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Vencendo 
Desafios! 

I ENCONTRO COM VETERANOS
22JUL22



- Atualizar os Veteranos acerca das 
mudanças recentes (nomenclatura e 
legislação);
- Apresentar os serviços da 11ª RM de 
interesse dos Veteranos;
- Informar acerca dos processos e 
serviços da SVP, do Esc Sau, da Insp 
Sau, do HMAB, da SAS e da SFPC; e
- Retirar as dúvidas acerca dos 
serviços da 11ª RM.

OBJETIVOS
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Atualizações de nomenclatura

O dia 18 de  julho  foi a data escolhida pelo 
Comando do Exército para ser comemorado 
o dia do Veterano no âmbito da Força 
Terrestre. 

A Portaria nº 1762, de 10 de junho de 2022, 
assinada pelo Comandante do Exército, 
oficializou a data, que entrou em vigor no 
dia 1º de julho desse ano.



Atualizações de nomenclatura



Atualizações de nomenclatura
PORTARIA - C Ex N º 1.521 , DE 10 DE MAIO DE 2021 

Institui o termo "veterano" no trato com os militares da reserva 
remunerada e reformados, no âmbito do Comando do Exército.

Art 1º Fica instituído, no âmbito do Comando do Exército, o termo "veterano", a ser 
utilizado como forma de tratamento na comunicação, oral ou escrita, voltada para as 
atividades de Comunicação Social, com os militares da reserva remunerada e 
reformados.

PORTARIA – C Ex Nº 1.747, DE 23 DE MAIO DE 2022 

Altera a denominação da Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas 
(SSIP) das Regiões Militares e do Órgão Pagador de Inativos e 

Pensionistas (OPIP).

Art. 1º Fica alterada a denominação da Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas 
(SSIP) das Regiões Militares, passando a ser denominada Seção de Veteranos e 
Pensionistas (SVP) Regional.                                         



Atualizações de nomenclatura

SVP

SAS



Atualizações de nomenclatura

DCIPAS

DAP
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Página de internet da 11ª RM: 
www.11rm.eb.mil.br



Página de internet da 11ª RM: 
www.11rm.eb.mil.br



SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO



Página de internet da 11ª RM: 
www.11rm.eb.mil.br



SERVIÇO DE REMOÇÃO POR UTI



UTI TERRESTRE EM BRASÍLIA

Caso de 
Urgência/Emergência 
com necessidade de 

transporte até Hospital?

Entrar em contato 
com a empresa 

WMed

WMed se desloca até 
local onde paciente se 

encontra

WMed estabiliza e 
evacua paciente para 

o hospital

http://www.11rm.eb.mil.br/ARQUIVOS/SAUDE/wmed_uti_movel.pdf

CONTATOS WMED: (61) 97401-2330 / (61) 3567-8863

http://www.11rm.eb.mil.br/ARQUIVOS/SAUDE/wmed_uti_movel.pdf
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PENSÃO MILITAR
Implantação 
condicional

Realizada com o objetivo de 
agilizar o recebimento da 

pensão, por parte da 
pensionista, com validade de 

6 meses, prorrogáveis;

                                        

MEDIANTE 
REQUERIMENTO POR 

AGENDAMENTO

MANTER A PHPM 
ATUALIZADA! 

FUNDAMENTAL PARA 
CELERIDADE NA 

IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA!



PENSÃO MILITAR
Renúncia ao desconto de 1,5% 

De acordo com o Despacho 10/GM-MD, de 2019, o militar 
passou a poder renunciar ao benefício. Cabe ressaltar que 
essa renúncia, além de irrevogável, implicará na perda do 
direito a outros benefícios previstos na Lei 3.765/1960. 

