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CERIMÔNIA ALUSIVA À BATALHA NAVAL DO RIACHUELO 
 

A Batalha Naval do Riachuelo, evento decisivo e 
vitorioso, ocorrida em 11 de junho de 1865, foi 
marcada pela bravura de aguerridos marinheiros 
e fuzileiros navais. Por conta desse episódio 
histórico, em 11 de junho, celebramos a Data 
Magna da Marinha. 

Desde então, a Marinha do Brasil comemora, 
todos os anos, nesta data, os feitos históricos 
daqueles homens que lutaram na Batalha Naval 
do Riachuelo, reconhecendo-os como exemplos 
e lembrando seus atos às gerações que os 
sucederam. 

No dia 10JUN, foi realizada, pelo Serviço de 
Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM), a 
cerimônia interna, alusiva à Batalha Naval do 
Riachuelo. A cerimônia contou com a presença 
dos militares promovidos e agraciados com as 
Medalhas Mérito Militar 30, 20 e 10 anos de 
bons serviços prestados à Marinha do Brasil. 

 

 
Tripulação do SVPM agraciada 

 

Ao final, o CMG (IM) Gameleira, Diretor do 

SVPM, destacou que os célebres sinais de 

Barroso: “O Brasil espera que cada um cumpra 

o seu dever”; e “Sustentar o Fogo, que a vitória 

é nossa” superaram adversidades de toda 

ordem, muitos deixando suas vidas em combate.  

Ressaltou que, atualmente, lutamos contra um 

inimigo invisível, que tem ceifado muitas vidas e, 

consequentemente, tem ocasionado, 

principalmente, um aumento das solicitações de 

pensão. ‘’Nesse contexto, a família naval, 

também, espera que cada um de nós 

cumpramos o nosso dever, em atender com 

qualidade e celeridade as necessidades dessas 

famílias, sustentando o fogo de modo a superar 

as dificuldades advindas da atual conjuntura’’, 

afirmou. 

 

 
Militar promovido à graduação de Suboficial 
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SIMPÓSIO DE VETERANOS E PENSIONISTAS NO EB 
 

Foi realizado, em Brasília-DF nos dias 8 e 9 de 
junho de 2021, no Auditório do Departamento 
Geral do Pessoal (DGP), o Simpósio de Inativos e 
Pensionistas do Exército Brasileiro. O evento, sob 
coordenação da Diretoria de Civis, Inativos, 
Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS), 
contou com a participação de representantes das 
doze Regiões Militares e dos quinze maiores 
Órgãos Pagadores de Inativos e Pensionistas, do 
Centro de Pagamento do Exército, do Centro de 
Controle Interno do Exército, da Assessoria de 
Planejamento e Gestão do DGP, do Serviço de 
Veteranos e Pensionistas da Marinha do Brasil e 
do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Força 
Aérea Brasileira. 

 

O presente simpósio teve por finalidade 
atualizar conhecimentos na área de Veteranos e 
Pensionistas, trocar informações e experiências 
adquiridas e divulgar as boas práticas 
implementadas. 

A MB foi representada pelo CMG (IM) 
Gameleira, Diretor do SVPM,   que realizou uma 
Palestra, visando abordar os principais projetos 
em andamento e as boas práticas de gestão 
realizadas, de modo a trazer mais celeridade e 
qualidade no atendimento das necessidades da 
família naval.  

 

Essa troca de experiências e conhecimentos tem 
sido fundamental, especialmente, para a busca 
de novas possibilidades tecnológicas e práticas 
inovadoras de gestão. Dentre os diversos temas 
debatidos, destacam-se o Projeto Piloto da Prova 
de Vida Digital, por meio da biometria facial, ora 
em andamento no âmbito das Forças, e a 
operacionalização do Sistema Nacional de 
Informações de Registro Civil (SIRC), que 
permitirá  uma maior eficiência no levantamento 
de óbitos ocorridos em um determinado período, 
evitando danos ao erário.  

 

 

 

Devido à relevância da atividade em benefício da 
Família Militar, o General de Exército Paulo 
Sérgio Nogueira de Oliveira, Comandante do 
Exército, realizou a abertura do evento.  
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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 sobre andamento de espólio; 
4) Requerimento para Inspeção de Saúde para Isenção de Imposto de Renda; 
5) Comunicação de Óbito com a certidão em anexo, desde que a certidão possua                     

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

Obs: Os requerimentos de inspeção de saúde para isenção de posto de renda referente ao veteranos 
militares residentes fora da jurisdição da Sede do SVPM, deverão ser dirigidos à Organização Militar de 
Apoio e Contato (OMAC) mais próxima da sua residência, de acordo com os critérios estabelecidos pela 

respectiva OMAC. 

 

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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LGPD 
Você sabe o que significa a sigla LGPD? 

 
LGPD é a sigla da Lei Geral de 

Proteção de Dados, sancionada em 

14 de agosto de 2018, que 

normatiza a coleta, armazenamento, 

tratamento, compartilhamento e 

descarte de dados pessoais. 

A era da tecnologia digital na qual 
estamos inseridos tem como 
característica marcante a velocidade 
de tramitação de dados e, por outro 
lado, a facilidade com que eles 
podem ser acessados, copiados, 
manipulados, alterados, 
descartados, e, principalmente, 
utilizados para fins maliciosos. 

Esse perigo potencial de causar 
prejuízos às pessoas naturais, 
titulares dos dados, despertou nas 
autoridades governamentais a 
necessidade do desenvolvimento de 
uma cultura de proteção de dados 
pessoais, de forma a salvaguardar 
seus titulares. 

 

 

 

 

 

Esse tema vem sendo amplamente 
debatido mundo afora, em diversos 
fóruns, e uma sólida doutrina vem 
sendo estabelecida, consistindo na 
formalização de conceitos, 
princípios, fundamentos, requisitos, 
técnicas e, em especial, 
normatização quanto à atribuição 
de responsabilidades e penalidades 
para os agentes de tratamento de 
dados. 

