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1 - APRESENTAÇÃO1 - APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Usuário possui como objetivo divulgar as ações prestadas pelo

Comando-Geral  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais  (CGCFN)  por  meio  de  suas  Assessorias,

Departamentos e Gabinete, disponibilizando o que lhes compete e as formas de acesso a esses
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Elementos Organizacionais, visando manter o padrão de excelência e qualidade alcançados por

esses Setores, que considerando as suas especificidades, espelham, neste documento, as suas

atividades pautadas no Decreto n°  9094/2017 (institui  a  Carta de Serviços  ao Usuário),  na

Portaria N° 581/2021, da Controladoria-Geral  da União e na publicação SGM-107 -  Normas

Gerais de Administração (8a Revisão). 

Seja bem-vindo(a)!Seja bem-vindo(a)!

2 - HISTÓRICO DO CGCFN2 - HISTÓRICO DO CGCFN

A denominação CGCFN traduz a perpetuação histórica do nome de uma Organização que

tem suas origens no Comando da Brigada Real da Marinha, instituída em Lisboa, Portugal, pelo

Alvará de 28 de agosto de 1797, tendo chegado à Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em

07 de março de 1808, acompanhando as cortes portuguesas.

     CGCFN - Órgão de Direção Setorial      CGCFN - Órgão de Direção Setorial 

Após sucessivas modificações dentro da Estrutura Básica da Organização do Ministério da

Marinha, foi alçado ao nível de Órgão de Direção Setorial (ODS) pelo Decreto nº 85.924, de 22

de abril de 1981. Suas atividades foram regulamentadas pelo Decreto no 89.523, de 04 de abril

de 1984. Pelas atribuições conferidas ao então Ministro da Marinha pelo Decreto nº 967, de 29

de outubro de 1993 e pelas competências contidas na Portaria nº 98, de 29 de fevereiro de

1996,  posteriormente  alterada  pela  Portaria  nº  228,  de  12  de  agosto  de  1997,  ambas  do

Ministro  da  Marinha  da  época,  o  CGCFN  passou  a  ter  suas  atividades  e  sua  organização

estabelecidas pelo Regulamento aprovado pela Portaria nº 165, de 27 de abril  de 1998, do

Chefe  do  Estado-Maior  da  Armada.  O  Comandante-Geral  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais

(ComGerCFN) passou a ter  suas  competências  ampliadas,  conforme a delegação outorgada

pelo Comandante da  Marinha,  de  acordo com a Portaria  nº  9,  de  09 de janeiro de 2002,

alterada, sucessivamente, pelas Portarias nº 91, de 26 de março de 2002 e nº 23, de 10 de

janeiro de 2003, nº 93, de 18 de março de 2009 e nº 381, de 05 de outubro de 2010. Em nova

revisão do seu Regulamento, o CGCFN passou a ter suas atividades e organização definidas pela

Portaria nº 113, de 28 de maio de 2003, do Chefe do Estado-Maior da Armada, tendo seu

Organograma sido alterado pela Portaria nº 115, de 05 de agosto de 2004, do Chefe do Estado-

Maior da Armada. Em 2013, pela Portaria nº 39 de 24 de janeiro, do Comandante da Marinha,

foram introduzidos fatos que levaram a alterações na estrutura do CGCFN, uma vez que, por
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delegação  de  competência  do  Comandante  da  Marinha,  este  CGCFN  assumiu  a

responsabilidade pela Gestão das Atividades da Marinha do Brasil inerentes à área Desportiva. 

A revisão que se seguiu do Regulamento deste ODS, foi aprovada pela Portaria nº 170, de 06 de

setembro de 2013, do Chefe do Estado-Maior da Armada, a qual  incorpora à sua estrutura

organizacional a Assessoria Especial para o Desporto; a Assessoria de Planejamento Estratégico;

a Comissão Permanente de Estudo para Planejamento de Pessoal; a Comissão Permanente de

Assessoramento  ao  ComGerCFN em Assuntos  Relacionados  ao  Sistema de  Defesa  Nuclear,

Biológica, Química e Radiológica da Marinha; e o Conselho de Gestão da Organização Militar

CGCFN, em acréscimo às Assessorias  e Comissões existentes.  A versão do Regulamento do

CGCFN, aprovada pela Portaria n° 128, de 23 agosto de 2016, do Chefe do Estado-Maior da

Armada, altera algumas atribuições setoriais e aspectos de funcionamento interno, incluindo

aqueles  relacionados  ao  Sistema  de  Defesa  Nuclear,  Biológica,  Química  e  Radiológica  da

Marinha  do Brasil  (SisDefNBQR-MB)  e  da  gerência  das  atividades  da  MB inerentes  à  Área

Desportiva e do Programa Olímpico da Marinha (PROLIM).

A denominação Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais reflete a responsabilidade

do  preparo  dos  componentes  de  Organizações  Militares  (OM)  Subordinadas,  da  Força  de

Fuzileiros da Esquadra e das demais Unidades de Fuzileiros Navais não subordinadas ao CGCFN.

Atualmente  cabe  ao  CGCFN,  por  intermédio  de  suas  Assessorias,  Departamentos  e

Gabinete, destacando-se a Assessoria Especial  para o Desporto, que exerce a Coordenação-

Geral  do  PROLIM e dos  Comandos  Subordinados,  contribuir  para  o  preparo  dos  Fuzileiros

Navais,  com  foco  no  aprimoramento  constante  dos  seus  recursos  humanos  por  meio  do

Comando  do  Pessoal  de  Fuzileiros  Navais  (CPesFN),  do  material  de  uso  exclusivo  ou

preponderante  dos  Fuzileiros  Navais  através  do Comando do  Material  de  Fuzileiros  Navais

(CMatFN), do desenvolvimento doutrinário com a elaboração dos manuais afetos às operações

de  Fuzileiros  Navais  através  do  Comando  do  Desenvolvimento  Doutrinário  do  Corpo  de

Fuzileiros Navais (CDDCFN), da higidez física de militares e atletas da Marinha do Brasil, com

ênfase nas boas práticas dos desportos no âmbito das Forças Armadas por meio do Centro de

Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) com o concurso da Comissão de Desportos

da Marinha (CDM) e com a participação ativa do Centro de Defesa Nuclear, Biológica, Química e

Radiológica da Marinha do Brasil (CDefNBQR-MB) no trato das ações pertinentes à sua área de

atuação.
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3 - APRESENTAÇÃO DA OM3 - APRESENTAÇÃO DA OM

3.1 - MISSÃO DA OM3.1 - MISSÃO DA OM

O CGCFN tem como propósito dirigir,  em âmbito setorial,  objetivando a excelência,  as

atividades relativas à Gestão Estratégica de Recursos Humanos, do Material de uso exclusivo ou

preponderante  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais  (CFN)  e  buscar  a  eficácia  das  atividades  de

Educação Física e Desportiva na Marinha do Brasil,  bem como orientar  o Desenvolvimento

Doutrinário do CFN, a fim de contribuir para o preparo e emprego de Fuzileiros Navais, com

vistas ao cumprimento das tarefas básicas do Poder Naval.

3.2 - VISÃO 3.2 - VISÃO 

Até 2030, o CFN, parcela intrínseca, portanto, indissociável do Poder Naval, consolidar-se-

á como força estratégica por excelência, de caráter expedicionário, de pronto emprego e de

projeção do poder. Como integrante do componente anfíbio da Marinha do Brasil,  conferirá

prontidão operativa e capacidade expedicionária ao Poder Naval ampliando suas possibilidades

para atuar,  tempestivamente e eficazmente,  em qualquer região que configure um cenário

estratégico  de  interesse.  O  CFN  será  imprescindível  para  atuação  da  Amazônia  Azul,  pois

contribuirá  para  conferir  credibilidade  à  presença  do  Poder  Naval  no  Atlântico  Sul,  seus

contornos e ilhas oceânicas.

3.3 - SUBORDINAÇÃO DO CGCFN NA ESTRUTURA DA MARINHA DO BRASIL3.3 - SUBORDINAÇÃO DO CGCFN NA ESTRUTURA DA MARINHA DO BRASIL

O organograma a seguir  apresenta o Comando-Geral  do Geral  do Corpo de Fuzileiros

Navais diretamente subordinado ao Comando da Marinha (CM) e o situa no mesmo patamar

dos demais Órgãos de Direção Setorial, ou seja, Comando de Operações Navais (ComOpNav),

Secretaria-Geral da Marinha (SGM), Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM), Diretoria-

Geral do Pessoal da Marinha (DGPM), Diretoria-Geral de Navegação (DGN), Diretoria-Geral de

Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha  (DGDNTM).

As Organizações Militares (OM) pertencentes ao Setor  CGCFN encontram-se,  também,

descritas no organograma supracitado e recebem as seguintes denominações: Comando do 

Material  de Fuzileiros Navais (CMatFN),  Comando do Pessoal  de Fuzileiros Navais (CPesFN),

Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais (CDDCFN), Comissão

de  Desportos  da  Marinha  (CDM),  Centro  de  Educação  Física  Almirante  Adalberto  Nunes

(CEFAN), Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), Centro de Defesa Nuclear,
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Biológica,  Química  e  Radiológica  da  MB  (CDefNBQR-MB),  Centro  de  Instrução  Almirante

Milcíades Portela Alves (CIAMPA), Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia (CADIM), Centro

Tecnológico  do  Corpo   de   Fuzileiros   Navais  (CTecCFN),  Batalhão Naval (BtlNav),  Centro   de

Intendência    da   Marinha   em   Parada   de   Lucas  (CeIMPL)  e Companhia de Polícia do

Batalhão Naval (CiaPolBtlNav), 

                                                            

4 - CANAIS  DE  ATENDIMENTO  DO  CGCFN  

Endereço: Praça Barão de Ladário, s/nº Ilha das Cobras - Fortaleza de São José  - Centro

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20091-000

CNPJ: 00.394.502/0309-90 

Páginas Eletrônicas: “Internet”: https://www.marinha.mil.br/cgcfn

                                     “Internet” (Rede Interna da MB):  http://www.  cgcfn  .mb  

Secretaria do Comando e Comunicações - Contatos
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Telefone: (21) 2126-5020

 Rede de Telefones da Marinha (RETELMA): 8184-5020

"E-mail": cgcfn.  secom@  marinha.mil.br  

As  páginas  eletrônicas  anteriormente  descritas,  destacando-se  a  disponibilizada  na

“Internet”, possibilitam, dentre outras oportunidades, a obtenção de diversas informações, tais

como a parte “Institucional” do CGCFN, mecanismos de comunicação (contatos),  consulta a

“Periódicos (publicações), dentre outros conteúdos pertinentes ao Corpo de Fuzileiros Navais. 

Encontram-se disponibilizados nos Setores específicos (Gabinete -  Comunicação Social,

EPSD-CFN e PODERH) os sítios eletrônicos e “E-mails” pertinentes para contatos.

5 - VALORES DO CFN5 - VALORES DO CFN

Além  dos  Valores  que  se  fazem  presentes  na  Administração  Pública,  tais  como

Moralidade,  Impessoalidade, Eficiência e Legalidade, o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros

Navais cultua, diuturnamente, os  Valores a seguir elencados.

 Honra 

 Competência

 Determinação

 Profissionalismo

 Comprometimento

 Criatividade

 Ética

 Espírito de Corpo

 Integridade

 Qualidade

 Tradição

 Lealdade

 Iniciativa

 Cooperação

 Espírito de Sacrifício

 Zelo
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 Coragem

 Ordem

 Fidelidade

 Fogo Sagrado 

 Tenacidade

 Decisão

 Abnegação

 Espírito Militar

 Disciplina

 Patriotismo

ADSUMUSADSUMUS 

É  o  lema dos Fuzileiros  Navais.  É  um termo de  origem latina  que significa  “Aqui

Estamos!”,  “estar  presente”,  “estar  junto”  e,  por  extensão,  significa  um  sentimento  de

permanente prontidão.

