SVPM, considerado uma 
ferramenta essencial para o processo de 
habilitação à pensão, verificação de dados 
dos veteranos e pensionistas, geração do 
Título Declaratório de Proventos de 
Inatividade (TDPI), implantação e alteração 
dos direitos no SISPAG e no SIAPE; 
auditoria; recadastramento; e na 
atualização dos  dados cadastrais atinentes 
a veteranos, pensionistas, ex- combatentes 
e anistiados da Marinha. 

 

 

O CASNAV tem realizado o 
desenvolvimento de novas 
funcionalidades, de modo a 
atender às alterações 
promovidas pela Lei 
13.954/2019, bem como 
outras visando a trazer 
maior celeridade, exatidão e 
automatização na 
concessão dos benefícios. 
Atualmente, esse Sistema é 
capaz de gerenciar 85% dos 
processos finalísticos 
realizados pelo SVPM. 

Além disso, implementa 
diversos mecanismos de 
controle, dificultando o 
sucesso de tentativas de 
fraude.  

A sua modernização pelo 
CASNAV contribuirá para o 
aprimoramento do SVPEM, 
com previsão de término 
em DEZ2022, o que 
facilitará ainda mais o 
gerenciamento das 
atividades-fins do SVPM. 

 

 
MANUTENÇÃO INTERNET/APLICATIVO SVPM 

Desde OUT2020, o Site do SVPM foi 
indisponibilizado para acesso ao BONO e SISBOL, 
em razão da vulnerabilidade para acesso aos dados 
de nossos veteranos e pensionistas, incluindo, 
também, o seu Aplicativo.  
A fim de solucionar essa problemática, está em 
desenvolvimento um novo Site/Aplicativo, cuja 
previsão de prontificação é até final de JUN2021. 

 

 

Em paralelo, está sendo desenvolvido, de forma 
prioritária, o Aplicativo para a realização do 
recadastramento remoto (Prova de Vida), por 
meio de biometria facial.  
 
Encontra-se, também, em desenvolvimento pelo 
CASNAV uma nova funcionalidade a ser 
disponibilizada no Site do SVPM, de 
autoatendimento, o que permitirá aos usuários 
sanarem as dúvidas de forma automática. 
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ASPECTOS DA PENSÃO MILITAR 

 
A pensão militar é a importância paga 
mensalmente, aos beneficiários do militar 
falecido ou assim considerado, nos termos 
da Lei 3.765/1960, MP 2.215-10/2001 e 
alterações da Lei 13.954/2019. 

É importante destacar que dependentes 
são as pessoas declaradas pelo militar por 
meio de Declaração de Dependentes 
(DD), as quais são as elencadas no art. 50 
do estatuto dos Militares e fazem jus à 
Assistência Médico-Hospitalar (AMH), 
Transporte (T), identificação no Serviço de 
Identificação da Marinha (SIM), Auxílio 
Funeral (AF), Salário-Família (SF) e 
Auxílio Pré-escolar (APe). E seus direitos 
são distintos daqueles à que fazem jus os 
beneficiários da pensão. 

Para os militares falecidos até 29 de 
dezembro de 2000 e para aqueles que 
optaram pela contribuição adicional de 
1,5%, deverão ser observados os 
benefícios da lei 3.765/60. No caso dos 
militares que foram a óbito após a edição 
da MP no 2.215-10/2001 e não optaram 
pela contribuição adicional de 1,5%, 
deverá ser aplicado o contido na citada 
MP. 

A pensão militar deixada pelo instituidor 
denomina-se pensão tronco, sendo esta 
dividida entre os beneficiários nas 
denominadas cotas-partes. Estas serão 
transferidas ou revertidas para outros 
pensionistas à medida que cessarem os 
direitos dos beneficiários originários. 

 

PENSÃO MILITAR 

Cuidado e proteção com aqueles 
que se importam verdadeiramente 

com você 

 

 

Você já pensou em contratar junto ao 
Abrigo do Marinheiro o Serviço de 

Assistência Póstuma ou Seguro de vida?  

Esses benefícios poderão fazer a 
diferença no futuro, principalmente, 
enquanto estiverem regularizando o 

processo de pensão militar! 
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ASPECTOS DA LEI Nº 13.954/2019 

Sistema de Proteção Social e Reestruturação da Carreira Militar 
 

A Lei nº 13.954/19 foi publicada no 
Diário Oficial da União, de 17 de 
dezembro de 2019, passando a 
vigorar as alterações decorrentes da 
Reestruturação da Carreira Militar e 
do Sistema de Proteção Social dos 
Militares das Forças  Armadas. 
Serão abordadas as modificações 
mais relevantes derivadas desse 
novo dispositivo legal e seus 
impactos na Lei nº. 3.765/1960 (Lei 
das Pensões Militares), alterada 
pela Medida Provisória nº 2215-
10/2001. 
 