A LGPD é, portanto, a diretriz no 

âmbito nacional, que visa 

disciplinar a proteção de dados e 

firmar parâmetros para o seu 

correto tratamento,  

aí incluídos a coleta, classificação, 

manipulação, armazenamento, 

publicação, compartilhamento e 

eliminação.  Preocupa-se também 

a dita lei em estabelecer as 

hipóteses (requisitos) que permitem 

o tratamento de dados, 

recomendando, sempre que 

aplicável, o consentimento prévio 

do seu titular. 

No âmbito da MB, o tratamento de 

dados pessoais, tanto do pessoal 

da ativa, quanto na inatividade, 

está, a princípio, preconizado pelas 

exceções legais alusivas à defesa 

nacional e à segurança do Estado. 

Oportunamente, tais exceções 
darão lugar a legislação específica, 
que estabelecerá as medidas 
proporcionais e estritamente 
necessárias ao atendimento do 
interesse público, salvaguardando 
os direitos do titular previstos na 
LGPD. 

 

O SVPM administra um banco de 

dados com informações de mais 

de 134.000 usuários, onde estão 

armazenados dados pessoais 

importantes, tais como: nome 

completo, filiação, CPF, 

endereço, telefones, e-mail, 

dados bancários, entre muitos 

outros. Daí a relevância da 

segurança de acesso a esses 

dados e a necessidade de efetivo 

controle sobre os componentes 

da força de trabalho que, por 

ofício, a eles têm acesso.  

Historicamente, muito antes da 

vigência da LGPD, o SVPM já 

possuía em sua cultura 

organizacional o zelo para com o 

tratamento de dados. Esse fato 

pode ser depreendido, por 

exemplo, a partir da 

obrigatoriedade de 

preenchimento de um Termo de 

Responsabilidade Individual (TRI) 

por cada operador de estação de 

trabalho, bem como pela 

atribuição de perfil adequado 

para acesso ao banco de dados 

do Sistema de Veteranos e 

Pensionistas da Marinha 

(SVPEM), de acordo com a 

necessidade funcional. 

Por fim, a LGPD veio fortalecer 

essa conduta e estabelecer 

marcos regulatórios, que visam 

dar a máxima proteção aos 

dados pessoais, em nosso caso 

particular, em relação àqueles 

que são vinculados à MB. 
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CONECTA TCU 

Implementado no segundo semestre de 
2019, O sistema Conecta-TCU é uma 
plataforma de serviços de exposição de 
informações, de comunicação processual e 
de interação com TCU. Permite, de forma 
on-line, a realização e acesso a 
comunicações processuais, envio de 
documentos, acesso a processos e 
informações existentes no TCU. O sistema 
reúne, hoje, cerca de 170 órgãos e 3.200 
usuários.  

O público-alvo são gestores e dirigentes de 
instituições, entidades e órgãos públicos, 
representantes de auditorias ou controles 
internos, cidadãos, agentes públicos 
legitimados, advogados e integrantes da 
Advocacia-Geral da União (AGU). O 
Conecta-TCU foi concebido em parceria 
com diversos órgãos e entidades para 
permitir que toda a interação pudesse ser 
feita por meio de serviços on-line, 
integrados e permanentemente à 
disposição do usuário. 

 

 

 

A Divisão de Verificação Permanente de Pensões 
(SVPM-32) realizou o Cadastro de Usuário Externo, 
via CCIMAR, em agosto de 2020, e, desde aquela 
data, acessa os Acórdãos do TCU relativos aos atos 
de pensões militares e civis vinculados ao Comando 
da Marinha como forma de verificação, atualização e 
aprimoramento de seus procedimentos de verificações 
de pensões militares e civis. 

 

O Conecta-TCU tem o potencial de impulsionar uma 
grande mudança cultural e comportamental, a partir da 
construção de uma visão sistêmica e integrada de 
serviços digitais, além de disponibilização e acesso a 
informações. É uma plataforma que tem muito mais o 
propósito de uma mudança de cultura do que ser 
apenas um sistema de registro e controles. 
 

NOVA VERSÃO DO E-CONSIG 

A nova versão do Sistema Digital de 
Consignações (E-CONSIG) já está 
disponível. Disponibilizada, em 17 de maio 
de 2021, a nova versão do sistema está 
mais moderna e amigável para navegação 
dos veteranos e pensionistas da Marinha do 
Brasil. O objetivo da nova versão é facilitar 
o acesso, tornando o conteúdo mais 
simples e objetivo.  

 

As funcionalidades continuam as mesmas. O E-
CONSIG é uma plataforma de gestão de 
consignados, permitindo acesso a produtos 
financeiros aos nossos vinculados. Com a 
atualização, o sistema promete um ambiente mais 
organizado, melhor acompanhamento dos 
descontos consignados, mais segurança e 
melhores taxas. 

Cabe lembrar que é necessário muito 
cuidado com o endividamento. Nossos 

militares e vinculados devem prezar pela 
saúde financeira, através do equilíbrio de 

suas contas e da preservação das finanças 
familiares. 

Educação financeira é o 
melhor para uma vida 

organizada e feliz! 
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AUMENTO NO PERCENTUAL DA MARGEM CONSIGNÁVEL PARA 

SERVIDORES CIVIS E SEUS PENSIONISTAS 
 

De acordo com a Lei nº 14.131, de 30MAR2021, 
publicada no Diário Oficial da União, em 
31MAR2021, o percentual máximo para a 
contratação de consignações passou de 35% 
para 45%, sendo compartilhado da seguinte 
maneira: 

 35% para as consignações facultativas em 
geral; e  

 5% destinados, exclusivamente, para a 
amortização das despesas contraídas por 
meio de cartão de crédito. 