Mister se torna realçar os quatro Valores que alicerçam o Corpo de Fuzileiros Navais:

HonraHonra  

Bem intangível, que sintetiza os valores mais altos do ser humano, como a ética, a moral e a

integridade;

CompetênciaCompetência 

Faculdade  para  apreciar  e  resolver  qualquer  questão.  Aptidão,  idoneidade;

DeterminaçãoDeterminação 

Valor intrínseco de cada pessoa, resoluta na busca incessante para alcançar os seus objetivos; e

ProfissionalismoProfissionalismo 

Capacidade que o militar tem para a realização do seu trabalho de forma competente, com

seriedade e responsabilidade.
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6 - TAREFAS DO CGCFN6 - TAREFAS DO CGCFN

Com o propósito do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais cumprir a sua Missão e

tendo como finalidade  o  atingimento da  Visão de  Futuro,  cabem a  este  ODS as  seguintes

tarefas: 

I - elaborar, conduzir e divulgar a política para a gestão de pessoas no que tange aos

Recursos Humanos (RH) próprios do CFN;

II - elaborar, conduzir e divulgar a política para a manutenção da capacidade operativa,

para o reaparelhamento e modernização do CFN no que tange aos Recursos Materiais para

emprego pelas Organizações Militares do CFN;

III  -  elaborar,  conduzir  e  divulgar  a  política  de Educação Física  e  Desportos  para  a

Marinha do Brasil;

IV - supervisionar a condução do PROLIM;

V -  elaborar,  revisar,  conduzir e divulgar a Doutrina para o preparo e emprego dos

Fuzileiros Navais (FN);

VI  -  supervisionar as atividades e os serviços Administrativos e Técnicos executados

pelos seus Comandos Subordinados;

VII - supervisionar a administração do pessoal que serve na OM CGCFN;

VIII - supervisionar as atividades relativas ao recrutamento e seleção de RH, bem como

o preparo técnico profissional do pessoal do CFN;

IX - planejar, orientar e controlar a execução das atividades referentes à Mobilização e

à  Desmobilização  do  Pessoal  e  do  Material  do  CFN,  como  componente  do  Sistema  de

Mobilização da Marinha (SIMOMAR);

X - supervisionar a obtenção, modernização, conversão, manutenção e abastecimento

dos meios de FN, inclusive seus sistemas e equipamentos;

XI  -  acompanhar  o  funcionamento  do  SisDefNBQR-MB  em  coordenação  com  o

Comando de Operações Navais, supervisionando as atividades relativas ao recrutamento e ao

preparo  técnico  do  pessoal  do  CFN  em  ações  de  Defesa  Nuclear,  Biológica,  Química  e

Radiológica  (DefNBQR)  e  de  Desativação  de  Artefatos  Explosivos  (DAE),  supervisionando  a

obtenção  e  manutenção  de  meios  de  FN  e  estabelecendo  os  procedimentos  aplicáveis  à

Segurança das Áreas e Instalações, voltados para ações de DefNBQR; e

XII - supervisionar as atividades que contribuam para o Desenvolvimento da Doutrina,

da Técnica e do Material de FN, com vistas ao preparo e emprego de FN.
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Parágrafo Único - Cabe, ainda, ao CGCFN:

a) propor, sob a forma de Parecer, acerca da criação ou extinção de OM de FN,

alteração de sua Organização ou de sua Lotação; e

b) propor, sob a forma de Parecer, acerca da introdução nas Tabelas de Dotação das

OM de  FN de  novos  itens  de  material  ou  modificações  dos  recursos  materiais  existentes,

ressalvados  os  aspectos  técnicos  e  gerenciais  de  responsabilidade  dos  demais  Órgãos  de

Direção Setorial.

7 - SETORES, SERVIÇOS E CONTATOS7 - SETORES, SERVIÇOS E CONTATOS

Torna-se  relevante  relatar  que,  excetuando  Setores  (Assessorias,  Departamentos  e

Gabinete) específicos descritos ao longo desta Carta, algumas informações ocorrem de forma

comum em diversos Setores desta Organização Militar, tais como:

●  Forma de prestação do “assessoramento/serviço” 

O  “assessoramento/serviço”  é  prestado  por  meio  de  contatos  telefônicos,  visitas,

reuniões e encaminhamento de documentos (físicos/eletrônicos).

●  Aos usuários que farão jus à prioridade no “assessoramento/serviço” 

A prioridade fornecida aos usuários ocorre seguindo a legislação ditada pela Marinha do

Brasil.

●  Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do “assessoramento/serviço” 

Emprega-se  o  tratamento  utilizado  na  MB,  ou  seja,  com  educação,  solicitude,

profissionalismo, discrição e conduta irrepreensíveis.

●   Condições mínimas a serem observadas no atendimento, em  especial no que se

refere à acessibilidade, à limpeza e ao conforto 

Com referência ao atendimento, em especial a acessibilidade, respeitadas as restrições

sanitárias  devido  ao  novo  coronavírus, e  aos  meios  de  comunicação,  emprega-se  a

disponibilidade existente na MB. Sobre a limpeza e conforto, são seguidos o prescrito nas boas

práticas de gestão empregadas na MB.
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●   Procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar

indisponível 

 Serão utilizados os contatos telefônicos ou, caso necessário, o comparecimento físico,

respeitadas as restrições sanitárias devido ao novo coronavírus, para que a “assessoria/serviço”

seja prestada.

Encontram-se elencados a seguir, os elementos organizacionais pertinentes aos diversos

Setores da OM CGCFN, a competência referente aos serviços prestados, as formas de acesso e

de contato e as especificidades, quando necessárias, pertinentes a esses Setores.

7.1 -7.1 - ASSESSORIASASSESSORIAS  

7.1.1 - ASSESSORIA ESPECIAL PARA O DESPORTO7.1.1 - ASSESSORIA ESPECIAL PARA O DESPORTO

●  Assessoramento Oferecido 

Assessorar, em nível macro, o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais quanto

à elaboração, condução e divulgação da política de Educação Física e Desportos na Marinha do

Brasil e quanto à condução do Programa Olímpico da Marinha.

A Assessoria Especial para o Desporto é composta de quatro Assessorias-Adjuntas, a

seguir descritas:

I - Relações Institucionais e Comunicação Social;

II - Recursos Humanos, Legislação e Patrimônio;

III - Técnico-Desportivo; e

IV - Supervisão de Projetos.

Os itens que se seguem abrangem as ações desempenhadas por esta Assessoria, fruto

da coordenação exercida com as Assessorias-Adjuntas subordinadas.

●  Requisitos e documentos necessários e oferecidos no assessoramento 

A Portaria Nº 51/MB/MD, de 1º de março de 2021, delega competência ao ComGerCFN

para gerir as atividades da MB inerentes à Área Desportiva, contado para isso, com o concurso

dos demais Órgãos de Direção Setorial.

A Política de Educação Física da Marinha, aprovada pela Portaria MB/MD Nº 8, de 5 de

março de 2021, representa o conjunto de preceitos organizacionais do Comando da Marinha
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que,  sob  a  responsabilidade  do  ComGerCFN,  devem  ser  transformados  em  normas,

procedimentos e rotinas internas, visando ao desenvolvimento do preparo físico e do esporte

no âmbito da MB. Esta Política deverá estar ajustada à Doutrina Militar Naval (DMN), ao Plano

Estratégico da Marinha (PEM) e à Política e Diretrizes emanadas pelo Ministério da Defesa (MD)

para o desporto militar brasileiro.

Em adição,  a  Portaria  MB/MD, Nº 9,  de  5 de março de 2021,  aprovou o Programa

Olímpico  da  Marinha,  que  terá  a  finalidade  de  promover  o  desenvolvimento  do  desporto

nacional,  com  ênfase  nos  esportes  náuticos  e  aquáticos,  a  fim  de  contribuir  para  a

transformação do Brasil numa potência olímpica, fortalecer a mentalidade marítima e projetar

a imagem da Força.

Em decorrência, a Assessoria Especial para o Desporto atua como uma interface entre o

Comando-Geral do CFN e as demais OM da MB, particularmente com a Comissão de Desportos

da Marinha  e com o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes. 

Também, neste contexto, caberá ao Centro de Comunicação Social da Marinha (CCSM) a

divulgação  da  marca  “Marinha  do  Brasil”,  vinculando  a  imagem  da  Força  aos  resultados

alcançados por seus atletas nas competições nacionais e internacionais.

Caberá, ainda, às OM da MB:

-  aplicar  o  Treinamento  Físico  Militar  (TFM)  de  acordo  com  as  Normas  sobre

Treinamento Físico Militar (CGCFN-108), assim como, os testes de avaliação preconizados;

- promover competições internas que permitam identificar novos talentos desportivos;

-  liberar os militares que sejam convocados para compor equipes da MB ou do Brasil; e

-  elaborar e implementar normas, procedimentos e rotinas internas que otimizem o 

TFM e a busca de talentos desportivos.

●  Etapas para processamento do assessoramento

O 1° passo para o processamento pode ocorrer por meio de contato telefônico (MB e

extra-MB), comparecimento na Assessoria, recebimento de “E-mail” ou de mensagem (MB).

O 2° passo é a apreciação das demandas e a identificação de possíveis ações a serem

adotadas  por  todas  as  partes  interessadas.  Tais  ações  serão  submetidas  à  apreciação  do

ComGerCFN.

O 3º passo é a implementação das medidas adotadas e a comunicação a todas as partes

interessadas, conforme decisão exarada pelo ComGerCFN.

O  4º  passo  é  a  adoção  de  medidas  para  o  monitoramento  e  controle  das  ações

implementadas.
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O 5º passo é avaliação dos resultados visando adoção de eventuais medidas corretivas,

a  continuidade  ou  o  encerramento  das  ações  implementadas,  conforme  o  caso  e  a

comunicação do status a todas as partes interessadas.

●  O Prazo  para  comunicação  das  medidas  adotadas  ou  propostas  às  partes

interessadas 

Tempestivo, variando de acordo com as demandas.

●  Forma de comunicação com o solicitante do assessoramento 

A comunicação com o solicitante ocorre por meio de contatos telefônicos ((21) 2126-

5012  //  2126-5319  //  2126-5332  (concessionária  local)  e  8184-5050  (Rede  Telefônica  da

Marinha  (RETELMA)),  comparecimento  físico  à  Assessoria  (respeitadas  as  atuais  restrições

sanitárias devido ao novo coronavírus),  trâmite de “E-mail” (cgcfn.secom@marinha.mil.br) /

mensagens.

●  Locais e às formas de acessar informações sobre o assessoramento 

O acesso às informações ocorrem por meio de comparecimento físico à Assessoria, em

reuniões, em visitas realizadas pelos Assessores-Adjuntos e após consulta ao sítio eletrônico da

MB.

●  Tempo de espera para o assessoramento 

O  tempo  de  espera  para  o  assessoramento  obedece  a  demanda  priorizada  pela

documentação  da  MB,  conjugada  com  a  disponibilidade  da  Assessoria  em  atender  a

quantidade de trabalhos em andamento. Independente desses fatos, a Assessoria prestará o

contato  inicial,  relatando  ao  demandante,  se  estão  ocorrendo  assessorias  em  assuntos

correlatos ou a estimativa para início da nova demanda.

●  Prazo para realização do assessoramento 

  Logo que a Assessoria é consultada, ocorre o primeiro atendimento pelo Assessor-

Adjunto  responsável  pelo assunto.  De acordo a  necessidade  relatada,  a  resposta  pode ser

imediata, logo após consulta aos arquivos. Em casos que demandem consultas externas (outras

OM) o prazo varia em função da resposta daqueles atores.
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●  Mecanismos de comunicação com os usuários 

 A comunicação com o solicitante ocorre por meio dos seguintes contatos telefônicos:

ELEMENTO ORGANIZACIONAL TELEFONE EXTERNO RETELMA

Secretaria (21) 2126-5012 (8184) 5012

Recursos Institucionais e Comunicação Social (21) 2126-5319 (8184) 5319

Recursos Humanos, Legislação e Patrimônio (21) 2126-5332 (8184) 5332

Técnico-Desportivo (21) 2126-5033 (8184) 5332

Supervisão de Projetos (21) 2126-5319 (8184) 5319

A comunicação com os usuários também ocorre por meio do comparecimento físico à

Assessoria (respeitadas as atuais restrições sanitárias devido ao novo coronavírus), trâmite de

“E-mail”  (cgcfn.secom@marinha.mil.br),  mensagens  e  expedientes  físicos  endereçados  ao

CGCFN.

●  Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações 

As sugestões e reclamações geradas serão recebidas e respondidas na forma verbal, por

ocasião de Reuniões ou do comparecimento físico do solicitante na Assessoria ou vice e versa,

pelos  meios  eletrônicos  de  comunicação  (telefones,  “E-mails”  e  mensagens  (MB))  e  por

expedientes físicos, concretizando o atendimento demandado.