1- Criação do Sistema de 
Proteção Social dos Militares das 
Forças Armadas 

O Sistema de Proteção Social 
dos Militares encontra amparo no 
art. 142 da Constituição Federal de 
1988, que    delega à lei o 
estabelecimento dos  direitos dos 
militares. O art. 50-A do Estatuto 
dos Militares estabelece como o 
conjunto integrado de direitos, 
serviços e ações, permanentes e 
interativas, de remuneração, 
pensão, saúde e assistência, nos 
termos da Lei 13.954/19. 

 
2 - Contribuintes obrigatórios da 
pensão militar 
Todos os militares e pensionistas 
passaram a contribuir para o 
custeio da Pensão Militar, tais como 
o aspirante da Marinha, os cadetes 
do Exército e os da Aeronáutica e o 
aluno das escolas, centros ou  
núcleos de formação de oficiais e de 
praças e das escolas preparatórias 
e congêneres, cabos, soldados, 
marinheiros e taifeiros, com menos 
de dois anos de efetivo serviço e 
pensionistas. 

 

 
3- Percentual da contribuição para a pensão militar 

 

Antes  de 2020 
A partir de 1º de 
janeiro de 2020 

a partir de 1º de janeiro 
de 2021 

7,5% 9,5% 10,5% 

 
Para os militares que já contribuíam para a pensão militar, a alíquota 

passou de 7,5% para 9,5% da remuneração bruta em 17 de março de 2020 
(90 dias após a publicação da Lei nº 13.954/19). 

 
Em 1º de janeiro de 2021, a alíquota básica de contribuição sofreu 

aumento passando de 9,5% para 10,5% da remuneração bruta. Além da 
alíquota básica, todos os militares optantes da contribuição adicional de 
1,5% da remuneração bruta (art. 31 da MP nº 2.215/01) continuam a 
contribuir com esse percentual. 

 

4 - Contribuição para pensão de ex- combatente 
O ex-combatente ou a respectiva pensionista passou a contribuir com a 

alíquota de 9,5%, a contar de 1º de janeiro de 2020; e foi alterada para 
10,5%, a contar de 1º de janeiro de 2021. 

 

A partir de 1º de janeiro 
de 

2020 

A partir de 1º de janeiro 
de 

2021 

9,5% 10,5% 

 
5 - Contribuição extraordinária para a pensão militar 

As pensionistas também passaram a contribuir com um adicional de 
1,5% ou 3%, dependendo dos casos abaixo: 

 

As filhas não  inválidas 
pensionistas vitalícias 

Os pensionistas, excetuadas as filhas não 
inválidas pensionistas vitalícias, cujo 

instituidor tenha falecido a partir de 29 de 
dezembro de 2000 e optado em vida pelo 

pagamento      da contribuição prevista no art. 
31 da  Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 

de agosto de 2001 

3% 1,5% 

Total de descontos em 

2020 

9,5% + 3% = 12,5% 

Total descontos em  2020 

9,5% +1,5% = 11% 

Total descontos em 2021 

10,5% + 3% = 13,5% 

Total descontos em  2021 

10,5% + 1,5% =12% 
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6 -  A quota destinada à pessoa  separada de fato, separada judicialmente ou 

divorciada do instituidor, ou ao ex-convivente, desde que perceba pensão 
alimentícia, corresponderá à pensão alimentícia judicialmente arbitrada. 

 
Após deduzido o montante de 
pensão alimentícia percebido 
pela ex-esposa: 

 Metade do valor 
remanescente caberá ao 
cônjuge ou companheiro 
designado ou que comprove 
união estável como entidade 
familiar;  

 A outra metade será 
dividida, em partes iguais, 
entre os seguintes 
beneficiários: 

 

A) filhos ou enteados até 
vinte e um anos   de idade ou 
até vinte e quatro anos de 
idade, se estudantes 
universitários ou, se inválidos, 
enquanto durar a invalidez; e  

B) menor sob guarda ou 
tutela até vinte e um anos de 
idade ou, se estudante 
universitário, até vinte e quatro 
anos de idade ou, se inválido, 
enquanto durar a    invalidez. 