 

A norma estabelece que o novo percentual 
será válido para as contratações realizadas 
até 31DEZ2021 e que as contratações 
efetuadas até essa data serão mantidas 
dentro do limite máximo de 40%.  

Quanto ao prazo de carência, fica facultado o 
prazo até 120 dias para as novas 
contratações, inclusive, para as que tenham 
sido firmadas antes da entrada em vigor 
dessa Lei. 

Os sistemas utilizados para autorização de 
consignações (SIAPE e SIGEPE) já foram 
devidamente atualizados, levando em 
consideração o novo limite para empréstimo 
com desconto consignado. 

 

 
AUXÍLIO-FUNERAL X CUSTEIO-FUNERAL 

 
REFERÊNCIAS: Decreto nº 4.307/2002; MP nº 2.215-10/2001; lei nº 4.442/1997; Lei nº 

10.559/2002; e parecer nº 204/CONJUR/MD-2009, da AGU. 
 

O Auxílio-Funeral é o direito pecunuiário 
equivalente a uma remuneração do militar, 
não podendo ser inferior ao soldo de 
Suboficial, devido: 

 Ao militar, por morte de seus 
dependentes, e ao viúvo(a) de 
militar por morte de dependentes; e 

 Ao beneficiário da pensão militar, 
obedecendo à ordem de habilitação, 
em caso de falecimento de militar 
ou de anistiado. 
 

o auxílio-funeral de civil, 
equivalente a uma 

remuneração, será pago à 
família do servidor civil falecido, 

mediante requerimento. 

O Custeio-Funeral constitui o ressarcimento a 
terceiro, até o limite do valor do Auxílio Funeral, 
relativo ao funeral do(a) militar, da(o) viúva(o) do 
militar, do servidor civil, do ex-combatente, do 
anistiado e da(o) viúva(o) do anistiado que for, 
comprovadamente, custeado pelo mesmo. Nesse 
caso, o valor do custeio será deduzido do Auxílio-
Funeral a ser recebido pelo beneficiário de pensão 
militar. 

 Gastos não indenizáveis a título de 
Custeio-Funeral: Os gastos que não 
caracterizam a cerimônia de enterramento 
e gastos utilizados, como adorno ao ato 
fúnebre (castiçais, coroa de flores), bem 
como gastos havidos com exumação (baú 
de ossos, placa de bronze), dentre outros 
que caracterizam desenterramento, não 
são idenizáveis (Nota Informativa 
CGNOR/DENOP/SEGEP/MP nº36/2013). 

 
 
 
 

 



11 Jornal dos Veteranos e Pensionistas da Marinha                              43ª. Edição – Abril a Junho de 2021 

====================================================================================== 
 

PROVA DE VIDA DIGITAL PARA SERVIDORES CIVIS 
 

Depois de passar por todas as etapas da fase de 
testes, iniciada no fim de novembro de 2020, a prova 
de vida digital passa a estar disponível para os cerca 
de 700 mil aposentados, pensionistas, anistiados 
políticos civis e respectivos pensionistas – de que 
trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002 – 
relativa ao Poder Executivo Federal e beneficiários 
do Regime Próprio de Previdência Social. 

Esse é mais um produto da transformação digital 
que vem sendo promovida pelo Governo Federal 
para modernizar a Administração Pública e oferecer 
serviços públicos digitais com maior agilidade no 
atendimento. 

“O Governo Federal está simplificando a vida dos 
aposentados, pensionistas e anistiados. A prova de 
vida digital evita o deslocamento e permite que a 
pessoa realize o procedimento a qualquer hora e em 
qualquer lugar, seja no Brasil ou no exterior. Isso 
garante maior segurança, rapidez e praticidade no 
atendimento a este público”, afirmou o secretário 
especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital, do Ministério da Economia, Caio Mario Paes 
de Andrade. 

 

A prova de vida digital é uma alternativa ao 
comparecimento presencial à agência bancária, por 
meio da qual o beneficiário recebe o provento ou 
pensão. O serviço pode ser acessado pelo 
aplicativo SouGov.br, canal de atendimento recém-
lançado pelo Governo Federal, exclusivo para 
servidores públicos federais ativos, aposentados, 
pensionistas e anistiados, em substituição ao 
aplicativo Sigepe Mobile. 

 

 

 

 

Como fazer 

 Para fazer a Prova de Vida Digital, porém, o 
beneficiário precisa ter a biometria cadastrada 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no 
Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran). A comprovação digital é feita por 
meio da validação facial, conforme instruções 
presentes no aplicativo SouGov.br. 
 

 Outra novidade do SouGov.br é que todos 
os beneficiários – independentemente de ter 
ou não biometria – podem acompanhar a 
situação da prova de vida, por meio do 
aplicativo, obter o comprovante e receber 
notificações para lembrar do prazo quanto à 
comprovação. 

 

Prova de vida convencional 

O Servidor Civil ou Pensionista 
que não tiver a biometria 
cadastrada no TSE ou no 

Denatran, ou não optar pela 
comprovação digital, deverá fazer 
a prova de vida no banco em que 
recebe o provento ou benefício. 
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PROJETO-PILOTO DA PROVA DE VIDA DIGITAL PARA VETERANOS E 
PENSIONISTAS MILITARES 

 

 O SVPM, em 23 de junho 2021, iniciou o piloto 
do projeto Prova de Vida Digital (PVD) cujo 
objetivo visa coletar informações técnicas 
relacionadas à eficácia e à eficiência da nova 
modalidade de recadastramento anual que, 
doravante, será disponibilizado ao público-alvo 
deste Serviço. 
 