                                        

MEDIANTE 
REQUERIMENTO POR 

AGENDAMENTO



Renúncia ao desconto de 1,5% Outros direitos

a) contribuir para pensão militar correspondente a 1 
(um) ou 2 (dois) posto(s) ou graduação(s) acima, 
desde que tenham mais de (30) trinta ou (35) trinta e 
cinco anos de serviço, computáveis para inatividade;

b) permanecer contribuindo para a pensão militar, na 
qualidade de contribuinte facultativo, se quando, oficial, 
for demitido a pedido, ou, se praça, for excluída ou 
licenciada;

c) deixar a pensão vitalícia para a filha de qualquer 
condição, ou seja, mesmo que casada, desquitada, 
separada judicialmente, divorciada ou viúva;

d) deixar a pensão para os netos, órfãos de pai e mãe, 
nas condições específicas para os filhos;



Renúncia ao desconto de 1,5% Outros direitos

e) deixar a pensão para a mãe, ainda que adotiva, 
viúva, desquitada ou solteira;

f) deixar a pensão para a mãe casada sem meios de 
subsistência, que viva na dependência econômica do 
militar, desde que comprovadamente separada do 
marido;

g) deixar a pensão para o pai, ainda que adotivo, 
desde que inválido, interdito, ou maior de 60 (sessenta) 
anos;

h) deixar a pensão para as irmãs germanas ou 
consanguíneas, viúvas, solteiras ou desquitadas;



Renúncia ao desconto de 1,5% Outros direitos

i) deixar a pensão para os irmãos menores ou maiores 
interditos ou inválidos;

j) deixar a pensão para o beneficiário instituído que, 
se do sexo masculino, só poderá ser menor de 21 (vinte 
e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos, interdito ou 
inválido e, se do sexo feminino, solteira;

k) possibilidade de a pensionista perceber, de forma 
acumulativa, 02 (duas) pensões militares ou 01 (uma) pensão 
militar, com proventos de disponibilidade, reforma, 
vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um 
cargo civil.



PENSÃO MILITAR
Acúmulo irregular de benefícios 

A partir da redação dada pela Medida Provisória nº 
2.215/01, que alterou a Lei 3.765/1960, ficou 
permitida a acumulação de uma pensão militar com 
proventos de disponibilidade, reforma, aposentadoria 
ou com uma pensão de outro regime, desde que a 
acumulação não seja superior a dois benefícios.

                                        

MEDIANTE 
REQUERIMENTO POR 

AGENDAMENTO



BENEFÍCIOS
Isenção do imposto de renda 

 Benefício devido ao militar e à pensionista, 
quando acometidos por algumas das doenças 
capituladas na Lei nº 7.713/1988, mediante 
Processo de Inspeção de Saúde requerido com 
essa finalidade. Nem todas as comorbidades 
dão direito a essa isenção.

                                        

MEDIANTE 
REQUERIMENTO 

POR AGENDAMENTO



BENEFÍCIOS
Auxílio-invalidez 

É o benefício pago, mensalmente, a militar reformado 
como inválido, enquanto necessitar de internação 
especializada em instituição de saúde, militar ou não; 
assistência direta e/ ou cuidados permanentes de 
enfermagem/hospitalização. Por ocasião da 
Apresentação Anual como “prova de vida”, deverá ser 
assinada a Declaração Negativa de Atividade Laboral.

                                        

MEDIANTE 
REQUERIMENTO 

POR 
AGENDAMENTO



                                        

 ex-cônjuge

•  não há mais 
previsão 
legal. 

 pai e mãe 

•  poderão ser 
cadastrados, 
desde que 
não possuam 
rendimentos.

 filha solteira 
maior de 24 anos

•  permanece com 
direito;

• Não pode ter união 
estável; e

• Deve viver, 
comprovadamente 
sob dependência 
econômica do titular.

Cadastramento / Recadastramento no FUSEx

BENEFÍCIOS

MEDIANTE 
REQUERIMENTO 

POR 
AGENDAMENTO



PROVA 
DE
VIDA

•  NÃO É NECESSÁRIO AGENDAR

PRESENCIAL

•  NECESSÁRIO CADASTRO E 
AGENDAMENTO SGA

 VIRTUAL POR WHATSAPP

•  NECESSÁRIO BAIXAR O PROGRAMA  E 
TER CADASTRO NO GOV.BR

PLATAFORMA GOV.BR

•  SOMENTE EM CARÁTER EXCEPCIONAL 
(ACAMADOS OU COM SEVERAS 
LIMITAÇÕES DE LOCOMOÇÃO)

VISITA TÉCNICA



PROVA DE VIDA- PRESENCIAL

PRIMEIRA APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO OTIMIZADA 

PARA PROVA DE VIDA

ATENDIMENTO DIFERENCIADO

NÃO É 
NECESSÁRIO 

AGENDAMENTO!