 

Ex: Militar deixa uma ex-esposa   
percebendo 10% de pensão 
alimentícia. Após deduzido o 
montante de pensão alimentícia 
percebido pela ex-esposa, 100% - 
10% = 90%, metade do valor, 90% 
÷ 2 = 45%, remanescente caberá ao 
cônjuge ou companheiro (a) e a 
outra metade 90% ÷ 2 = 45%, será 
dividida em    partes iguais aos filhos 
ou enteados até vinte e um anos de 
idade ou até vinte e quatro anos de 
idade, se estudantes universitários 
ou, se inválidos, enquanto durar a 
invalidez. 

 

PAGAMENTO INDEVIDO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 

Visando sanar algumas dúvidas 
recorrentes de nosso público-alvo 
em relação ao direito de 
recebimento do Auxílio 
Emergencial, concedido pelo 
Governo Federal, por meio da Lei 
nº 13.982, de 2 de abril de 2020 o 
Serviço de Veteranos e 
Pensionistas da Marinha (SVPM) 
esclarece que nenhum veterano 
militar, veterano  civil, ex-
combatente e seus pensionistas 
têm direito à percepção do 
benefício do auxílio emergencial, 
independente do valor que 
perceba a título de pensão. 

Há alguns requisitos que devem 
ser preenchidos para que o 
cidadão faça jus ao recebimento 
do benefício social, são eles:  

 Ser maior de 18 anos; 
 Possuir renda mensal de até 

três salários mínimos por 
família; 

 Possuir renda mensal de até 
meio salário mínimo per capita 
(por pessoa da família); e 
 

Não ter recebido mais de R$ 28.559,70 
em rendimentos tributáveis no ano e não 
receber benefício previdenciário ou 
assistêncial, excetuando o Bolsa Família. 

É  importante frisar  que o referido 
benefício é destinado única e 

exclusivamente aos trabalhadores 
informais, microempreendedores 
individuais (MEI), autônomos e 

empregados, logo, o nosso público-
alvo não se enquadra. 

Caso algum veterano militar, veterano 
civil, ex-combatente ou seus 
pensionistas tenha se inscrito 
erroneamente no programa social ou, 
por algum motivo, tenha recebido o 
benefício sem a intenção de fazê-lo, é 
necessário que notifique imediatamente 
o Serviço de Veteranos e Pensionistas 
da Marinha, a fim de obter orientação 
sobre a restituição aos cofres públicos 
do valor recebido indevidamente. 

 

A restituição dos valores 
recebido indevidamente deverá 
ser feita por meio da emissão e 
pagamento de GRU,    acessando o 
formulário    disponível no 
endereço: 
https://devolucaoauxilioemer 
gencial.cidadania.gov.br. 

Por fim, para aqueles que têm 
conta-corrente ou conta- 
poupança atrelada ao Banco do 
Brasil ou Caixa Econômica 
Federal e já tenham feito parte 
de algum programa social, 
ressalta-se a importância de 
verificar periodicamente se o seu 
CPF foi contemplado com o 
auxílio emergencial, através do 
site da Caixa Econômica Federal 
(www.caixa.gov.br), pois há casos 
em que o valor do benefício 
social é depositado 
automaticamente nestas contas, 
sendo de responsabilidade do 
cidadão o procedimento de 
restituição à União dos valores 
recebidos indevidamente. 

 

 

 

 

https://devolucaoauxilioemer/
https://devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
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SVPM ALCANÇA A 3ª. IDADE 

 
Em 2020, o Serviço de Veteranos e Pensionistas 

da Marinha – SVPM – completou 60 anos. Sua 

origem remonta à Pagadoria de Inativos e 

Pensionistas da Marinha – PIPM, criada em 10 de 

outubro de 1960. Esta data tornou-se um marco 

histórico para os veteranos e pensionistas da 

Marinha e, posteriormente, consagrou-se como o 

“Dia do Veterano”. 

Após mais de 35 anos de bons serviços prestados 

e em função do incremento do seu público-alvo e 

da crescente complexidade das tarefas 

decorrentes, a PIPM evoluiu para Serviço de 

Inativos e Pensionistas da Marinha – SIPM. Sob 

esta denominação atuou por 22 anos, até que, em 

4 de outubro de 2017, teve sua denominação 

alterada para a atual – Serviço de Veteranos e 

Pensionistas da Marinha – SVPM. 

Fatos pitorescos relatados por antigos ex-

tripulantes nos fazem voltar ao tempo da PIPM. 

Eram formulários e mais formulários escriturados à 

mão, depois meticulosamente datilografados. 

 

Não existia um setor integrado de atendimento ao 

público, as filas se formavam pelos corredores. 

Não havia as facilidades providas pela era digital e 

os volumosos processos tramitavam em papel. 

Eram outros tempos! 