●  Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização das assessorias, incluídas a 

estimativas de prazos 

Cumprindo  os  “prazos  para  realização  do  assessoramento” já  apresentados

anteriormente,  os  Assessores-Adjuntos  atenderão  as  demandas  de  acordo  com  as

competências a seguir apresentadas:

-  Assessor-Adjunto  de  Relações  Institucionais  e  Comunicação  Social,  compete

especificamente:

I - prover assessoria para a promoção do desporto da MB junto ao público interno e

externo;

II  -  criar,  manter  e  melhorar  o  relacionamento  do  CGCFN com  entes  públicos  e

privados que desenvolvam atividades de interesse estratégico da política para o desporto da

MB;

III - organizar e manter atualizado o cadastro desses entes;
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IV - acompanhar os acordos e convênios de cooperação em apoio ao desporto da MB

que a Força estabeleça ou venha a estabelecer;

V -  elaborar,  e  atualizar  anualmente,  o Plano de Relacionamento Institucional  do

CGCFN para apoio ao desporto a MB; e

VI - prover assessoria para as ações de comunicação social em apoio ao desporto da

MB visando à consolidação da imagem positiva da MB.

-  Assessor-Adjunto  de  Recursos  Humanos,  Legislação  e  Patrimônio,  compete

especificamente:

I  -  supervisionar  os  assuntos  referentes  a  pessoal,  quando  envolvidos  na

administração do PROLIM;

II  -  acompanhar os processos de captação de pessoal  Reserva da Marinha de 2a

Classe (RM2), nos casos de Oficiais e Praças direcionadas ao esporte de alto rendimento;

III - gerenciar no nível do ODS, os Programas de Competições Esportivas no País e no

Exterior;

IV - prover assessoria quanto à legislação aplicada ao esporte de alto rendimento na

MB; e

V  -  analisar  os  orçamentos  propostos  para  os  projetos  determinados  pelo

ComGerCFN na área desportiva, assessorando o Coordenador-Geral do PROLIM e os diversos

gerentes  de  projetos  quanto  às  possíveis  fontes  de  recursos  para  apoiar  as  atividades

decorrentes.

- Assessor-Adjunto Técnico-Desportivo, compete especificamente:

I - prover assessoria técnico-desportiva ao CGCFN no tocante ao aspecto técnico das

ações e atividades que envolvam a coordenação e a supervisão do PROLIM;

II  -  supervisionar  a  participação  das  equipes  e  fazer  o  acompanhamento  do

desempenho  dos  militares  da  MB  em  competições  nacionais  e  internacionais,  visando  o

atendimento das metas estabelecidas nos projetos de cada modalidade esportiva; e

III  -  acompanhar, no âmbito técnico-desportivo,  a captação de pessoal  RM2, nos

casos de Oficiais e Praças direcionadas ao esporte de alto rendimento.

- Assessor-Adjunto de Supervisão de Projetos, compete:

I  -  supervisionar  todos  os  projetos  da  área  de  educação  física  e  desportiva

determinados pelo ComGerCFN; e

II  -  manter o Coordenador-Geral  do PROLIM informado sobre o andamento dos

projetos.
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●   Mecanismos  para  a  consulta  pelos  usuários  acerca  das  etapas,  cumpridas  e

pendentes, para a realização do assessoramento solicitado 

Vide: “Mecanismos de comunicação com os usuários”.

●  Elementos básicos para o sistema de sinalização visual do Assessoramento 

Aplica-se o contato visual por ocasião de comparecimento físico na Assessoria.

               7.1.2 - ASSESSORIA  ESPECIAL  DE7.1.2 - ASSESSORIA  ESPECIAL  DE

ASSUNTOS  ESTRATÉGICOSASSUNTOS  ESTRATÉGICOS

●  Assessoramento Oferecido 

  Assessorar,  em nível  macro,  o ComGerCFN nos temas pertinentes a  Mobilização de

pessoal, a Ciência, Tecnologia e Inovação de forma a interagir este ODS com as Instituições da

MB  e  Extra-MB,  a  otimização  e  emprego  de  recursos  humanos  do  CFN,  ao  planejamento

estratégico e temas afetos a gestão estratégica e ao ciclo de vida do material que compõem o

acervo do Corpo de Fuzileiros Navais. 

A  Assessoria  Especial  de  Assuntos  Estratégicos  é  composta  de  cinco  elementos

organizacionais, a seguir descritas:

I - Programa de Otimização de Desempenho e Emprego de Recursos Humanos do

CFN (PODERH);

II - Assessoria de Planejamento Estratégico; 

III-  Assessoria de Gestão de Ciclo de Vida do Material do CFN;

IV - Assessoria de Mobilização; e

V - Escritório de Ciência, Tecnologia e Inovação;

●  Mecanismos de comunicação com os usuários

A comunicação com esta Assessoria ocorre por meio do contato telefônico (21) 2126-

5030 e pela Rede Telefônica da Marinha (RETELMA) 8184-5030.

 A comunicação com os usuários também ocorre por meio do comparecimento físico à

Assessoria (respeitadas as restrições sanitárias devido ao novo coronavírus), videoconferência e
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trâmite  de  ”E-mail”  (cgcfn.secom@marinha.mil.br)  /  mensagens  e  expedientes  físicos

endereçados ao CGCFN .

Tendo  em  vista  o  amplo  campo  de  atuação  da  Assessoria  Especial  de  Assuntos

Estratégicos,  os  itens  que  se  seguem  irão  se  reportar  aos  Elementos  Organizacionais  que

encontram-se ativados.

7.1.2.1  -  Programa  de  Otimização  de  Desempenho  e  Emprego  de  Recursos7.1.2.1  -  Programa  de  Otimização  de  Desempenho  e  Emprego  de  Recursos

Humanos do CFN (PODERH)Humanos do CFN (PODERH)

●  Assessoramento Oferecido

O Programa de Otimização de Desempenho e Emprego de Recursos Humanos do Corpo

de  Fuzileiros  Navais  (PODERH-CFN)  tem  como  propósito  otimizar  o  desempenho  de  seus

militares,  utilizando  novas  práticas  de  gestão  de  recursos  humanos,  tanto  para  o  público

interno quanto para o publico externo do CFN. Também realiza ações estratégicas  de cunho

social visando a  responsabilidade social e o desenvolvimento de competências no âmbito de

pessoal, que resultarão na solidificação de crenças, na identificação de Valores Organizacionais

e fortalecimento de vínculos entre o CFN e a sociedade brasileira. Visa a disseminação dos

Valores Organizacionais da Marinha do Brasil (EMA-137 - Doutrina de Liderança da Marinha),
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consolidados nas dimensões dos Valores Essenciais do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Dentre

os diversos programas que o PODERH-CFN desenvolve, os programas voltados para o público

externo que são:

1- Programa Liderar, tem como propósito disseminar os Valores Organizacionais da 

Marinha do Brasil. Tal Programa possui duas vertentes: a primeira, voltada para o  

público interno e a segunda é focada no público externo, por meio do Projeto Rumo 

à Cidadania, responsável por ministrar palestras sobre os Valores Organizacionais da 

Marinha do Brasil para alunos das escolas públicas e privadas de ensino fundamental

e médio e crianças participantes do Programa Força no Esporte (PROFESP);

2- Programa de Recolocação Profissional (PreP-CFN), possui cunho social voltado a 

contribuir com a qualificação e inserção dos militares licenciados do serviço ativo da 

Marinha no mercado de trabalho. Expressa o compromisso institucional do CFN com 

a concepção de responsabilidade social ao fomentar uma perspectiva favorável de 

futuro;

3- Programa de Inclusão Social da Marinha - Corpo de Fuzileiros Navais  (PRISMA-

CFN).  O  programa,  que  se  insere  em  diversas  atividades  de  inclusão  social  

desenvolvidas pela Marinha do Brasil, no âmbito do Comando-Geral do CFN, visa o 

fortalecimento de vínculos entre o CFN e a sociedade brasileira e entre o CFN e os 

seus militares/servidores civis; e

4-  Situações,  Ensinamentos  e  Resultados  dos  Fuzileiros  Navais  (SER-FN).  É  uma  

plataforma que se propõe a compartilhar conhecimentos, utilizando palestras com 

temas que envolvam situações vividas pelos FN e que contribuam com ensinamentos

e resultados concretos.

●  Requisitos e documentos necessários e oferecidos no assessoramento 

A Diretriz que normatiza as atividades o Programa de Otimização de Desempenho e 

Emprego de Recursos Humanos do Corpo de Fuzileiros Navais (PODERH-CFN) é a publicação 

CGCFN-102.

1- No Programa Liderar os requisitos são: alunos das Escolas Públicas de Ensino 

Fundamental e Médio e crianças participantes do Programa Força no Esporte 

(PROFESP).

2-  Para participar do PreP-CFN os requisitos são:

a) soldados não aprovados no Concurso de Seleção para o Curso de Especialização  
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(C-Espc), em todas as oportunidades previstas;

b) cabos não aprovados no processo seletivo ao Curso Especial de Habilitação para 

Promoção a Sargento (C-Esp-HabSG), em todas as oportunidades previstas; e

c) os militares transferidos para a Reserva Remunerada (TRRm).

3- No PRISMA-CFN os requisitos são: crianças, adolescentes e adultos até 25 anos de

idade dependentes de militares e servidores civis da Marinha, ou mesmo da 

sociedade, que apresentem necessidades especiais; e

4- No projeto SER-FN os requisitos são: ser militar (ativa ou reserva) FN que queira 

compartilhar situações vividas, que tragam ensinamentos e resultados concretos.

●  Etapas para processamento do assessoramento 

O 1° passo para o processamento pode ocorrer por meio de contato telefônico (MB e

extra-MB), comparecimento na Assessoria, recebimento de “E-mail” ou de mensagem (MB).

O 2° passo é a apreciação da demanda encaminhada por parte da Assessoria ou de

partes interessadas para permitir a identificação de ações a serem adotadas por todas as partes

interessadas, ações estas que serão submetidas à apreciação do Comandante-Geral do Corpo

de Fuzileiros Navais.

O 3º passo é a implementação das medidas adotadas, seguida de comunicação a todas

as partes interessadas.

O  4º  passo  é  a  adoção  de  medidas  para  o  monitoramento  e  controle  das  ações

implementadas.

●  O Prazo  para  comunicação  das  medidas  adotadas  ou  propostas  às  partes

interessadas 

Os  prazos  dependerão  da  demanda  apresentada  variando  de  acordo  com  o

assessoramento, devendo ser cumpridos até quinze (15) dias.

●  Forma de prestação do assessoramento 

De  forma geral  o  assessoramento é  prestado  por  meio  de  contatos  presenciais  ou

telefônico,  reuniões,  palestras  e  encaminhamento  de  documentos.  Abaixo  descreve  o

detalhamento  de  prestação  de  assessoramento  pelos  Programas  voltados  para  o  público

externo do PODERH-CFN:

1- Projeto Rumo à Cidadania, enfatiza a realização de palestras para divulgar os  
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Valores Organizacionais da MB, visando o aumento da percepção da importância de 

agir com ética, baseada em valores e responsabilidade social;

2- O PreP-CFN busca capacitar e inserir militares licenciados do Serviço Ativo da  

Marinha no mercado de trabalho;

3- PRISMA-CFN inclusão social das pessoas com necessidades especiais, por meio do

aproveitamento dos espaços institucionais que visem a este fim;

4- O Projeto Situações, Ensinamentos e Resultados dos Fuzileiros Navais  (SER-FN)  

funciona por meio de uma plataforma disponibilizando palestras por vídeo com  

ensinamentos e experiências.

●  Forma de comunicação com o solicitante do assessoramento 

A comunicação com o solicitante ocorre por meio de contatos telefônicos ((21) 2126-

5034  e  8184-5034  (Rede  Telefônica  da  Marinha  (RETELMA)),  comparecimento  físico  à

Assessoria, como também, por meio do “E-mail” (cgcfn.poderh@marinha.mil.br).

●  Locais e às formas de acessar informações sobre o assessoramento 

        O acesso as informações ocorrem por meio de comparecimento físico à Assessoria e ao

consultar o sítio eletrônico da MB.

●  Tempo de espera para o assessoramento

O tempo de espera dependerá da demanda apresentada variando de acordo com o

assessoramento. Devendo ser cumpridos até quinze (15) dias.

●  Prazo para realização do assessoramento 

Os  prazos  dependerão  da  demanda  apresentada  variando  de  acordo  com  o

assessoramento.

●  Mecanismos de comunicação com os usuários 

 A comunicação com o solicitante ocorre por meio do contato telefônico (21) 2126-5034

e pela Rede Telefônica da Marinha (RETELMA) 8184-5034.