PROVA DE VIDA Virtual

1 – CADASTRO SGA

2 – AGENDAMENTO 
DE PROVA DE VIDA 

POR WHATSAPP

3 – ATENDER A 
CHAMADA E 

APRESENTAR 
DOCUMENTO COM 

FOTO



PROVA DE VIDA PELO GOV.BR



VISITA TÉCNICA

É NECESSÁRIA 
MARCAÇÃO DA VISITA 

PELOS CANAIS DE 
ATENDIMENTO

Após a solicitação será analisado o pedido e, mediante 
autorização, agendado dia e hora para a visita.



LOCALIZAÇÃO

Cadastro SGAProva de vida presencial



LOCALIZAÇÃO

Recepção



LOCALIZAÇÃO

Atendimento com agendamento



LOCALIZAÇÃO

Posto de identificação (GIR) exclusivo



Posto de Identificação SVP 11
 O atendimento ocorre por ordem de chegada, mediante entrega 

de senha na entrada da SVP, de segunda a quinta-feira das 
08h:00min as 11h:30min (até 8 senhas por dia).

 Pessoas com necessidades especiais e Oficiais-Generais podem 
realizar pré-agendamento no período da tarde mediante contato 
telefônico com a SVP.

 Informações sobre documentos necessários para a obtenção da 
carteiras de identidade para Veteranos, Pensionistas e 
Dependentes Legais podem ser obtidas no site da 11ª RM  
http://www.11rm.eb.mil.br (aba Veteranos e 
Pensionistas/serviços/6.carteira de identidade)

http://www.11rm.eb.mil.br/


ESCALÃO DE SAÚDE
EVACUAÇÃO MÉDICA (PASSAGENS AÉREAS)

Solicita autorização para 
realizar evacuação na 

UG FuSEx 

11ª RM solicita 
autorização da D Sau

D Sau autoriza

RM informa a 
autorização ao usuário e 

adquire as passagens
Usuário realiza 

evacuação



RESSARCIMENTOS

ESCALÃO DE SAÚDE

Solicita autorização 
para realizar 

procedimento na UG 
FuSEx

11ª RM analisa, 
audita e, SFC, 

autoriza
Realiza procedimento 

autorizado

Solicita 
Ressarcimento na 

SVP

11ª RM autoriza 
ressarcimento

UG FuSEx 
providencia 

ressarcimento



PERÍCIAS MÉDICAS - MPGu

ESCALÃO DE SAÚDE

Ordem de inspeção, conforme o 
caso, via SVP

Agendamento presencial no 
C Per Med

Realiza perícia com toda 
documentação relacionada

Ata liberada para SVP em até 3 
(três) dias úteis

CONTATO C Per Med: (61) 2035-2311



PROJETO 
ABAS

Casa

Atendimento 
Básico de Saúde

Em desenvolvimento pelo CMP/11ª RM

OM 
(SVP e 
HMAB) 

Consultas 
Especializadas

Internação 
no HMAB

Solicitação 
de exames

Na evolução:
Acompanhamento das comorbidades pela Eqp Sau 

das OM.

Pelas Eqp 
Sau das OM

Perfil 
epidemiológico



MARCAÇÃO DE CONSULTAS

 O agendamento online estará disponível para as especialidades de
Clínico Generalista, Pediatria, Gastroenterologia e Urologia.

 O agendamento para as demais especialidades será feito de forma
presencial no Setor de Atendimento ao Beneficiário (SAB) no antigo
ABAS.

 As consultas de retorno serão agendadas nas próprias clínicas, pela
recepção, após a consulta.

 Quando da indisponibilidade de vagas nos ambulatórios do HMAB E
HFA, está autorizado a emissão imediata de guia de encaminhamento
para clínica/profissional credenciado pelo FuSEx.

Horário de Funcionamento no Setor de Atendimento
ao Beneficiário (SAB) de 7h às 22h, de segunda a sexta-feira, e sábado das 

07 às 12h.



ODONTOLOGIA

 As vagas para triagem odontológica (1º consulta) e odontopediatria 
(crianças até 12 anos) são disponibilizadas todos os dias úteis, às 9h 
no site abaixo:

https://marcacao-consulta.eb.mil.br/
 Caso o militar sirva em OM que tenha dentista, o mesmo pode 

apresentar um encaminhamento por escrito (realizado pelo 
dentista da OM), na recepção da odontologia, para a especialidade 
que necessite, sem precisar passar pela 1º consulta de triagem.  