 
 
A PVD será realizada, por meio do uso de 
biometria facial, mediante a utilização de 
dispositivos móveis, isto é, aparelho celular ou 
Smartphone, cujo App meu gov.br está 
disponível para ser baixado no Play Store, tanto 
para versões de sistemas Android, quanto para 
Iphone. Tal piloto será monitorado pela 
Secretaria de Governo Digital e o SVPM, por um 
período de 30 dias, entretanto, todos os 
participantes terão até 45 dias para realizarem a 
PVD, a partir do momento em que receberem o 
comunicado de Prova de Vida pendente em seus 
dispositivos móveis. 
 
Foram disponibilizados vídeos institucionais na página 
da internet do SVPM (www.marinha.mil.br/svpm), com 
as orientações e procedimentos para a utilização do 
Aplicativo. Ademais, todos os Veteranos e 

Pensionistas que têm e- mail cadastrado no 
Sistema de Veteranos e Pensionistas da Marinha 
(SVPEM) receberão comunicado em particular 
com instruções escritas e em vídeo, contendo 
informações detalhadas a respeito de como 
realizar a PVD. 
 

 

 
 

Atualmente, cerca de 55% do público-alvo, 
correspondendo a 77.000 

Veteranos/Pensionistas, possuem o 
cadastro biométrico junto ao 

TSE/DENATRAN. Participarão desse Projeto 
Piloto, 5.670 Veteranos e Pensionistas, 

aniversariantes dos meses de MAI e JUN. 
 
Necessário se faz observar que, caso o 
Veterano ou a Pensionista já façam uso do App 
meu gov.br para outras finalidades, por 
exemplo, atualização da Carteira Nacional de 
Habilitação ou consulta ao CPF, o histórico de 
utilização terá validade como selo de 
autenticação, uma vez que o sistema dispensa 
da realização de outra identificação biométrica 
facial todo usuário que já tenha se autenticado 
por meio de biometria facial, em um período de 
tempo de até 75 dias anteriores ao do início do 
PVD. Com isso, tal pessoa, receberá tão 
somente a informação no seu aparelho celular 
de que a sua PVD foi realizada com sucesso. 
 

Nesse contexto, ressaltam-se duas importantes 
informações: a primeira é de que, embora seja 
um piloto, todo o processo de PVD concluído 
com sucesso pelo público-alvo citado, será 
considerado válido perante o SVPM como 
recadastramento anual realizado; a segunda, 
diz respeito ao fato de que tal piloto consiste 
num teste de avaliação de qualidade e 
efetividade da solução de PVD; por causa disso, 
é natural que ocorram falhas durante o 
processo de execução do App, as quais serão 
prontamente submetidas à correção para que 
todas as possíveis discrepâncias porventura 
encontradas na aplicação sejam sanadas. 
 

            

    

http://www.marinha.mil.br/svpm
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Prorrogação da Prova de Vida 
 

 Além da Prova de Vida Digital, haverá outras alternativas para o recadastramento anual, 
como a presencial nos postos de atendimento do SVPM e por vídeo chamada 

pelo WhatsApp.  
Atualmente, com base na Portaria nº 2709, de 28 de junho de 2021, do Ministério da 
Defesa, a Prova de Vida está suspensa até 31 de outubro, devido à continuidade dos 

cuidados na prevenção à proliferação da Covid-19. 

 
SISTEMA DE CADASTRO TTC (SISCADTTC) 

 

O Serviço de Veteranos e Pensionistas (SVPM) 
colocou em seu site, à disposição dos militares da 
reserva ou reformados (por idade), o Sistema de 
Cadastro de TTC (SISCADTTC), para que Veteranos 
Oficiais ou praças possam realizar seu cadastro 
voluntário, a fim de colocarem o seu conhecimento 
profissional e experiência castrense a serviço da 
Marinha do Brasil na condição de prestador de 
Tarefa por Tempo Certo (TTC). 

O SISCADTTC pode ser acessado, tanto pela página 
do SVPM, por meio de um computador pessoal ou 
notebook, quanto mediante a instalação do App 
SVPM, no dispositivo móvel, seja tablet, seja 
smartphone. 

Para tanto, necessário se faz que o Veterano realize o 
acesso ao site mencionado, insira seus dados  pessoais, 

 

cursos realizados e experiência profissional, 
bem como escolha o Distrito Naval para o qual 
pretende candidatar-se à prestação de TTC. 

As OMs de forma recorrente buscam consultar 
o SISCADTTC, visando selecionar Oficial ou 
praça que preencha o perfil profissional que 
elas pretendem contratar, devido à necessidade 
de substituir aqueles prestadores de TTC que 
saíram em razão do prazo máximo de 
permanência, ou seja, dez anos, bem como por 
motivo de término regular do período de 
contratação, isto é, a cada dois anos. 
Atualmente, o SISCADTTC encontra-se em 
manutenção, sendo esperado que volte a ser 
disponibilizado para o seu público-alvo citado no 
decorrer de 2021. 
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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DIVULGA REMUNERAÇÃO 
DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO GOVERNO FEDERAL 

 

Sociedade pode consultar informações sobre mais de 1 milhão de servidores 
aposentados e recebedores de pensão 

 

Além das informações de servidores e 
militares que estão na ativa, já disponíveis 
desde 2012, o Portal da Transparência 
passa a detalhar, de forma individualizada, 
os proventos, pensões e os dados cadastrais 
de mais de 1 milhão de aposentados, 
militares da reserva e reformados, bem como 
pensionistas vinculados ao Governo Federal. 
A iniciativa foi desenvolvida em parceria com 
o Ministério da Economia, o Ministério da 
Defesa e o Banco Central, órgãos gestores 
das bases de dados de pessoal utilizadas 
como fonte da consulta. 
 