 A comunicação com os usuários também ocorre por meio do comparecimento físico à

Assessoria, videoconferência e trâmite de ”E-mail” (cgcfn.poderh@marinha.mil.br)/ mensagens

e expedientes físicos  endereçados ao CGCFN.
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●  Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações 

As sugestões e reclamações geradas serão recebidas e respondidas na forma verbal, por

meio de reuniões ou do comparecimento físico do solicitante na Assessoria ou vice e versa,

pelos meios eletrônicos de comunicação (telefones, “E-mails” e mensagens (MB)).

●  Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização das assessorias, incluídas a 

estimativas de prazos 

Devido as características multifacetadas do PODERH-CFN as etapas de cada processo

variam  em  atendimentos  tempestivos  ou  aqueles  que  demandarão  análises,  julgamento  e

resultado. Devido a isto, os processos não apresentam características similares que possibilitem

estabelecer etapas gerais.

●   Mecanismos  para  a  consulta  pelos  usuários  acerca  das  etapas,  cumpridas  e

pendentes, para a realização do assessoramento solicitado 

Os mecanismos  para  consulta  abrangem o comparecimento físico  na  Assessoria,  os

contatos telefônicos / “E-mail”.

●  Elementos básicos para o sistema de sinalização visual do Assessoramento 

  Aplica-se o contato visual por ocasião de comparecimento físico na Assessoria.

●  Outras informações julgadas de interesse dos usuários 

  O Programa de Otimização de Desempenho e Emprego de Recursos Humanos do Corpo

de  Fuzileiros  Navais  (PODERH-CFN)  é  conduzido  pela  Assessoria  Especial  de  Assuntos

Estratégicos  do  CGCFN.  Quaisquer  demandas  relativas  as  atividades  desenvolvidas  tanto

aquelas voltadas para o público interno ou para o público externo deverão ser encaminhadas

para o e-mail: cgcfn.poderh@marinha.mil.br

7.1.2.2 - Assessoria de Planejamento Estratégico7.1.2.2 - Assessoria de Planejamento Estratégico
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●  Assessoramento Oferecido

   Assessorar nos assuntos contidos no Planejamento Estratégico Organizacional  desta

Organização Militar, na elaboração das Orientações Setoriais do CGCFN, na administração do

Plano de Acompanhamento da Gestão desta OM e a responsabilidade pelas práticas previstas

no Programa de Acompanhamento da Gestão Estratégica da Marinha pertinentes ao Programa

Netuno.  Acrescentam-se  ao  assessoramento  oferecido,  a  propagação  e  emprego  das

publicações de cunho estratégico aos assuntos tratados por este elemento organizacional e o

assessoramento às OM do Setor CGCFN no que concerne ao emprego das boas práticas de

gestão e ações pautadas na legislação pertinente ao Programa em pauta.

●  Requisitos e documentos necessários e oferecidos no assessoramento

A  Assessoria  de  Planejamento  Estratégico  emprega  como  requisitos  preceitos

intitulados na legislação a seguir descrita, destacando-se as seguintes publicações:

1- Plano Estratégico da Marinha -2040;

2- EMA-134 – Manual de Gestão Administrativa da Marinha (1a Rev.);

3- EMA-136 - Normas a Respeito das Tradições Navais, do Comportamento Pessoal e

dos Cuidados Marinheiros (2a Rev./Mod.2)

4- EMA-137 - Doutrina de Liderança da Marinha (1a Rev./Mod.2);

5- EMA-303 – Sistemática de Planejamento de Alto Nível da Marinha (1a Rev.);

6- SGM-107 - Normas Gerais de Administração (7a Rev.); e

7- DensM-1005 - Manual de Liderança da Marinha (2a Rev./Classe DELTA).

●  Etapas para processamento do assessoramento

As  etapas  para  processamento,  excetuando-se  situações  inopinadas  e  que  exijam

soluções em um exíguo espaço de tempo, seguem os seguintes passos:

1°  passo:  pode  ocorrer  por  meio  de  contato  telefônico  (MB  e  extra-MB),

comparecimento na Assessoria, recebimento de “E-mail” ou de mensagem (MB);

2° passo: retrata a apreciação da demanda encaminhada por parte desta Assessoria

ou de partes interessadas, como, por exemplo, Organizações Militares da Marinha do Brasil

subordinadas ou não subordinadas, setores (Assessorias, Departamentos ou Gabinete) desta

OM ou, conforme o caso exigir, pessoal e instituições extra-MB, para permitir a identificação de

ações a  serem adotadas  por todas as  partes interessadas.  As ações a serem adotadas  que

envolvam juízo de valor,  serão submetidas à apreciação do Comandante-Geral  do Corpo de

Fuzileiros Navais;
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3º  passo:  empreender  as  ações  que  se  façam  necessárias,  acompanhadas  de

comunicação a todas as partes interessadas;

4º passo: tempestivamente, adotar medidas para o monitoramento e controle das

ações implementadas; e

5º passo: realização de análise, avaliação dos resultados e do alcance de metas de

desempenho, visando adoção de, caso necessário, medidas corretivas, o prosseguimento ou

término  das  ações  implementadas  e  a  comunicação  da  situação  a  todas  para  as  partes

interessadas.

●  O Prazo  para  comunicação  das  medidas  adotadas  ou  propostas  às  partes

interessadas 

O  prazo  para  prestação  do  assessoramento  carece  da  análise  das  atividades  em

andamento  e  da  demanda  apresentada,  porém  a  comunicação  das  medidas  adotadas  ou

propostas às partes interessadas não deverá exceder a dez (10) dias úteis.

●  Forma de comunicação com o solicitante do assessoramento 

            A forma de comunicação com o solicitante ocorre por meio de contatos telefônicos ((21)

2126-5048  (concessionária  local),  8184-5048  e  8184-4054  (Rede  Telefônica  da  Marinha

(RETELMA)),  comparecimento físico  à Assessoria  (levando-se  em consideração as  restrições

sanitárias  em  razão  do  novo  coronavírus),  videoconferência  e  trâmite  de  “E-mail”

(cgcfn.secom@marinha.mil.br) / mensagens.

●  Locais e às formas de acessar informações sobre o assessoramento 

             Os locais e as formas de acessar as informações acontecem durante Reuniões, em

visitas realizadas por integrante da Assessoria ou que ocorrem na Assessoria e por meio do

acesso as informações disponíveis no sítio eletrônico deste ODS.

●  Tempo de espera para o assessoramento 

   O  tempo  de  espera  para  o  assessoramento  obedece  a  demanda  priorizada  pela

documentação da MB, aliada com a disponibilidade da Assessoria em atender a quantidade de

trabalhos que estejam em planejamento e/ou execução, porém, independente da situação, a

Assessoria prestará o contato inicial em até dez (10) dias úteis, relatando, no que couber, as

atividades  existentes,  se  estão  ocorrendo assessorias  em assuntos  relacionados  ao  mesmo

assunto ou a estimativa para início do novo pleito.
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●  Prazo para realização do assessoramento 

Por  ocasião  do  contato  com  a  Assessoria  de  Planejamento  Estratégico,  ocorre  o

atendimento inicial. Com referência ao prazo para a realização do assessoramento, torna-se

necessário avaliar a demanda existente, porém o tempo mínimo estimado para a realização do

assessoramento é dez (10) dias úteis.

  

●  Mecanismos de comunicação com os usuários 

 São utilizados como mecanismos de comunicação os contatos telefônicos ((21) 2126-

5050 (concessionária local), 8184-5050 e 8184-4054 (Rede Telefônica da Marinha (RETELMA)),

comparecimento físico à Assessoria (obedecendo as restrições sanitárias decorrentes do novo

coronavírus),  videoconferência  e  trâmite  de  ”E-mail”  (cgcfn.secom@marinha.mil.br)  /

mensagens e expedientes físicos endereçados ao CGCFN.

●  Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações 

As sugestões e reclamações geradas serão recebidas e respondidas na forma verbal, por

ocasião de Reuniões ou do comparecimento físico do solicitante na Assessoria ou vice e versa,

pelos  meios  eletrônicos  de  comunicação  (telefones,  “E-mails”  e  mensagens  (MB))  e  por

expedientes físicos.

●  Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização das assessorias, incluídas a

estimativas de prazos 

Nas  atividades  realizadas  pela  Assessoria  de  Planejamento  Estratégico,  as  etapas

presentes e futuras cumprem os eventos descritos no Plano Acompanhamento da Gestão desta

OM para a realização das assessorias, seguindo o prazo estipulado no Plano em pauta.

●   Mecanismos  para  a  consulta  pelos  usuários  acerca  das  etapas,  cumpridas  e

pendentes, para a realização do assessoramento solicitado 

O comparecimento  físico  na  Assessoria,  os  contatos  telefônicos  /  “E-mail”  são

mecanismos para consulta por parte dos usuários.

 

●  Elementos básicos para o sistema de sinalização visual do Assessoramento 

 O sistema de sinalização visual ocorre na ocasião da presença física do usuário na 

Assessoria de Planejamento Estratégico. 
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●  Outras informações julgadas de interesse dos usuários

O Planejamento Estratégico se faz necessário e presente em diversas OM da MB e extra-

MB, tendo em vista que a sua planificação possibilita  as  organizações  diretrizes agregadas,

visando subsidiar as principais decisões e ações a empreender em um horizonte estabelecido,

operando de modo compreensível no presente e engenhoso para o alcance da visão de futuro.

A Assessoria de Planejamento Estratégico existente nesta OM, sempre prestará, tempestiva e

diuturnamente, a gestão estratégica aos usuários, seguindo a legislação existente, por meio dos

diversos procedimentos, mecanismos e meios descritos anteriormente.

       7.1.2.3 -        7.1.2.3 - Assessoria de GestAssessoria de Gestão de Ciclo de Vida ão de Ciclo de Vida 

                                   do Material do CFN                                   do Material do CFN

●  Assessoramento Oferecido 

Assessorar nos assuntos afetos ao Ciclo de Vida do Material constante dos Programas e

Projetos  de  Obtenção,  Revitalização  e  Modernização  de  meios,  sistemas  e  equipamentos

empregados pelos Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais e dos itens incorporados ao

acervo das OM de Fuzileiros Navais, assim como no que se refere ao descarte do material que

deixará de compor o inventário das OM de Fuzileiros Navais.

● Requisitos e documentos necessários e oferecidos no assessoramento 

Foi  elaborado um programa de médio e  longo prazos  contendo ações  e  medidas  a

serem adotadas no âmbito do CFN, visando à implantação da Gestão do Ciclo de Vida (GCV), no

CFN, intitulado Projeto de Gestão do Ciclo de Vida do Material do Corpo de Fuzileiros Navais -

PROGCV.

Destacam-se como documentos necessários e oferecidos:

 I- MD40-M-01 Manual de Boas Práticas para a Gestão do Ciclo de Vida de Sistemas 

de Defesa;

II - MD40-N-02 Normas para a Governança do Sistema de Gestão do Ciclo de Vida de 

Sistemas de Defesa (NORGCV);

 III - EMA-400 - Manual de Logística da Marinha;

IV- EMA-420 - Normas para Logística de Material;

III- CGCFN-12 - Normas para Administração do Material do CFN (1a Revisão);

- 26 de 52 -



CGCFN - Carta de Serviços ao Usuário

IV- CGCFN-104 - Política de Manutenção de Material do CFN; e

V- DGMM-0130 - Manual do Apoio Logístico Integrado.

●  Etapas para processamento do assessoramento 

 O 1° passo para o processamento pode ocorrer por meio de contato telefônico (MB e

extra-MB), comparecimento na Assessoria, recebimento de “E-mail” ou de mensagem (MB).

O 2° passo é a apreciação da demanda encaminhada por parte da Assessoria ou de

partes interessadas, tais como Organizações Militares da Marinha do Brasil subordinadas ou de

outros  Setores  que  se  relacionam  com  a  mencionada  demanda  e  Setores  do  CGCFN  ou,

conforme o caso exigir,  as pessoas e instituições extra-MB, para permitir a identificação de

ações a serem adotadas por todas as partes interessadas, ações estas que serão submetidas à

apreciação do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

O 3º passo é a implementação das medidas adotadas,  seguida de comunicação a

todas as partes interessadas.

O 4º  passo  é  a  adoção de  medidas  para  o monitoramento e  controle  das  ações

implementadas.

O  5º  passo  é  avaliação  dos  resultados  visando  adoção  de  eventuais  medidas

corretivas, a continuidade ou o encerramento das ações implementadas, conforme o caso e a

comunicação do “status” a todas as partes interessadas.