URGÊNCIA ODONTOLÓGICA
Atendimento 7h às 22h horas.

Após às 22h: Dentista de sobreaviso. 



FISIOTERAPIA
 Os tratamentos de Fisioterapia (Fisioterapia ortopédica, 

Hidroterapia, Acupuntura, Pilates terapêutico, DTM, 
Osteopatia) são,  PRIORITARIAMENTE, realizados no 
HMAB. Tais terapias são agendadas na recepção da 
Fisioterapia, no horário de 7 às 11:30h ou de 12:30 às 19h.

  
 O paciente será encaminhado para OCS/PSA quando da 

indisponibilidade de vagas no HMAB.

 Para realização dos encaminhamentos é  obrigatório 
pedido (validade máxima 30 dias), autorizado previamente 
no setor de Fisioterapia, e retirada da  guia no SAB.

 



EXAMES 
LABORATORIAIS

 O laboratório funciona para coleta de exames 
laboratoriais de segunda a sexta-feira, das 7 às 11h.

 Aos sábados a coleta de exames ocorre de 7 às 11h, 
somente mediante  agendamento, que são realizados 
pelo SGA, limitando a 40 vagas.

 A coleta de Antígeno para COVID-19 é realizada de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 11h, mediante pedido 
médico. 



PRONTO ATENDIMENTO
 O PAM do HMAB tem profissionais especializados para 

atender, com qualidade e humanização, os pacientes que 
precisem de cuidados urgentes.

 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Documento de Identidade com foto; e
- Cartão do FUSEx ou Declaração Provisória de Beneficiário.

 Pacientes que necessitam de assistência em Obstetrícia e 
Pediatria devem procurar as OCS (Organizações Civis de 
Saúde) credenciadas.

 Pacientes com sintomas gripais são atendidos normalmente no 
PAM e, poderão ter solicitação de exame para COVID. 



SAS 11

(61) 99988-2514



SAS 11

(61) 999836418



ARMAMENTO
(Acervo CIDADÃO)

ESCLARECIMENTOS NO ESTANDE DA SFPC

TIPOS DE SERVIÇO

1) Autorização para aquisição
2) Registro e cadastro de arma de fogo
3) Transferência de propriedade (SINARM-SIGMA)
4) Transferência de propriedade (SIGMA-SIGMA) 
5) O que fazer com o armamento do militar falecido
6) Orientações relativas aos CAC
7) Entrega voluntária de armas  pelos veteranos ou pelo familiar



ARMAMENTO
(Acervo CIDADÃO)
DÚVIDAS MAIS FREQUENTES

1. Sobre o Laudo Psicológico

a) Quando apresentar o laudo?
- Nos requerimentos de autorização para aquisição de arma de fogo por militares 
reformados;
- A cada dez anos para conservação da autorização de porte de arma de fogo, 
conforme termos do Art 30 do Dec Nr 9.847/2019.

b) Qual é a validade do laudo?
- De acordo com a Resolução Nr 6, de 29 de março de 2019, a validade do laudo 
para fim de aquisição de arma de fogo e manutenção da autorização de porte de 
arma de fogo é a que constar no próprio documento devidamente atestado pelo 
profissional avaliador.

2. Que tipo de armamento pode ser adquirido?
- Somente arma de fogo de calibre PERMITIDO.

3. Quantas armas podem ser adquiridas?
- Até o limite de 4 (quatro) armas.



ARMAMENTO
PARA ENTREGA

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES

4. NÃO há previsão legal para aquisição de Equipamento de Recarga de Munições, por 
militar, para acervo CIDADÃO.

5. Todas as armas poderão ser entregues para o Exército Brasileiro?
R: Somente as que possuem registro no Sistema de Gerenciamento Militar de 
Armas. As armas adquiridas antes de 1º JAN 02 e que foram registradas apenas na 
OM do militar e não passaram pelo processo de inclusão no SIGMA não poderão ser 
entregues ao Exército Brasileiro.  

6. Como saber se a arma está registrada no SIGMA?
R: Verificando se o PAF ou documento de registro da arma possui o número SIGMA. 

7. É seguro realizar a entrega pela campanha de desarmamento?
Sim, o destino final da arma será a destruição.  
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