Na consulta, é possível filtrar resultados por 
nome, CPF, situação, órgão, entre outras 
opções. As fichas individuais apresentam as 
remunerações básicas recebidas nos últimos 
seis meses, a partir do mês de referência da 
atualização, com os eventuais descontos 
obrigatórios, além do histórico de vínculos, 
da mesma forma que já ocorria para os 
servidores da ativa. No caso dos 
aposentados, estão disponíveis, ainda, 
informações sobre o cargo que ocupavam, 
tipo e data da aposentadoria. De forma 
análoga, para os militares da reserva ou 
reformados, são apresentados dados sobre a 
data de ingresso na inatividade e o posto ou 
graduação ocupados enquanto na ativa. 
 
 Já em relação aos pensionistas, o Portal 
traz também informações sobre o servidor 
instituidor e o respectivo tipo de pensão. No 
caso de uma mesma pessoa se encontrar 
em mais de uma das situações da consulta – 
por exemplo, um servidor aposentado ou 
militar reformado que está também na ativa, 
em cargo ou função de confiança  serão  
apresentadas todas as fichas cadastrais e de 
remuneração de cada um dos respectivos 
vínculos. 
 
  

Para viabilizar o acesso da sociedade à totalidade 
das informações, de forma estruturada e integrada, 
os novos dados de servidores inativos e pensionistas 
foram incluídos na antiga consulta “Servidores”, 
historicamente uma das mais acessadas no Portal da 
Transparência. 

 

 
 

 

Para isso, foram agregados novos filtros que 
permitem fazer pesquisas e refinamentos por critérios 
como: tipo de servidor (civil ou militar), situação 
(ativo, aposentado, reformado, reservista ou 
pensionista), instituidor da pensão, entre outros. 
 
O Portal oferece ainda o  Painel de Servidores e 
Pensionistas, que reúne dados agregados sobre o 
tema, com visão geral dos vínculos de inativos e 
pensionistas, distribuição por tipo de pensão, órgãos 
com mais vínculos de inativos e pensionistas, 
distribuição demográfica de inativos e pensionistas, 
além das visões de servidores ativos já existentes. 
 
Inicialmente, a consulta aos inativos e pensionistas 
conta com informações a partir de janeiro de 2020, 
que podem ser acessadas nas planilhas disponíveis 
na seção Dados Abertos. A atualização dos dados no 
Portal está prevista para ocorrer mensalmente. A 
inclusão de dados de períodos anteriores será 
avaliada e tratada, junto aos órgãos detentores das 
bases, em uma segunda etapa. 
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ACUMULAÇÃO DE COFRES PÚBLICOS PELOS  

PENSIONISTAS MILITARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ESTATÍSTICA DE TEMPOS PARA CONCESSÃO DE PENSÕES 
 

Com as restrições impostas, 
no que diz respeito à redução 
diária de pessoal nas 
atividades laborativas, desde 

o início da pandemia, este 
Serviço teve seus prazos de 
atendimento às demandas 

por benefícios de pensão 
aumentados substancialmente. 

Percebeu-se também um aumento no número de 
requerimentos de benefícios de pensão na ordem 
de 30%. 
. 

O incremento dos prazos, ocorrido ao longo do ano 
de 2020, vem sendo reduzido por meio de esforços 
dos setores responsáveis, de modo que os prazos 
de concessão atinjam níveis adequados para o 
nosso público-alvo. 

Com a aplicação de ferramentas de gestão e a 
motivação necessária do pessoal de bordo, o 
SVPM está trabalhando incansavelmente para 
reduzir ao máximo os prazos, proporcionando a 
celeridade necessária aos processos de habilitação 
à pensão. 

 

 

Nos últimos anos, este Serviço tem 
recebido, do Tribunal de Contas da União 
(TCU), o resultado de auditorias realizadas 
por aquele órgão, identificando pensionistas 
que acumulam 3 (três) ou mais proventos 
provenientes dos cofres públicos, o que é 
inadmissível perante a legislação pátria. 
 

Isso porque, de acordo com o art. 29 da Lei 
nº 3.765/60, não é e nunca foi permitida a 
hipótese de acumulação de mais do que 2 

(dois) benefícios pagos pelos cofres 
públicos, tanto antes, quanto depois da 
vigência da Medida Provisória (MP) nº 

2.215-10/2001. 
 
Portanto, o referido dispositivo não deixa 
dúvida de que a pensão militar, como regra,  

somente pode ser acumulada com mais 1 (um) 
único benefício. 
 
Caso o pensionista receba correspondência deste 
Serviço, identificando a acumulação indevida, e 
tenha interesse na manutenção da pensão militar 
paga por esta Força, ele deverá optar, no prazo de 
30 (trinta) dias, por permanecer com apenas mais 
1 (um) benefício, oriundo dos cofres públicos, 
cancelando os demais. 

 
Para fazer prova do cancelamento desses 
benefícios, o pensionista deve protocolar 
Requerimento Administrativo perante este Serviço, 
apresentando uma cópia autenticada do ato pelo 
qual foi desvinculado do outro órgão, publicado em 
Diário Oficial.  

 

Em qualquer caso de pensão militar em que haja acúmulo de 
proventos e este ultrapasse o limite previsto em lei, o SVPM enviará 

carta registrada à pensionista informando a irregularidade e solicitando 
seu comparecimento ao SVPM/OMAC no prazo de 30 dias, a contar do 

recebimento da carta.   
O não comparecimento dentro do prazo estabelecido implicará no 

bloqueio do pagamento. 
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EX-ESPOSA PENSIONADA – CASO CONCRETO 

 
Com a publicação da lei n0 
13.954/2019, de 17DEZ19, que 
alterou diversos dispositivos da 
lei de pensões, os percentuais 
das cotas do benefício de pensão 
destinadas às ex-esposas 
pensionadas sofreram alteração 
significativa em alguns casos. 
Até a publicação da citada lei, 
independente do percentual de 
pensão alimentícia que a ex-
esposa estivesse recebendo, por 
ocasião do óbito do instituidor, 
ela passaria a ter direito ao 
mesmo percentual que as 
demais ex-esposas do instituidor. 
A nova legislação estabeleceu 
novos parâmetros, atribuindo à(s) 
ex-esposa(s) o percentual 
correspondente ao da pensão 
alimentícia, recebida antes do 
óbito do instituidor. Para melhor 
entendimento, seguem alguns 
exemplos hipotéticos: 

10 CASO: Instituidor possuía, 
tanto ex-esposa pensionada, 
que percebia 10% de pensão 

alimentícia, quanto companheira 
com a qual tinha dois filhos. 