●  O Prazo  para  comunicação  das  medidas  adotadas  ou  propostas  às  partes

interessadas 

Como a prestação de serviços se baseia na condução do Projeto de Gestão do Ciclo de

Vida  do  Material  os  prazos  para  prestação  do  assessoramento  dependerão  da  demanda

apresentada,  entretanto  a  comunicação  das  medidas  adotadas  ou  propostas  às  partes

interessadas não deverá exceder a dez (10) dias úteis.

As  metas  e as  atividades do Projeto deverão ser  atualizadas  conforme detalhado a

seguir:

O prazo para prestação do assessoramento sobre:  

I - a atualização/revisão de normas: a cada dois anos;

II - as informações obtidas pela Base Industrial de Defesa: anualmente;

III - a revisão/ atualização de processos pertinentes ao Programa da Gestão do Ciclo

de Vida no CFN: a cada dois anos;
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IV - a militares iniciados em Gestão de Ciclo de Vida: anualmente;

V - a currículos revisados e cursos criados: anualmente;

VI - a disponibilidade de Recursos Humanos e necessidades: anualmente; e

VII - aos projetos de infraestrutura implementados e metas referentes a construção 

de instalações: anualmente.

 ●  Forma de comunicação com o solicitante do assessoramento 

A comunicação com o solicitante ocorre por meio de contatos telefônicos ((21) 2126-

5050  (concessionária  local)  e  8184-5050  (Rede  Telefônica  da  Marinha  (RETELMA)),

comparecimento  físico  à  Assessoria  (respeitadas  as  restrições  sanitárias  devido  ao  novo

coronavírus),  videoconferência  e  trâmite  de  “E-mail”  (cgcfn.secom@marinha.mil.br)  /

mensagens.

●  Locais e às formas de acessar informações sobre o assessoramento 

           O acesso as informações ocorrem por meio de comparecimento físico à Assessoria, em

Reuniões, em visitas realizadas pelo Assessor e ao consultar o sítio eletrônico da MB.

●  Tempo de espera para o assessoramento 

     O  tempo  de  espera  para  o  assessoramento  obedece  a  demanda  priorizada  pela

documentação  da  MB,  conjugada  com  a  disponibilidade  da  Assessoria  em  atender  a

quantidade de trabalhos em andamento. Independente desses fatos, a Assessoria prestará o

contato inicial, relatando a demanda existente, se estão ocorrendo assessorias em assuntos

correlatos ou a estimativa para início da nova demanda. 

●  Prazo para realização do assessoramento 

Logo  que  a  Assessoria  é  consultada,  ocorre  o  primeiro  atendimento.  De  acordo  a

necessidade relatada, como, por exemplo, no caso de demanda para estimativas de custos de

manutenção de viaturas, normalmente há necessidade de obtenção de subsídios do Comando

do  Material  de  Fuzileiros  Navais,  e  em  alguns  casos  de  Organizações  Militares  do  Setor

operativo. Com isso, o tempo mínimo estimado para a realização do assessoramento é dez (10)

dias úteis.

●  Mecanismos de comunicação com os usuários 

A comunicação com o solicitante ocorre por meio de contatos telefônicos ((21) 2126-
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5050  (concessionária  local)  e  8184-5050  (Rede  Telefônica  da  Marinha  (RETELMA)),

comparecimento  físico  à  Assessoria  (respeitadas  as  restrições  sanitárias  devido  ao  novo

coronavírus),  videoconferência  e  trâmite  de  ”E-mail”  (cgcfn.secom@marinha.mil.br)  /

mensagens e expedientes físicos endereçados ao CGCFN.

●  Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações 

As sugestões e reclamações geradas serão recebidas e respondidas na forma verbal, por

ocasião de Reuniões ou do comparecimento físico do solicitante na Assessoria ou vice e versa,

pelos  meios  eletrônicos  de  comunicação  (telefones,  “E-mails”  e  mensagens  (MB))  e  por

expedientes físicos, concretizando o atendimento demandado.

●  Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização das assessorias, incluídas a

estimativas de prazos 

Prosseguir nas atividades pertinentes ao Projeto de Gestão do Ciclo de Vida do Material

do CFN no período de 2021 a 2026, destacando-se:

I - acompanhamento da otimização do reaparelhamento do CFN com relação ao  

quantitativo estabelecido nas metas do Subprograma PROADSUMUS;

II - calcular os meio adquiridos/modernizados/revitalizados com empresas da Base 

Industrial de Defesa (BID), considerando o quantitativo estabelecido nos Programas 

e Projetos aprovados pela Comissão Permanente para Estudo do Reaparelhamento 

(CoPER); 

III  -  os  processos  revisados/atualizados  conforme  estabelecidos  no  Projeto  de  

Gestão de Ciclo de Vida do Corpo de Fuzileiros Navais:

IV - Normas revisadas/atualizadas conforme as metas estabelecidas pelo PROGCV-

CFN:

    - Revisão CGCFN-104 e elaboração do Manual GCV; e

    - Sistema de Manutenção Planejada (SMP)/Boletim Técnico (BoTec) do CMatFN;

V - Iniciação de Militares em GCV relacionados a Funções Logísticas;

VI - Revisão de currículos dos cursos e cursos aprovados no PROGCV-CFN:

     - Revisão do Curso Especial de Logística para Oficiais (C-EspLogOf); e

-  Criação de Estágios  ou  Cursos  de  Manutenção para  Oficiais  e  Praças  e  de  

Paioleiros para Praças; e

 VII - outras solicitações que ocorram tempestivamente ao longo do ano.
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●   Mecanismos  para  a  consulta  pelos  usuários  acerca  das  etapas,  cumpridas  e

pendentes, para a realização do assessoramento solicitado 

Os mecanismos  para  consulta  abrangem o comparecimento físico  na  Assessoria,  os

contatos telefônicos / “E-mail” e nas Reuniões da CoPER do CFN.

●  Elementos básicos para o sistema de sinalização visual do Assessoramento 

Aplica-se o contato visual por ocasião de comparecimento físico na Assessoria.

●   Procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar

indisponível 

   Serão utilizados os contatos telefônicos ou, caso necessário, o comparecimento físico

para que a assessoria seja prestada.

7.1.3 - ESCRITÓRIO DE PROJETOS E7.1.3 - ESCRITÓRIO DE PROJETOS E

SISTEMAS DIGITAIS DOSISTEMAS DIGITAIS DO

   CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS   CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

         (EPSD-CFN)         (EPSD-CFN)

●  Assessoramento Oferecido 

 Atender a demanda por Sistemas Digitais (SD), com a finalidade de:

a) centralizar o Suporte Técnico de Tecnologia da Informação (TI) aos SD 

corporativos (SDC) do CFN;

b) padronizar a elaboração de projetos de SD;

c) estabelecer o correto gerenciamento do ciclo de vida dos SDC do CFN; 

d) otimizar a aplicação de recursos (humanos, materiais e financeiros) direciona- dos 

ao desenvolvimento e manutenção de SD; e

e) prover apoio técnico institucional ao ciclo de vida de software dos SDC do CFN, 

cobrindo um vazio existente nessa área, especificamente nas atividades de: 

I - desenvolvimento (sistemas novos); e

II - manutenção (sistemas em uso).
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●  Requisitos e documentos necessários e oferecidos no assessoramento 

Destacam-se como documentos necessários e oferecidos:

- DGPM-0540 -  Normas de Tecnologia da Informação da Marinha; e

- Memorando n° 1/2021 do CGCFN - Escritório de Projetos de Sistemas Digitais do 

Corpo de Fuzileiros Navais.

●  Etapas para processamento do assessoramento 

  O 1° passo para o processamento deve ocorrer por meio de Comunicação Padronizada

(CP) utilizada na MB para manutenções de “software” ao EPSD-CFN, no qual deve conter a

descrição do mau funcionamento ou a descrição da nova funcionalidade.

O 2° passo é a apreciação da demanda encaminhada para o EPSD-CFN e levantamento

dos requisitos da solicitação.

O 3º passo é, após o levantamento dos requisitos, a execução da manutenção solicitada

no  ambiente  de  homologação,  no  qual  é  testada  pelo  EPSD-CFN  e  posteriormente

encaminhado para o solicitante por meio do Termo de Aceitação de Modificação (TAM), no

qual o mesmo ratificará ou retificará a alteração desejada.

O  4º  passo  é,  após  ratificação  do  Termo  de  Aceitação  de  Modificação  (TAM),  a

implementação da manutenção solicitada no ambiente de produção do Sistema Digital.  Em

caso de necessidade de retificação do Termo de Aceitação de Modificação, a solicitação será

alterada conforme modificações desejadas e um novo TAM será encaminhado.

O  5º  passo  é  o  envio  de  uma  nova  Comunicação  Padronizada  informando  que  a

modificação está disponível para uso regular no ambiente de produção do Sistema Digital.

●  O Prazo  para  comunicação  das  medidas  adotadas  ou  propostas  às  partes

interessadas 

O prazo é de trinta (30) dias úteis de acordo com o tipo de manutenção a ser efetuada.

●  Forma de prestação do assessoramento 

O assessoramento é prestado por meio de Comunicação Padronizada.

●  Forma de prestação do assessoramento 

O assessoramento é prestado por meio de Comunicação Padronizada.
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●  Forma de comunicação com o solicitante do assessoramento 

A comunicação com o solicitante ocorre por meio de contatos telefônicos ((21) 2126-

5129  (concessionária  local)  e  8184-5129  (Rede  Telefônica  da  Marinha  (RETELMA))  e

comparecimento  físico  à  Assessoria  (respeitadas  as  restrições  sanitárias  devido  ao  novo

coronavírus).

●  Locais e às formas de acessar informações sobre o assessoramento 

O  acesso  as  informações  ocorrem  por  meio  do  site  https://cfn.mb/epsdNew/  e

comparecimento físico à Assessoria.

●  Aos usuários que farão jus à prioridade no assessoramento 

Tendo em vista a alta taxa de demandas por manutenções nos sistemas, a eventual

necessidade de urgência de uma manutenção deverá vir esclarecida na CP de solicitação, que,

para sua expedição, deverá tramitar via Imediato da OM solicitante, devendo essa tramitação

especial ser expressa no corpo da CP.

●  Tempo de espera para o assessoramento 

O tempo de espera para o assessoramento obedece a demanda priorizada de forma

cronológica,  conjugada  com  a  disponibilidade  da  Assessoria  em  atender  a  quantidade  de

trabalhos em andamento. Independente desses fatos, a Assessoria prestará o contato inicial,

relatando a demanda existente, se estão ocorrendo assessorias em assuntos correlatos ou a

estimativa para início da nova demanda. 

●  Prazo para realização do assessoramento 

Logo  que  a  Assessoria  é  consultada,  ocorre  o  primeiro  atendimento.  De  acordo  a

necessidade relatada, o tempo mínimo estimado para a realização do assessoramento é de

trinta (30) dias úteis.

●  Mecanismos de comunicação com os usuários 

 A comunicação com o solicitante ocorre por meio dos seguintes contatos telefônicos:

TELEFONES PARA CONTATOS

ELEMENTO ORGANIZACIONAL TELEFONE EXTERNO RETELMA

Assessor (21) 2126-5026 (8184) 5026
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TELEFONES PARA CONTATOS

Gerência de Projetos de Sistemas Digitais (21) 2126-5129 (8184) 5129

Desenvolvimento de Sistema (21) 2126-5129 (8184) 5129

Divisão de Testes de Sistemas (21) 2126-5129 (8184) 5129

A  comunicação  com  os  usuários  também  ocorre  por  meio  do  comparecimento  físico  à

Assessoria (respeitadas as restrições sanitárias devido ao novo coronavírus).

●  Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações 

Por meios eletrônicos de comunicação (telefones, “E-mails” e mensagens (MB)) e por

expedientes físicos, concretizando o atendimento demandado.

●  Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização das assessorias, incluídas a

estimativas de prazos 

Acompanhamento da otimização do reaparelhamento do CFN com relação a atualização

dos equipamentos tecnológicos e Sistemas Digitais, de forma contínua.

●   Mecanismos  para  a  consulta  pelos  usuários  acerca  das  etapas,  cumpridas  e

pendentes, para a realização do assessoramento solicitado 

O  acesso  as  informações,  cumpridas  e  pendentes,  ocorrem  por  meio  do  site

https://cfn.mb/epsdNew/,  por  meio  telefônico  e  através  do  comparecimento  físico  à

Assessoria.