 
Nos anos 90, a Moderna Administração lançava 

seus novos conceitos e ferramentas e a gestão 

passava a ser olhada de forma sistêmica. No 

tocante à gestão no SVPM, o divisor de águas se 

configurou em 2004 com a entrada em operação 

do Sistema de Inativos e Pensionistas da Marinha 

– SIPEM, atual SVPEM. 
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A tramitação digital da documentação, a 

integração entre os vários setores envolvidos 

nos processos, a velocidade de 

inserção/consulta de dados e as diversas 

facilidades providas pela Tecnologia da 

Informação impactaram muito positivamente a 

produtividade. 

Nessa época, foi criada a Ouvidoria, 

funcionando como interface entre os usuários e 

a Direção, possibilitando que por meio dos 

feedbacks melhorias pudessem ser 

implantadas. A esta altura, a Divisão de 

Atendimento ao Público já dispunha de 

instalações bem organizadas, separadas por 

categoria de usuário. 

A implantação do Programa Netuno, a partir de 

2009, foi uma mudança de paradigma na 

gestão do SVPM. Novos conceitos e 

ferramentas passaram a ser implementados e a 

maturidade da gestão da OM passou a ser 

avaliada a cada dois anos cumprindo o Ciclo de 

Avaliação e Melhoria. 

A OM vem trilhando um longo caminho na 

modernização da gestão e na melhoria dos 

processos. O esforço continuado das tripulações 

que por aqui passaram ao longo dessas seis 

décadas, associado ao desenvolvimento na área 

de Tecnologia da Informação, resultou na 

edificação dessa importante organização que é o 

SVPM de hoje.  

Norteado pelos seus Objetivo Estratégicos de 

motivação e capacitação da força de trabalho; 

mapeamento e controle dos processos por 

resultados; e existência de uma infraestrutura de 

Tecnologia da Informação moderna, integrada e 

confiável, o SVPM chega aos 60 anos jubiloso 

pelos resultados alcançados e cônscio dos 

desafios que se descortinam no horizonte. 

Por fim, cabe ressaltar que a busca pela 

excelência em gestão é permanente, como 

também é permanente nosso compromisso de 

“Servir com qualidade a quem serviu à Marinha do 

Brasil com dedicação” 

 
 

 

 

 
ALERTA DE GOLPE 

 
Veteranos e pensionistas vêm 
recebendo ligações telefônicas 
de golpistas solicitando dados 
pessoais em troca de 
benefícios, seguros, 
empréstimo consignado entre 
outros. Além disso, há 
fraudadores que exigem 
depósito em dinheiro 
prometendo restituição de 
valores de fundos de pensão ou 
como requisito para concessão 
de pensão militar ou 
aposentadoria. 

O SVPM não solicita nem 
confirma dados cadastrais por 
telefone ou e-mail. Tampouco 
seria cabível qualquer tipo de 

pagamento para ter acesso aos 
serviços/direitos devidos à 

Família Naval.  
O SVPM somente envia 
representante à residência 
quando necessário o 
atendimento domiciliar, em 
virtude de doença que cause 
dificuldades de locomoção e 
mediante solicitação do próprio 
veterano/pensionista 

Por isso, redobre os cuidados 
com quaisquer ligações 
telefônicas, e-mail de origem 
desconhecida ou visitas 
residenciais: não forneça 
senha ou e-mail a terceiros; 
não aceite contatos de 
intermediadores por telefone 
ou em sua residência; não 
forneça dados pessoais e 
cópia de seus documentos; 
não assine contrato em 
branco; e tome cuidado com 
pessoas com promessas de 
acelerar o crédito ou outras 
vantagens. 

Caso receba algum contato desse tipo,  

denuncie à Ouvidoria/Fale Conosco do SVPM 
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Periódicos disponíveis no Site da Internet do SVPM 
 
Os seguintes periódicos estão disponíveis no Site da Internet do SVPM, endereço 
www.marinha.mil.br/svpm, os quais possuem informações úteis e de interesse dos Veteranos, 
Pensionistas, Ex-Combatentes e Anistiados Políticos:  
 
 
a) Informativo Bem-Vindo à 
Reserva; 
 

 
 

b) Carta de Serviços ao 
Usuário; e 
 

 

c) Guia Rápido de Pensão 
Militar. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRF) 
2021 – Ano Base 2020 

 

 
Tem sido observado um significativo atraso na 
distribuição e entrega dos Comprovante de 
Rendimentos (CR) pelos Correios, para os 
veteranos e pensionistas optantes pelo Bilhete de 
Pagamento (BP) impresso. A Pagadoria de Pessoal 
da Marinha (PAPEM) vem mantendo tratativas junto 
àquela empresa na tentativa de melhorar a 
qualidade dos serviços contratados de postagem. 
Relembra-se que os CR, bem como os BP podem 
ser obtidos diretamente na Plataforma “BP-
ONLINE”, de forma simples e sem custos 
adicionais. De forma a auxiliar a ambientação e o 
uso da citada funcionalidade, a PAPEM disponibiliza 
um Manual 
(https://bponline.papem.mar.mil.br/bponline/resourc
es/docs/manualBP.pdf) contendo as instruções dos 
principais procedimentos, bem como um telefone de 
atendimento ao usuário, (21) 2104-5174 (nos dias 
úteis de 08h às 15:30h). 
 