A ex-esposa perceberá 10% da 
pensão militar; e o restante, 
correspondente a 90%, será 
dividido igualmente entre a 
companheira e os filhos. Neste 
caso, caberia a companheira o 
percentual de 90%, sendo 45% 
correspondentes a sua cota, e 
os outros 45% ao somatório das 
cotas de cada filho, que serão 
incorporados a cota da genitora.  

20 CASO: Instituidor possuía ex-
esposa pensionada, que 
percebia 10% de pensão 

alimentícia, com a qual tinha 
dois filhos e a companheira. 

 

A ex-esposa perceberá 10% da 
pensão militar; e o restante, 
correspondente a 90%, será 
dividido igualmente entre a 
companheira e os filhos. Neste 
caso, caberia a companheira o 
percentual de 45%, correspondente 
a sua cota, e outros 45% seriam 
destinados aos filhos 
separadamente. 

30 CASO: Instituidor possuía, tanto 
duas ex-esposas pensionadas, que 

percebiam 10% de pensão 
alimentícia cada uma, quanto 

companheira. 

 

As ex-esposas perceberão 10% da 
pensão militar cada uma; e o 
restante, correspondente a 80%, 
será destinado à companheira. 

 

ABATE TETO 

A Constituição Federal prevê um limite máximo de 
recebimento de valores oriundos dos cofres 
públicos, o que é conhecido como Teto 
Remuneratório. O cálculo desse valor máximo era 
sempre contabilizado, após o somatório dos ganhos 
do agente público, até que, no dia 08/09/2017, foi 
fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos 
casos autorizados constitucionalmente de 
acumulação de cargos, empregos e funções, a 
incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição 
Federal, pressupõe consideração de cada um dos 
vínculos formalizados, afastada a observância do 
teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos 
do agente público’’. 

 

Na fundamentação do acordão do Supremo 
Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos 
Extraordinários nº 612.975/MT e 602.043/MT, foi 
esclarecido que “a cláusula contida no inciso XI do 
artigo 37 da Constituição Federal – “percebidos 
cumulativamente ou não”– diz respeito a junções 
remuneratórias fora das autorizadas no inciso que 
se segue, ou seja, o XVI, a viabilizar a 
simultaneidade do exercício de dois cargos de 
professor, a de um cargo de professor com outro 
técnico ou científico e a de dois cargos privativos 
de profissionais da saúde’’. 

Esse entendimento se estende à cumulação de 
proventos de inatividade de veterano militar e 
remuneração por cargo eletivo ou comissionado 
(conforme autorizado no art. 37, §10, da 
Constituição), devendo o teto remuneratório, 
também nesses casos, ser considerado 
isoladamente para cada um dos vínculos. 
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 
 

 

 

Foi lançada recentemente a décima edição da 
Carta de Serviços do SVPM. Essa preocupação em 
mantê-la permanentemente atualizada reflete o 
padrão dos serviços que este Serviço se 
compromete a prestar aos seus usuários. 

Trata-se de uma ferramenta essencial para o 
usuário por apresentar, de forma objetiva e clara, 
informações quanto aos serviços prestados, 
detalhando os prazos, a documentação necessária 
e outros requisitos envolvidos. Em função da 
melhoria de processos, nesta revisão, vários 
serviços tiveram seus prazos reduzidos, com 
destaque para espólio, estorno de pagamento, 
atualização de dados bancários e cadastro de e-
mail no SIAPENet. 

Antes de comparecer aos Setores 
de atendimento do SVPM, consulte 
a Carta de Serviços, disponível no 
site “www.marinha.mil.br/svpm”, a 
fim de conhecer a documentação e 
procedimentos necessários para o 

serviço que você precisa. 
 
 
 
 

Também foi incluída matéria sobre a recente 

concessão que tornou possível o encaminhamento ao 

SVPM de solicitação de alguns serviços por via 

eletrônica. 
Ainda sob a denominação de Serviço de Inativos e 
Pensionistas da Marinha (SIPM), o SVPM foi a 
primeira organização das Forças Armadas e uma das 
primeiras da Administração Pública Federal brasileira 
a elaborar a Carta de Serviços, fato esse que lhe 
valeu o Prêmio do Programa Netuno, na Categoria 
Especial, em 2013.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                       

 

A pensão militar não é uma das hipóteses de cargos 
cumuláveis previstos constitucionalmente no artigo 

37, XVI, sendo um direito previsto por legislação 
ordinária (Lei nº 3.765/60), a qual hierarquicamente 
está subordinada compulsoriamente aos ditames 

constitucionais. 

Diante do exposto, é medida impositiva 
constitucionalmente o desconto implantado pela 
rubrica “ABATE TETO” no caso de cumulação de 
pensão militar com qualquer outra verba pecuniária 
autorizada pela Lei de Pensões, com a finalidade de 
o montante não extrapolar o valor do subsídio mensal 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, que 
perfaz atualmente o valor de R$ 39.293,32.  