●  Elementos básicos para o sistema de sinalização visual do Assessoramento 

O  acesso  as  informações,  cumpridas  e  pendentes,  ocorrem  por  meio  do  site

https://cfn.mb/epsdNew/,  do  contato  telefônico  e  através  do  comparecimento  físico  à

Assessoria

●  Outras informações julgadas de interesse dos usuários 

As  Comunicações  Padronizadas  necessitam  ser  enviadas  conforme  preconiza  o

Memorando n° 1/2021 do CGCFN.
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7.1.4 - ASSESSORIA 7.1.4 - ASSESSORIA  DO PLANO  DIRETOR DO PLANO  DIRETOR

●  Assessoramento Oferecido 

Assessorar  o  ComGerCFN  nos  assuntos  relativos  ao  Plano  Diretor,  nas  reuniões  do

Conselho do Plano Diretor (COPLAN) e do Conselho Financeiro e Administrativo da Marinha

(COFAMAR),  nos  assuntos  financeiros  e  orçamentários,  relativos  à  Organização  Militar

Prestadora de Serviços Industriais (OMPS) e ao PROLIM.

●  Requisitos e documentos necessários e oferecidos no assessoramento 

A Assessoria do Plano Diretor, pautada no Plano de Material do CFN, coadunado com a

conjuntura orçamentária-financeira de curto prazo, bem como com a sua projeção de médio

prazo,  transcreve as demandas prementes do CFN para sua devida apresentação junto aos

Conselhos de mais alto nível da MB -  COFAMAR  e COPLAN. 

Destacam-se como documentos necessários e oferecidos:

I -  SGM- 401 - Normas para a Gestão do Plano Diretor (Rev. 1) ; e

II - SGM - 107 - Normas Gerais de Administração (Rev. 7).

●  Etapas para processamento do assessoramento

O 1° passo para o processamento pode ocorrer por meio de contato telefônico (MB e

extra-MB),  comparecimento  na  Assessoria  (após  efetuado  o  agendamento  via  contato

telefônico ou E-mail), recebimento de “E-mail” ou de mensagem (MB).

O 2° passo é a apreciação da demanda encaminhada por parte da Assessoria ou de

partes interessadas, tais como Organizações Militares da Marinha do Brasil subordinadas ou de

outros  Setores  que  se  relacionam  com  a  mencionada  demanda  e  Setores  do  CGCFN  ou,

conforme o caso exigir,  as pessoas e instituições extra-MB, para permitir a identificação de

ações a serem adotadas por todas as partes interessadas, ações estas que serão submetidas à

apreciação do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

O 3º passo é a implementação das medidas adotadas, seguida de ampla comunicação a

todas as partes interessadas.

O  4º  passo  é  a  adoção  de  medidas  para  o  monitoramento  e  controle  das  ações

implementadas.

O  5º  passo  é  avaliação  dos  resultados  visando  a  adoção  de  eventuais  medidas
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corretivas, a continuidade ou o encerramento das ações implementadas, conforme o caso e a

comunicação do “status” a todas as partes interessadas (retroalimentação).

●  O Prazo  para  comunicação  das  medidas  adotadas  ou  propostas  às  partes

interessadas 

Visto que a prestação de serviços se fundamenta na preparação de documentos com

distintos graus de sigilo, os prazos para prestação do assessoramento dependerão da avaliação

da pertinência da demanda apresentada. Contudo, para aquelas demandas cujas medidas a

serem  adotadas  ou  propostas  às  partes  interessadas  não  representar  qualquer  risco  à

Instituição, o prazo de resposta não deverá exceder a dez (10) dias úteis.

●  Forma de prestação do assessoramento 

O  assessoramento  é  prestado  por  meio  de  reuniões  e  encaminhamento  de
documentos.

●  Forma de comunicação com o solicitante do assessoramento 

A comunicação com o solicitante ocorre por meio de contatos telefônicos ((21) 2126-

5006  (concessionária  local)  e  8184-5006  (Rede  Telefônica  da  Marinha  (RETELMA)),

comparecimento físico à Assessoria (respeitados os agendamentos prévios), videoconferência e

trâmite de “E-mail” (cgcfn.secom@marinha.mil.br) / mensagens.

●  Locais e às formas de acessar informações sobre o assessoramento 

O acesso as informações ocorrem, preferencialmente, por meio de contatos telefônicos,

videoconferência e trâmite de “E-mail”, e/ou  comparecimento físico à Assessoria, em Reuniões

pré-agendadas, e ao consultar o sítio eletrônico da MB.

●  Aos usuários que farão jus à prioridade no assessoramento 

 A  prioridade  fornecida  aos  usuários  ocorre  seguindo  o  regramento  legal  vigente,

coadunado com a legislação ditada pela Marinha do Brasil.

●  Tempo de espera para o assessoramento 

O tempo de espera para o assessoramento obedece a demanda priorizada, resultado da

triagem das demandas recebidas, conjugada com a disponibilidade da Assessoria em atender a

quantidade de trabalhos em andamento. Independente desse fatos, a Assessoria prestará o
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contato inicial, relatando a demanda existente, se estão ocorrendo assessorias em assuntos

correlatos ou a estimativa para início da nova demanda. 

●  Prazo para realização do assessoramento 

Logo que a Assessoria é consultada, ocorre o primeiro atendimento, que não deverá

exceder dez (10) dias úteis.

●  Mecanismos de comunicação com os usuários 

 A comunicação com o solicitante ocorre por meio dos seguintes contatos telefônicos:

TELEFONES PARA CONTATOS

ELEMENTO ORGANIZACIONAL TELEFONE EXTERNO RETELMA

Assessor (21) 2126-5005 (8184) 5005

Assessor Adjunto (21) 2126-5006 (8184) 5006

A comunicação com os usuários também ocorre por meio do comparecimento físico à

Assessoria  (desde que as  visitas  sejam pré-agendadas,  bem como respeitadas  as  restrições

sanitárias  devido  ao  novo  coronavírus),  videoconferência  e  trâmite  de  ”E-mail”

(cgcfn.secom@marinha.mil.br) / mensagens e expedientes físicos endereçados ao CGCFN.

●  Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações 

A comunicação com o solicitante ocorre por meio de contatos telefônicos ((21) 2126-

5006  (concessionária  local)  e  8184-5006  (Rede  Telefônica  da  Marinha  (RETELMA)),

comparecimento  físico  à  Assessoria  (respeitadas  as  restrições  sanitárias  devido  ao  novo

coronavírus),  videoconferência  e  trâmite  de  ”E-mail”  (cgcfn.secom@marinha.mil.br)  /

mensagens e expedientes físicos endereçados ao CGCFN.

●  Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização das assessorias, incluídas a

estimativas de prazos 

Preparação dos textos e das apresentações afetas ao Setor do Comando-Geral do Corpo

de Fuzileiros Navais utilizados nas Reuniões do COPLAN e COFAMAR.

●   Mecanismos  para  a  consulta  pelos  usuários  acerca  das  etapas,  cumpridas  e

pendentes, para a realização do assessoramento solicitado 

Os mecanismos para consulta abrangem, preferencialmente, os contatos telefônicos /
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“E-mail”, e, quando julgado necessário, o comparecimento físico na Assessoria, em decorrência

de haver a necessidade de pré-análise das demandas, dado o grau de sigilo da documentação

produzida.

●  Elementos básicos para o sistema de sinalização visual do Assessoramento 

 Aplica-se  o  contato  visual  quando  se  fizer  necessário  o  comparecimento  físico  na

Assessoria.

●  Outras informações julgadas de interesse dos usuários 

Haja vista o grau de sigilo inerente  às  lides desenvolvidas  pela Assessoria  do Plano

Diretor,  serão  prestadas  as  informações  e  esclarecimentos  que  não  se  contraponham  às

políticas de acesso da MB e que não representem riscos à Administração. 

7.1.5 - ASSESSORIA 7.1.5 - ASSESSORIA  JURÍDICA JURÍDICA

●  Assessoramento Oferecido 

Assessorar  o  ComGerCFN  nos  encargos  de  natureza  jurídica,  destacando-se,

especialmente,  à análise técnica sobre proposições legislativas (anteprojetos ou minutas de

leis,  regulamentos,  normas,  instruções),  contratos  e  convênios,  assim  como  recursos

administrativos dirigidos ao CGCFN.

●  Requisitos e documentos necessários e oferecidos no assessoramento

A  análise  da  demanda  apresentada  concomitante  com  a  lei  aplicável  é  requisito

fundamental para o bom assessoramento.

Assim,  dentre  as  leis  aplicáveis  em  consonância  com  as  demandas  apresentadas,

destacam-se:

I  - Constituição da República Federativa do Brasil/1988;

II -  Lei nº 6880/80 - Estatuto dos Militares;

III - Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de Outubro de 1969 - Código Penal Militar;

IV - Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de Outubro de 1969 - Código de Processo Penal  

Militar;
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V -  Lei Complementar nº  97, de 9 de Junho de 1999 - Dispõe sobre as normas  

gerais para organização, preparo e o emprego das Forças Armadas;

VI -  Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados  

Pessoais (LGPD);

VII - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Regula o acesso a informação  

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 

216 da Constituição.

VIII - Portaria nº 319/MB, de 12 de Junho de 2013 - Normas para a Organização e o 

Funcionamento do Sistema de Assessoria Jurídica Consultiva da Marinha (SAJCM); e

IX - DGPM-315 - Normas sobre Justiça e Disciplina na MB (3ªRev - Edição 2018).

●  Etapas para processamento do assessoramento 

O 1° passo para o processamento pode ocorrer por meio de contato telefônico (MB e

extra-MB), comparecimento na Assessoria, recebimento de “E-mail”, de mensagem (MB), bem

como recebimento de documentos (MB e extra-MB).

O 2° passo é a apreciação da demanda encaminhada por parte da Assessoria ou de

partes interessadas, tais como Organizações Militares da Marinha do Brasil subordinadas ou de

outros  Setores  que  se  relacionam  com  a  mencionada  demanda  e  Setores  do  CGCFN  ou,

conforme o caso exigir,  as pessoas e instituições extra-MB, para permitir a identificação de

ações a serem adotadas por todas as partes interessadas, ações estas que serão submetidas à

apreciação do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

O 3º passo é o assessoramento, apresentando possíveis Linhas de Ação (LA) a serem

adotadas ou fornecendo subsídios, de acordo com a demanda solicitada.

● O Prazo para comunicação das medidas adotadas ou propostas às partes 

interessadas 

Quando ocorrer uma solicitação de acesso a informação, por parte de um interessado, e

não sendo possível conceder o acesso imediato, a mesma se dará em um prazo não superior a

20 (vinte) dias podendo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa,

onde serão adotadas as seguintes condutas:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou

obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso  

pretendido; ou
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III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o 

órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão 

ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. 

(Lei 12.527/2011).

●  Forma de prestação do assessoramento

O assessoramento  é  prestado  em reuniões,  jornadas  jurídicas,  contatos  telefônicos,

resposta  aos  documentos  encaminhados,  bem  como  na  elaboração  de  análises  técnicas,

quando necessário.

●  Forma de comunicação com o solicitante do assessoramento 

A comunicação com o solicitante ocorre por meio de contatos telefônicos (21) 2126-

5010  (concessionária  local)  e  8184-5009  (Rede  Telefônica  da  Marinha  (RETELMA)),

comparecimento  físico  à  Assessoria  (respeitadas  as  restrições  sanitárias  devido  ao  novo

coronavírus),  videoconferência  e  trâmite  de  “E-mail”  (cgcfn.secom@marinha.mil.br)/

mensagens.

●  Locais e às formas de acessar informações sobre o assessoramento 

O  acesso  as  informações  podem  se  dar  pessoalmente,  por  telefone  ou  mediante

requerimento  protocolado  na  própria  Unidade,  podendo  ser  realizado  também  por  meio

eletrônico  através  dos  canais  oficiais  disponibilizados  no  sítio  eletrônico  do  CGCFN.  (Lei

12.527/2011).

●  Aos usuários que farão jus à prioridade no assessoramento 

A prioridade fornecida aos usuários decorre dos prazos estabelecidos em legislações

específicas e em observância aos prazos estipulados em demandas judiciais.

●  Tempo de espera para o assessoramento 

O tempo de espera para o assessoramento obedece a demanda priorizada pela situação

apresentada,  conjugada  com a  disponibilidade  da  Assessoria  em  atender  a  quantidade  de

trabalhos em andamento. Independente desses fatos, a Assessoria prestará o contato inicial,

relatando a demanda existente, se estão ocorrendo assessorias em assuntos correlatos ou a

estimativa para início da nova demanda. 

Outrossim, para os casos que envolvam acesso a informação, se o assessoramento não puder
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ser feito de forma imediata, terá um tempo de espera de até 20 (vinte) dias,  podendo ser

prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o

requerente, conforme preconizado na Lei 12.527/2011.