Caso ainda haja dificuldades, o Comprovante 
de Rendimentos poderá ser acessado em uma 
das seguintes opções: 
  

A) Militares e seus pensionistas e ex-
combatentes: 

- enviar e-mail para 
svpm.irmilitar@marinha.mil.br; ou 

- agendar atendimento presencial no telefone 
2104-6385/6388 para Oficiais Superiores e 
Generais e 2104-6390 para Oficiais 
Intermediários/Subalternos e Praças. 
 
B) Servidores Civis e seus pensionistas: 

- acessar o site www.siapenet.gov.br; ou 

- enviar e-mail para 
svpm.ircivil@marinha.mil.br; ou 

- agendar atendimento presencial no telefone 
2104-6385/6388 para assemelhados a Oficiais 
Generais/Superiores e 2104-6390 para 
assemelhados a Oficiais 
Intermediários/Subalternos e Praças. 
 

 

http://www.marinha.mil.br/svpm,
http://www.svpm.mb/drupal7/sites/default/files/imagens_destacadas/Bem_Vindo_a_Reserva_ATUALIZADO.pdf
http://www.svpm.mb/drupal7/sites/default/files/imagens_destacadas/Bem_Vindo_a_Reserva_ATUALIZADO.pdf
http://www.svpm.mb/drupal7/sites/default/files/carta_servicos/Carta_de_Servicos_9_Edicao_2019_Rev.pdf
http://www.svpm.mb/drupal7/sites/default/files/carta_servicos/Carta_de_Servicos_9_Edicao_2019_Rev.pdf
http://www.svpm.mb/drupal7/sites/default/files/imagens_destacadas/girapem.pdf
http://www.svpm.mb/drupal7/sites/default/files/imagens_destacadas/girapem.pdf
https://bponline.papem.mar.mil.br/bponline/resources/docs/manualBP.pdf
https://bponline.papem.mar.mil.br/bponline/resources/docs/manualBP.pdf
mailto:svpm.irmilitar@marinha.mil.br
http://www.siapenet.gov.br/
mailto:svpm.ircivil@marinha.mil.br
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VOCÊ SABIA? 

No dia 9 de dezembro de 2020, 
houve a inauguração da Sala 
Vice-Almirante (IM) Gastão 
Motta, no Gabinete do Diretor do 
SVPM, uma homenagem ao 
Patrono do Corpo de 
Intendentes da Marinha. O Vice-
Almirante Gastão Motta foi o 
primeiro Diretor-Geral de 
Intendência da Marinha, quando 
utilizou a sala atual do Diretor do 
SVPM, no período de 1953 a 
1954. 
 

 

 

Nascido em 14 de março de 
1897, Rio de Janeiro, o 
Almirante Gastão Motta 
ingressou na MB em 
dezembro de 1917. O valor 
da sua atuação e a projeção 
que conferiu a Intendência 
da Marinha,  foram 
reconhecidos  pela Portaria 
nº 43/EMA, de 13 de março 
de 2003, que instituiu a sua 
figura como Patrono do 
Corpo de Intendentes da 
Marinha. 

 
OS VETERANOS DA MARINHA E A SUSTENTABILIDADE 

SOCIAL 
Mensalmente são realizadas 
Ações Sociais pelo SVPM, com 
o apoio de toda a família naval, 
por meio da arrecadação de 
alimentos, fraldas, agasalhos e 
brinquedos, além de campanhas 
de doação de sangue, cujos 
donativos são entregues em 
instituições beneficentes 
cadastradas junto ao SVPM.  
 
Aproveitamos esta edição do 
JVP para conclamar todos os 
veteranos, militares e civis, bem 
como seus pensionistas, a 
continuarem participando de 
nossas campanhas.  
 

 

 

 
Sempre que vierem a nossa sede ou a qualquer dos nossos 
Postos de Atendimento Avançados (HNMD, PNNSG, PNCG, 
PNN e Casa do Marinheiro) tragam suas doações. Juntos, 
podemos muito mais.  

 
 

 