Nesta Carta poderão ser encontrados os principais serviços prestados pelo SVPM, cuja apresentação é feita por ordem 
alfabética, a fim de facilitar a consulta. O sumário dos serviços indica a localização exata de cada serviço. De forma fácil e 

direta, o usuário é informado sobre os requisitos para dar entrada (momento); os locais de atendimento (onde); como 
obter o serviço; e os documentos necessários.  É informado também quanto ao tempo médio de atendimento e quanto ao 

prazo máximo para a resposta/solução à sua demanda. Caso o serviço procurado não esteja contemplado na Carta, o 
usuário poderá ampliar a informação por meio do teleatendimento e das publicações disponíveis em nosso site na 

internet, ou efetuar consulta à Ouvidoria em  svpm.ouvidoria@marinha.mil.br. 
 

mailto:svpm.ouvidoria@marinha.mil.br
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FRAUDES EM BOLETOS DE COBRANÇA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cada vez mais temos 

notícias da existência de 

golpes digitais, inclusive 

ocorrências de fraudes 

envolvendo alterações do 

código de barras na 

emissão de boletos de 

cobrança. Visando evitar 

tais ocorrências, 

destacam-se as principais conferências a serem 

realizadas pelos beneficiários da CCCPM, ao receber 

um boleto bancário desta Autarquia: 

a) Os três primeiros números, ao lado do logo do 

banco, correspondem ao código do banco no qual o 

boleto foi emitido, que no caso dos boletos da 

CCCPM será sempre o Banco do Brasil, 001-9; 

b) Os dígitos iniciais da sequência numérica dos 

boletos deverão sempre ser 001.90.00009; 

 

 

c) O valor do boleto aparece em dois lugares, no 

final da sequência numérica e no campo “valor 

do documento”. Caso os valores não sejam 

iguais, não realize o pagamento e contate a 

CCCPM; e 

d) Antes de efetivar o pagamento no banco, seja 

presencialmente ou via canais de atendimento, 

verifique se o beneficiário do pagamento é 

mesmo a CCCPM. 

 

 

 
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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A ATUAÇÃO DO SVPM EM MEIO À PANDEMIA DE COVID-19 
 

 

 

Com um público-alvo composto em sua maioria 
de pessoa idosas, incluídas no grupo de risco 
pela própria idade, por alguma comorbidade ou 
pela conjunção desses dois fatores, o SVPM 
teve que readaptar os procedimentos em todos 
os seus setores para o enfrentamento dessa 
nova realidade. O momento exigia planejamento 
de ações que buscassem a preservação da 
saúde dos seus usuários e ao mesmo tempo não 
expusesse a sua tripulação ao risco de 
contaminação. 
 
Para tal, além dos cuidados básicos 
disseminados pelos órgãos de saúde, tais como: 
uso de máscaras e de álcool em gel, aferição da 
temperatura corporal, desinfecção do ambiente 
de atendimento ao público e manutenção do 
distanciamento social, era mister recriar toda 
uma base de atendimento de maneira que as 
necessidades dos veteranos militares e civis, 
anistiados políticos, ex-combatentes e seus 
pensionistas fossem atendidas sem causar 
aglomerações nos locais de atendimento.  
 
Alguns serviços que até então eram atendidos 
presencialmente passaram a ser feitos à 
distância, tomando-se todos os cuidados em 
relação à segurança das informações prestadas 
e colhidas dos usuários. Aqueles procedimentos 
que definitivamente não podiam prescindir da 
presença do usuário passaram a ser agendados, 
no intuito de não permitir o acúmulo de pessoas 
nos salões de espera, evitando dessa forma um 
ambiente propício à propagação da COVID-19. 
 

 

No entanto, procedimentos considerados urgentes, 
como recadastramento (Prova de Vida) de 
veteranos militares e civis que se encontram com 
pagamento bloqueado e suspenso e Comunicação 
de Falecimento continuaram a ser realizados sem 
agendamento prévio. 
 
Os Postos de Atendimento Avançado (PAA), onde o 
controle do público se tornaria difícil, foram 
fechados e os atendentes remanejados para a 
Sede, o que aumentou a possibilidade de 
atendimento aos usuários sem gerar aglomerações 
naquele setor. 
 
Todas as alterações efetuadas em relação ao 
atendimento ao público foram, e continuam sendo, 
amplamente divulgadas nas páginas do SVPM, no 
aplicativo e por meio da central de 
teleatendimentos, alcançando os públicos interno e 
externo, mantendo-os plenamente informados e 
propiciando dessa forma uma tomada de decisão 
relativa aos procedimentos que porventura 
intentem realizar. 
 
Cabe ressaltar que o SVPM também buscou, no 
intuito de proteger os direitos das pensionistas, 
facilitar o recebimento da documentação 
necessária para a habilitação das pensões. Foi 
sugerido pelo Diretor do SVPM e ratificado pelas 
autoridades navais o recebimento da referida 
documentação por meio magnético.  
 
Dessa forma, a pensionista não necessitaria se 
fazer presente neste Serviço para solicitar a sua 
habilitação, evitando assim a exposição e uma 
possível contaminação pelo Covid-19. 
Posteriormente, a documentação original deverá 
ser apresentada para concretizar a solicitação. 
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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, de modo a cumprir as 
orientações advindas da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). 
A fim de solucionar essa problemática, foi 
desenvolvido um novo Site/Aplicativo que está em 
processo de homologação pela DCTIM. 

 

 

 
 
 

Tão logo o Site/Aplicativo sejam 
homologados, os referidos recursos 

tecnológicos serão disponibilizados a 
todos os usuários, de modo que possam 

acompanhar o status de suas 
requisições, bem como terem acesso ao 

BONO e SISBOL, com previsão de 
ocorrer até o final de 2021. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

O Centro de Análises de 
Sistemas Navais 
(CASNAV), em conjunto 
com o SVPM, está 
desenvolvendo o projeto- 
piloto de uma Assistente 
Virtual da Marinha (MIA). 

 
A MIA é um robô que, 
inicialmente, está sendo 
projetado para realizar 
conversas (chatbot), 
especialmente, aquelas 
mais frequentes com o 
público externo, atuando 
como uma interface 
inteligente entre a 
Sociedade e a Marinha. 
Esse chatbot pode 
acessar bases de dados 
dos sistemas corporativos 
para personalizar e agilizar 
diversos processos de 
atendimento ao público. 
 