●  Prazo para realização do assessoramento 

Se o assessoramento não puder ser feito de forma imediata, o tempo de espera para o

mesmo não deverá ser superior a 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por mais 10 (dez)

dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente (Lei 12.527/2011).

●  Mecanismos de comunicação com os usuários

A comunicação com o solicitante ocorre por meio dos seguintes contatos telefônicos:

TELEFONES PARA CONTATOS

Elemento Organizacional Telefone Externo RETELMA

Assessor (21) 2126-5009 (8184) 5009

Secretaria (21) 2126-5010 (8184) 5010

A  comunicação  com  os  usuários  também  ocorre  por  meio  do  comparecimento  à

Assessoria  (respeitadas  as  restrições  sanitárias  impostas  pelo enfrentamento da COVID-19),

videoconferência,  jornadas  jurídicas  e  trâmite  de  ”E-mail”  (cgcfn.secom@marinha.mil.br)/

mensagens e expedientes físicos endereçados ao CGCFN.

●  Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações 

As sugestões e reclamações serão recebidas e respondidas sempre na forma escrita. 

●  Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização das assessorias, incluídas a 

estimativas de prazos 

Prosseguir nas atividades pertinentes a Assessoria Jurídica, destacando-se:

I -  planejamento e execução da Jornada Jurídica (evento anual);

II - subsidiar revisão de normas, de acordo com a demanda; 

III - prontificar respostas à Justiça dentro do prazo solicitado; e

IV - outras solicitações que ocorram tempestivamente ao longo do ano.

●  Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das etapas, cumpridas e 

pendentes, para a realização do assessoramento solicitado 
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Os mecanismos para consulta abarcam comparecimento à Assessoria (respeitadas as

restrições  sanitárias  impostas  pelo  enfrentamento  da  COVID-19),  contatos  telefônicos,

solicitações via “E-mail” e reuniões.

●  Elementos básicos para o sistema de sinalização visual do Assessoramento 

Os Assessoramentos  serão prestados por  meio  de documentos  (SGM-105 -  Normas

sobre  Documentação  Administrativa  e  Arquivamento  na  Marinha)  ou  por  ocasião  de

comparecimento na Assessoria.

7.1.6 - ASSESSORIA 7.1.6 - ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNODE CONTROLE INTERNO

●  Assessoramento Oferecido 

A Assessoria  de Controle  Interno (ACI)  é  um órgão de assessoramento imediato ao
Comandante-Geral  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais,  nos  assuntos  relacionados  ao  Controle
Interno, à Gestão de Riscos e à Integridade. 

Adicionalmente, a ACI atua na “Segunda Linha de Defesa”, de forma a supervisionar e
monitorar os atos de gestão praticados no âmbito do Setor CGCFN.

●  Requisitos e documentos necessários e oferecidos no assessoramento

I - Instrução Normativa Nº 03/2017, CGU - Aprova o Referencial Técnico da Atividade

de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal;

II - Instrução Normativa Conjunta Nº 01/2016, MPOG/CGU - Dispõe sobre controles 

internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal;

III - Portaria MB/MD Nº 18/2021 - Aprova as Normas do Sistema de Controle Interno

da Marinha (SCIMB);

IV - ARMADAINST Nº 32-1 - Instruções para Implementação da Política de Gestão de 

Riscos da Marinha do Brasil (MB);

V - Portaria EMA Nº110/2017 - Aprova a Política de Gestão de Riscos da Marinha do 

Brasil;

VI – SGM-107 (8a Rev) - Normas Gerais de Administração; e

VII - Circular AGM Nº 20/2021 - Orientar as Organizações Militares (OM) quanto às 

atividades a serem desempenhadas pela ACI.

●  O Prazo  para  comunicação  das  medidas  adotadas  ou  propostas  às  partes

interessadas 

O  prazo  para  comunicação  com  as  partes  interessadas  é  definido  conforme  as
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demandas do Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria-Geral da União (CGU) e dos

demais órgãos componentes do Sistema de Controle Interno da MB.

●  Forma de prestação do assessoramento

O assessoramento é prestado em reuniões, “E-mails”, contatos telefônicos e respostas a

diligências e Notas de Auditorias.

●  Forma de comunicação com o solicitante do assessoramento 

A comunicação com o solicitante ocorre por meio de contatos telefônicos (21) 2126-

5017  (concessionária  local)  e  8184-5017  (Rede  Telefônica  da  Marinha  (RETELMA)),

videoconferência e trâmite de “E-mail” (cgcfn.secom@marinha.mil.br)/ mensagens.

●  Aos usuários que farão jus à prioridade no assessoramento 

A prioridade fornecida aos usuários decorre dos prazos estabelecidos em legislações

específicas  e  em observância  aos  prazos  estipulados  em  demandas  de  controle  externo e

interno.

●  Tempo de espera para o assessoramento 

O tempo de espera para o assessoramento obedece a demanda priorizada pela situação

apresentada,  conjugada  com a  disponibilidade  da  Assessoria  em  atender  a  quantidade  de

trabalhos em andamento. 

●  Prazo para realização do assessoramento 

O prazo varia, de acordo com as demandas de controle externo e interno.

●  Mecanismos de comunicação com os usuários

A comunicação com o solicitante ocorre por meio dos seguintes contatos telefônicos:

TELEFONES PARA CONTATOS

Elemento Organizacional Telefone Externo RETELMA

Assessor (21) 2126-5017 (8184) 5017

A  comunicação  com  os  usuários  também  ocorre  por  ”E-mail”

(cgcfn.secom@marinha.mil.br)/ mensagens e expedientes físicos endereçados ao CGCFN.
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●  Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações 

As sugestões e reclamações serão recebidas e respondidas sempre na forma escrita. 

●  Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das etapas, cumpridas e 

pendentes, para a realização do assessoramento solicitado 

Os mecanismos para consulta abarcam contatos telefônicos, solicitações via “E-mail” e

reuniões.

●  Elementos básicos para o sistema de sinalização visual do Assessoramento 

Os Assessoramentos  serão prestados por  meio  de documentos  (SGM-105 -  Normas

sobre Documentação Administrativa e Arquivamento na Marinha) ou por reuniões.

8 - DEPARTAMENTOS 8 - DEPARTAMENTOS 

8.1 -  DEPARTAMENTO DE8.1 -  DEPARTAMENTO DE

    RECURSOS HUMANOS    RECURSOS HUMANOS

●  Serviços Oferecidos 

Assessorar  o  ComGerCFN  nos  assuntos  referentes  ao  pessoal  do  CFN,  participar  das

atividades da Comissão Permanente de Estudo para Planejamento de Pessoal (CoPEPPes) do

CFN e estabelecer a ligação técnica com o Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN). 

O Departamento de Recursos Humanos é composto pelas seguintes divisões: 

I - Divisão de Oficiais; 

II - Divisão de Praças;

III - Divisão de Instrução e Organização; e

IV - Divisão de Direitos Regulamentares (CGCFN-14).

A comunicação com o solicitante ocorre por meio dos seguintes contatos telefônicos:

TELEFONES PARA CONTATOS

ELEMENTO ORGANIZACIONAL TELEFONE EXTERNO RETELMA

Chefia (21) 2126-5036 (8184) 5036
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TELEFONES PARA CONTATOS

ELEMENTO ORGANIZACIONAL TELEFONE EXTERNO RETELMA

Divisão de Oficiais (21) 2126-5038 (8184) 5038

Divisão de Praças (21) 2126-5039 (8184) 5039

Divisão de Instrução e Organização (21) 2126-5037 (8184) 5037

Divisão de Direitos Regulamentares (21) 2126-5037 (8184) 5037

A comunicação com os usuários também ocorre por meio do comparecimento físico ao

Departamento  (respeitadas  as  restrições  sanitárias  devido  ao  novo  coronavírus),

videoconferência  e  trâmite  de  ”E-mail”  (cgcfn.secom@marinha.mil.br)  /  mensagens  e

expedientes físicos endereçados ao CGCFN .

8.2 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL8.2 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL

●  Assessoramento Oferecido 

Assessorar  o  ComGerCFN  nos  assuntos  referentes  ao  material  de  uso  exclusivo  ou

preponderante de Fuzileiros Navais; estabelecer a ligação técnica com o Comando do Material

de Fuzileiros Navais e acompanhar e assessorar o ComGerCFN nos assuntos relacionados ao

material de interesse do Corpo de Fuzileiros Navais.

O Departamento de Material é composto pelas seguintes divisões: 

I - Divisão de Planejamento

Esta Divisão tem a tarefa de coordenar com as Gerências do CMatFN os processos

para desenvolvimento dos projetos de obtenção e de atualização do Plano de Material do CFN,

priorizando o atendimento às suas demandas segundo as orientações do ComGerCFN; e 

II - Divisão de Controle

Esta Divisão tem a tarefa de acompanhar a relação dotação e efetivo dos meios

operativos  das  OM do Corpo  de  Fuzileiros  Navais,  avaliando o  grau  de  disponibilidade  do

material e seu impacto na capacidade operativa da Força. 
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●  Requisitos e documentos necessários e oferecidos no assessoramento 

Foi  elaborado  um  programa  para  a  obtenção  de  meios  de  fuzileiros  navais  para

proporcionar ao CFN as condições de pronto emprego e a capacidade de projeção de poder

que  lhe  possibilitem contribuir  com a  atuação do Poder  Naval  na  execução  de  um amplo

espectro de operações militares, conforme previsto na Doutrina Militar Naval.

Com ênfase na sua atuação como parcela integrante do Conjugado Anfíbio da Marinha

do Brasil, os meios adquiridos neste Subprograma assegurarão ao CFN a capacidade de atuar

na proteção da Amazônia Azul;  em Operações Ribeirinhas;  na defesa de instalações navais,

portuárias, ilhas e arquipélagos; na garantia da lei e da ordem; em ações de cooperação com a

Defesa  Civil;  em  apoio  à  Política  Externa,  especialmente  por  meio  da  participação  em

Operações de Paz e de Assistência Humanitária; e em outras situações que demandem o seu

emprego, intitulado PROADSUMUS.

Destacam-se como documentos necessários e oferecidos:

I - EMA-400 - Manual de Logística da Marinha;

II - EMA-420 - Normas para Logística de Material;

III - CGCFN-12 - Normas para Administração do Material do CFN (1a Revisão);

IV - CGCFN-104 - Política de Manutenção de Material do CFN; e

V - DGMM-0130 - Manual do Apoio Logístico Integrado.

●  Etapas para processamento do assessoramento 

Etapa  1:  receber  a  solicitação  por  meio  de  contato  telefônico  (MB  e  extra-MB),

comparecimento  ao  Departamento,  recebimento  de  “E-mail”  ou  de  mensagem  (MB),

discriminando o objeto da necessidade, o reflexo de sua baixa disponibilidade para o poder de

combate da Força e a a urgência em seu atendimento. 

Etapa  2:  apreciação  da  demanda  encaminhada,  verificando  se  ela  já  se  encontra

prevista e se necessita receber nova prioridade dentre as demais existentes, ou se a demanda

não  se  encontra  contemplada,  necessitando  ser  avaliada  e  priorizada.  As  ações  serão

submetidas à apreciação do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

Etapa  3:  implementação  das  ações,  seguida  de  comunicação  a  todas  as  partes

interessadas.

Etapa 4: monitoramento e controle das ações implementadas.

Etapa 5: avaliação dos resultados visando à adoção de eventuais medidas corretivas, a
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continuidade ou o encerramento das ações implementadas, conforme o caso, e a comunicação

do status a todas as partes interessadas.

●  O Prazo  para  comunicação  das  medidas  adotadas  ou  propostas  às  partes

interessadas 

Como a prestação de serviços se baseia na condução dos assuntos afetos ao Material do

CFN,  os  prazos  para  prestação  do  assessoramento  dependerão  da  demanda  apresentada.

Entretanto,  a  comunicação das  medidas  adotadas  ou  propostas  às  partes  interessadas  não

deverá exceder a trinta dias úteis.

As  metas  e  as  atividades  do Projeto deverão ser  atualizadas  conforme detalhado a

seguir:

O prazo para prestação do assessoramento sobre:

I - a atualização/revisão de normas: a cada dois anos;

II - as informações obtidas pela Base Industrial de Defesa: anualmente;

III - a revisão/atualização de processos pertinentes ao Plano de Material do CFN:  

semestralmente; e

IV - aos projetos de infraestrutura implementados e metas referentes a construção de

instalações: semestralmente.