PROJETO MARINHA NA 
INTELIGÊNCIA 

ARTIFICAIL 
(MIA) 

 
 

 

A MIA já está em fase de testes 
internamente no SVPM e 
gradualmente o seu banco de 
dados está sendo ampliado para 
fornecer a maior quantidade 
possível de informações aos 
usuários. 

O objetivo é que esse robô possa 
aprender (aprendizado de 
máquina) com as nossas bases 
de dados, que tem décadas de 
informações (dados de 
treinamento), para substituir 
atividades cognitivas repetitivas 
(exigem raciocínio) que ainda são 
executadas por pessoas 
(gerando aplicações apoiadas 
por uma inteligência artificial). 
Com isso, a Marinha espera 
otimizar o emprego da sua força 
de trabalho, fazendo com que 
essas pessoas passem a 
executar atividades que ainda, de 
fato, não possam ser executadas 
por máquinas. 
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ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO PARA CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIOS DE VETERANOS E PENSIONISTAS  

 
O SVPM atende ao seu público-alvo por todo o 
País. Isso se dá por meio seus Postos de 
Atendimento Avançado (PAA), localizados em 
áreas estratégicas no Estado do Rio de Janeiro, 
Organizações Militares de Apoio e Contato 
(OMAC) e Organizações Recadastradoras 
(OREC), essas situadas nos Distritos Navais dos 
demais Estados do Brasil. 

Tendo como objetivo o gerenciamento das 
demandas advindas dos veteranos e pensionistas, 
o atendimento ao público é um componente 
fundamental. Para tal, tanto atendentes da Sede e 
seus PAA no Rio de Janeiro, quanto OMAC e 
OREC, devem conhecer indispensavelmente a 
estrutura organizacional do SVPM. Posto isso, 
mesmo à distância, é possível ter êxito. E por tal 
finalidade, o Estágio de Qualificação de Gestão foi 
formulado para padronizar e expandir os serviços 
do SVPM. 

Em junho de 2021, nos dias 9, 10, 22, 23, 29 e 30, 
o SVPM realizou o Estágio de Qualificação de 
Gestão para Concessão de Benefícios de 
Veteranos e Pensionistas da Marinha, destinado 
aos atendentes, supervisores e demais envolvidos 
do SVPM Sede, OMAC e OREC. O referido 
Estágio qualificou 105 militares, subdivididos em 
três turmas. 

Com o contexto que a pandemia do 
COVID-19 nos conduziu, o Estágio foi 

realizado na modalidade EAD, através de 
uma plataforma de videoconferência, 

contando com suporte técnico do Centro 
de Instrução e Adestramento Almirante 

Newton Braga (CIANB). 

 

Os participantes manifestaram interesse em 
participar previamente durante o período de 
inscrições. Durante o Estágio foram 
apresentadas palestras com os seguinte temas:  
Pensão, Espólio, Auxílio e Custeio Funeral, 
Benefício de Assistência à Saúde (BAS), 
Recadastramento (Prova de Vida), Inspeção de 
Saúde, Estatuto do Idoso, Lei de acesso à 
informação, Adicional de natalidade, Auxílio Pré-
escolar, Lei da Pessoa com Deficiência, 
Acumulação Indevida de Cofres Públicos, 
Sistema Informatizado e Recuperação de 
Ativos.  

Houve também troca de experiências e 
informações entre os palestrantes e 
participantes visando ao aperfeiçoamento e 
padronização das tarefas desempenhadas, de 
modo a trazer maior qualidade no atendimento 
à família naval. 

 

 
 

 

 

 

 



22  Jornal dos Veteranos e Pensionistas da Marinha                                      42ª. Edição – Janeiro a Março de 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÕES DO PERCENTUAL DE HABILITAÇÃO NO BP DE 
JULHO 

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.  

De acordo com o Anexo III – Tabela de Adicional de Habilitação, os seguintes percentuais do 
Adicional de Habilitação serão alterados,  a partir do BP de JUL, conforme abaixo: 

 

TIPOS DE CURSO Até JUN2021 A partir de JUL2021 

Altos Estudos – Categoria I 42% 54% 

Altos Estudos – Categoria II 37% 49% 

Aperfeiçoamento 27% 34% 

Especialização 19% 22% 

 

PERIÓDICOS DISPONÍVEIS NO SITE 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 

 

 

c) Guia Rápido de 
Pensão Militar 

 

 

d) Revista SVPM – 
Edição 2020 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.marinha.mil.br/svpm,
https://www.marinha.mil.br/svpm/sites/www.marinha.mil.br.svpm/files/Bem_Vindo_a_Reserva_ATUALIZADO_1.pdf
https://www.marinha.mil.br/svpm/sites/www.marinha.mil.br.svpm/files/Bem_Vindo_a_Reserva_ATUALIZADO_1.pdf
https://www.marinha.mil.br/svpm/sites/www.marinha.mil.br.svpm/files/CARTA%20DE%20SERVI%C3%87OS%20VERS%C3%83O%20FINAL%20-%2028JUN2021_0.pdf
https://www.marinha.mil.br/svpm/sites/www.marinha.mil.br.svpm/files/CARTA%20DE%20SERVI%C3%87OS%20VERS%C3%83O%20FINAL%20-%2028JUN2021_0.pdf
https://www.marinha.mil.br/svpm/sites/www.marinha.mil.br.svpm/files/girapem_0.pdf
https://www.marinha.mil.br/svpm/sites/www.marinha.mil.br.svpm/files/girapem_0.pdf
https://www.marinha.mil.br/svpm/sites/www.marinha.mil.br.svpm/files/revista-svpm-2020.pdf
https://www.marinha.mil.br/svpm/sites/www.marinha.mil.br.svpm/files/revista-svpm-2020.pdf