●  Forma de comunicação com o solicitante do assessoramento 

 A comunicação com o solicitante ocorre por meio de contatos telefônicos ((21) 2126-

5041 e 2126-5043 (concessionária local) e 8184-5041 e 8184-5043 (Rede Telefônica da Marinha

(RETELMA)),  visita  agendada  ao  Departamento,  videoconferência  e  trâmite  de  “E-mail”

(cgcfn.secom@marinha.mil.br) / mensagens.

●  Locais e formas de acessar informações sobre o serviço 

          O acesso às informações ocorrem por meio da expedição de documentos e por meio de

consulta ao sítio eletrônico da MB.

●  Aos usuários que farão jus à prioridade no atendimento 

A prioridade é estabelecida pelo preconizado no (PEM) e na legislação vigente.  Nos

casos não contemplados pelas normas, a prioridade para o atendimento será de acordo com as

orientações do ComGerCFN.
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●  Tempo de espera para o atendimento 

O tempo de espera para o atendimento obedece à prioridade e urgência estabelecida e

à  disponibilidade  de  recursos,  conjugadas  com  o  tempo  de  conclusão  dos  processos  de

obtenção. Os setores da MB e OM do CFN solicitantes serão informados do andamento dos

processos, da previsão de atendimento e, quando for o caso, das medidas a serem adotadas

para mitigar os efeitos da baixa disponibilidade na capacidade operativa da Força.

●  Mecanismos de comunicação com os usuários 

    A comunicação com o solicitante ocorre por meio de contatos telefônicos ((21) 2126-

5043  (concessionária  local)  e  8184-5043  (Rede  Telefônica  da  Marinha  (RETELMA)),  visita

agendada  ao  Departamento,  videoconferência  e  trâmite  de  ”E-mail”

(cgcfn.secom@marinha.mil.br) / mensagens e expedientes físicos endereçados ao CGCFN.

●  Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações 

As sugestões e reclamações geradas serão recebidas e respondidas na forma verbal, por

ocasião de Reuniões ou do comparecimento físico do solicitante ao Departamento, ou vice-

versa, pelos meios eletrônicos de comunicação (telefones, “E-mails” e mensagens (MB)) e por

expedientes físicos, concretizando o atendimento demandado.

●  Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização dos serviços, incluídas a 

estimativas de prazos 

I - Prosseguir, permanentemente, nas atividades pertinentes ao Plano de Material  

do CFN;

II - Acompanhar os processos afetos às metas aprovadas no PROADSUMUS, a curto 

prazo e médio prazos;

III  -  Manter o controle atualizado das demandas existentes e suas prioridades e  

urgências, a curto prazo; e

IV - Estudar de forma prospectiva as demandas do CFN, a longo prazo, envidando 

esforços para se manter os meios operativos do CFN dentro dos parâmetros do  

conceito de Poder Naval Mínimo Aceitável (PNMA).

●   Mecanismos  para  a  consulta  pelos  usuários  acerca  das  etapas,  cumpridas  e

pendentes, para a realização do assessoramento solicitado 
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Os  mecanismos  para  consulta  abrangem  o  comparecimento  ao  Departamento,  os

contatos telefônicos / “E-mail” e Reuniões da CoPER.

●  Elementos básicos para o sistema de sinalização visual do atendimento 

Aplica-se o contato profissional por ocasião de visita agendada ao Departamento.

8.3 - DEPARTAMENTO DE DOUTRINA8.3 - DEPARTAMENTO DE DOUTRINA

●  Serviços Oferecidos

Compete a esse Departamento assessorar o ComGerCFN nos assuntos afetos à gestão

do conhecimento de interesse do CFN, coordenar as atividades pertinentes ao CFN que estejam

inseridas no contexto do relacionamento internacional da MB, coordenar a execução das visitas

e inspeções realizadas pelo ComGerCFN e estabelecer a ligação técnica com o Comando do

Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais.

Este Departamento possui estreita ligação com assuntos relativos à elaboração, revisão

e adoção de publicações de cunho doutrinário da Série CGCFN, componentes das atividades da

Comissão Permanente para Estudo do Desenvolvimento Doutrinário do CFN (CoPEDD).

As tarefas desempenhadas por este Departamento se dá pela coordenação exercida

com as suas Divisões.

O Departamento de Doutrina é composto pelas seguintes divisões:

I - Divisão de Gestão do Conhecimento;

II - Divisão de Assuntos Internacionais;

III - Divisão de Planejamento; e

IV – Divisão de Relações Institucionais.

●  Requisitos e documentos necessários para acessar os serviços  

As consultas  deverão ser  redigidas  de forma clara e objetiva,  de  modo a facilitar  a

compreensão do respondente, vedada a coleta de dados pessoais que não sejam necessários

ao alcance da finalidade da avaliação. A documentação necessária para acessar o serviço ficará

a cargo da Secretaria do Comando (SeCom).  As solicitações de informações sobre andamento

de processos em tramitação serão fornecidas por meio do efetivo contato do usuário no balcão

de atendimento, por meio telefônico, correio eletrônico.
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Os requerimentos recebidos acerca dos diversos serviços prestados pela organização

serão analisados e respondidos de forma tempestiva, a partir do momento da entrada desses

nos setores pertinentes.

Os documentos físicos e eletrônicos recebidos pela organização, pessoalmente ou via

correios, correio eletrônico, etc. serão prontamente destinados ao setor competente, para a

adoção das medidas administrativas pertinentes. Recebimentos de reclamações e denúncias

serão imediatamente tratados e direcionados no âmbito interno do CGCFN. Da mesma forma,

as sugestões serão acolhidas e analisadas quanto à viabilidade.

●  Etapas para processamento do serviço 

O 1° passo para o processamento será o recebimento de “E-mail” ou de mensagem

originada no setor responsável para este fim (SeCom).

O 2° passo é a apreciação da demanda encaminhada.

O 3º passo é a pesquisa sobre o assunto para adequar a resposta,  de modo a não

conflitar com as Normas, regulamentos e Regimento do CGCFN.

O 4º passo é a resposta ao solicitante.

●  O Prazo  para  comunicação  das  medidas  adotadas  ou  propostas  às  partes

interessadas para o serviço 

Como  a  prestação  de  serviços  se  baseia  em  adotar  as  medidas  necessárias  ao

cumprimento dos prazos legais e da qualidade das respostas às manifestações de usuários de

serviços  públicos  recebidas,  esta  não  deverá  exceder  a  dez  (10)  dias  úteis.  Caso  haja  a

necessidade de postergação da resposta, nova data deverá ser comunicada a SeCom.

●  Forma de prestação do serviço 

O serviço será prestado por meio eletrônico.

●  Forma de comunicação com o solicitante do assessoramento 

A  comunicação  com  o  solicitante  ocorre  por  meio  comparecimento  físico  ao

Departamento,  videoconferência  e  trâmite  de  “E-mail”  da  SeCom e  a  comunicação com o

solicitante é feita pelo Departamento.

●  Locais e às formas de acessar informações sobre o atendimento 

O acesso às informações ocorre por intermédio de solicitação ao Departamento/SeCom.
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●  Tempo de espera para o atendimento 

 O  tempo  de  espera  para  o  assessoramento  obedece  a  demanda  priorizada  pela

documentação  da  MB,  conjugada  com  a  disponibilidade  do  Departamento  em  atender  a

quantidade de trabalhos em andamento. Caso haja a necessidade de postergação da resposta,

nova data deverá ser comunicada pela SeCom.

●  Prazo para realização dos serviços 

 Logo que o Departamento é consultado ocorre o primeiro atendimento. De acordo a

necessidade  relatada,  normalmente  há  necessidade  de  obtenção  de  subsídios  pelas  OM

subordinadas, e em alguns casos de Organizações Militares do Setor operativo. Com isso, o

tempo mínimo estimado para a realização do assessoramento é dez (10) dias úteis. Caso haja a

necessidade  de  postergação  da  resposta,  nova  data  deverá  ser  comunicada  pelo

Departamento.

●  Mecanismos de comunicação com os usuários 

 A comunicação com o solicitante ocorre por meio dos seguintes contatos telefônicos:

TELEFONES PARA CONTATOS

ELEMENTO ORGANIZACIONAL TELEFONE EXTERNO RETELMA

Chefia (21) 2126-5044 (8184) 5044

Secretaria (21) 2126-5045 (8184) 5045

Divisão de Gestão do Conhecimento (21) 2126-5046 (8184) 5046

Divisão de Assuntos Internacionais (21) 2126-5047 (8184) 5047

Divisão de Planejamento (21) 2126-5047 (8184) 5047

Divisão de Relações Internacionais (21) 2126-5047 (8184) 5047

●  Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações 

Todos  os  Procedimentos  para  receber,  atender,  gerir  e  responder  às  sugestões  e

reclamações serão intermediados entre o Departamento e a SeCom.

●  Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização dos serviços, incluídas a

estimativas de prazos 

As sugestões e reclamações geradas serão recebidas e respondidas na forma verbal, por

ocasião de Reuniões ou do comparecimento físico do solicitante no Departamento ou vice e

versa, pelos meios eletrônicos de comunicação (telefones, “E-mails” e mensagens (MB)) e por

expedientes físicos, concretizando o atendimento demandado.
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●   Mecanismos  para  a  consulta  pelos  usuários  acerca  das  etapas,  cumpridas  e

pendentes, para a realização do serviço solicitado 

Os mecanismos para consulta abrangem o comparecimento físico no Departamento de

Doutrina ou contatos telefônicos.

●  Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento 

 Emprega-se  o  tratamento  utilizado  na  MB,  ou  seja,  com  educação,  solicitude,

profissionalismo  e  conduta  irrepreensível.  Esta  etapa  será  realizada  pelo  Departamento.

Utilização de termos e expressões compreensíveis ao manifestante, evitando-se expressões em

língua estrangeira ou o uso de siglas que não sejam de uso corrente. A estruturação de textos

que  privilegiem  a  resposta  ao  fato  relatado  na  manifestação  em  primeiro  lugar,  deixando

informações complementares, explicativas ou institucionais para o final da comunicação.

●  Elementos básicos para o sistema de sinalização visual no atendimento do serviço 

Aplica-se  o  contato  visual  por  ocasião  de  comparecimento  físico.  Esta  etapa  será

realizada pelo Departamento.

●   Procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar

indisponível 

Serão utilizados os contatos telefônicos ou, caso necessário, o comparecimento físico

para que a informação seja prestada. Esta etapa será realizada pelo Departamento de Doutrina.

9 -9 - GABINETEGABINETE

Compete ao Chefe de Gabinete assessorar o ComGerCFN nos assuntos relacionados ao

emprego de batedores, às apresentações da Banda Marcial, da Banda Sinfônica, do Conjunto

Musical Fuzibossa e naqueles atinentes à Comissão Especial de Uniforme da Marinha (CEUM). 
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supervisionar as atividades de 
Comunicação Social, e na 
manutenção do acervo histórico do 
CFN, bem como dirigir a execução 
dos Serviços Administrativos do 
Setor. 



CGCFN - Carta de Serviços ao Usuário

Cabe,  ainda,  ao  Chefe  de  Gabinete  assessorar  o  ComGerCFN  no  agendamento  e  na

definição de atividades e eventos de cunho sociais, esportivos e culturais.

Destaca-se, também, as atividades desenvolvidas pelo Gabinete em diversas Cerimônias

Cívico-Militares e ampla participação nos assuntos pertinentes a parte de Relações Públicas do

Corpo de Fuzileiros Navais.

O Gabinete é composto pelas seguintes Assessorias:

I - Assessoria de Comunicação Social; 

II - Museu do Corpo de Fuzileiros Navais; e 

III - Assessoria de Bandas e Batedores.

●  Mecanismos de comunicação com os usuários 

No endereço eletrônico “https://www.marinha.mil.br/cgcfn/contato”,  a Assessoria  de

Comunicação Social possui para Contatos (“Fale Conosco”) o seguinte “E-mail”: 

“cgcfn.comsoc@marinha.mil.br”.

 A comunicação com o solicitante ocorre, também, por meio dos seguintes contatos

telefônicos:

TELEFONES PARA CONTATOS

ELEMENTO ORGANIZACIONAL TELEFONE EXTERNO RETELMA

Chefia (21) 2126-5011 (8184) 5011

Secretaria (21) 2126-5031 (8184) 5031

Assessoria de Comunicação Social (21) 2126-5027 (8184) 5027

Museu do Corpo de Fuzileiros Navais (21) 2126-5035 (8184) 5035

Assessoria de Bandas e Batedores (21) 2126-5033 (8184) 5033
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