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APRESENTAÇÃO 
____________________________________________________________________________ 

A Carta de Serviços ao Usuário, instituída pelo Decreto nº 9.904, de 17 de julho de 2017, 

recentemente alterado pelo Decreto nº 9.723, de 11 de março de 2019, é elaborada por órgãos ou 

entidades vinculadas ao Poder Público Federal. O documento visa informar aos usuários quais os 

serviços prestados pelo órgão ou entidade, como acessar e obter esses serviços e quais são os 

compromissos e os padrões de atendimento estabelecidos, trazendo informações claras e precisas 

sobre os serviços oferecidos. 

É aplicável principalmente, mas não exclusivamente às Organizações Militares que 

possuem atendimento ao público interno e/ou externo. 

Decreto nº 9.723, de 11 de março de 2019: 

“Art. 11. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal que prestam atendimento aos 

usuários dos serviços públicos, direta ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar Carta de 

Serviços ao Usuário, no âmbito de sua esfera de competência.  

§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar aos usuários: 

I – os serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do Poder Executivo federal; 

II – as formas de acesso aos serviços a que se refere o inciso I; 

III – os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público;  

(...)” 

Nesse intuito, desejamos que sejam muito bem vindos ao Centro de Avaliação da Ilha da 

Marambaia, o CADIM, uma Organização Militar da Marinha do Brasil totalmente dedicada ao 

aprestamento das Forças Navais e dos Grupamentos Operativos de   Fuzileiros Navais 

(GptOpFuzNav) e para a preservação do patrimônio da Marinha na Ilha da Marambaia.  
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DO CADIM 
____________________________________________________________________________ 

 

HISTÓRICO 

  O Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia (CADIM), com sede na Ilha da 

Marambaia, Município de Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro, foi criado pela Portaria nº. 

377, de 27 de setembro de 2010, do Comandante da Marinha, que deu nova redação ao art. 1º da 

Portaria nº 84, de 19 de janeiro de 1981, do Ministro de Estado da Marinha, que dispõe sobre a 

criação do Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia. Inicialmente, as atividades do Centro 

de Adestramento da Ilha da Marambaia foram regulamentadas pela Portaria nº 8, de 28 de abril de 

1987, do Chefe do Estado–Maior da Armada. Revogada a Portaria de regulamentação pela Portaria 

nº 313, de 10 de agosto de 1998, do Chefe do Estado-Maior da Armada, passou a OM a ser regida 

pelo Regulamento aprovado pela Portaria nº 41 de 13 de agosto de 1998, do Comandante-Geral 

do Corpo de Fuzileiros Navais. Com a alteração do propósito e da denominação estabelecidos para 

o Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia, o Regulamento de 13 de agosto de 1998 foi 

revogado, passando a ter suas atividades e organização estruturadas pelo presente Regulamento, 

aprovado pela Portaria nº_83, de 17 de junho de 2011 do Comandante-Geral do Corpo de 

Fuzileiros Navais. 

  



 

                                                                                - 5 de 13 - Carta de Serviços | CADIM       

 

MISSÃO  

    O CADIM tem o propósito de contribuir para o aprestamento das Forças Navais e dos 

Grupamentos Operativos de   Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) e para a preservação do 

patrimônio da Marinha na Ilha da Marambaia. Para a consecução de seu propósito, cabem ao 

CADIM as seguintes tarefas: 

I - Apoiar a realização da Avaliação Operacional dos GptOpFuzNav, ou de parcela destes; 

II - Apoiar o adestramento dos GptOpFuzNav, das Unidades da MB e das demais Forças e de 

instituições extra-MB; 

III - Realizar a avaliação (do detalhamento) de conceitos doutrinários: 

IV - Realizar a avaliação de equipamentos e sistemas com o concurso das Unidades da MB e extra-

MB; e 

V - Exercer a fiscalização, policiamento e manutenção do acervo existente na área. 

 

Parágrafo único - Compete, ainda, ao CADIM, formar Marinheiros-Recrutas, conforme legislação 

em vigor. 

Em situação de mobilização, conflito, estado de sítio, intervenção federal e em regimes 

especiais, cabem ao CADIM as tarefas concernentes à mobilização e à desmobilização que lhe 

forem atribuídas pelas Normas e Diretrizes referentes à Mobilização Marítima e as emanadas pelo 

Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais. 
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ORGANOGRAMA  
 

 

ORGANOGRAMA DO CADIM 
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 VISÃO AÉREA DO CADIM 

________________________________________ 
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ATENDIMENTO 

______________________________________________ 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

 

Prestar atendimento aos usuários de nossos serviços de maneira eficaz, pautando-se na ética 

e no respeito aos direitos do cidadão, com cordialidade e atenção individualizada. Nosso interesse 

é prestar o melhor serviço à Marinha, por meio do envolvimento com nossa Missão e da qualidade 

de nossos serviços. 

Os militares e servidores civis do CADIM estão empenhados em atender às demandas dos 

usuários dentro dos prazos, complexidades e prioridades em cada serviço, com a maior brevidade 

possível. 

 

BUSCA DA EXCELÊNCIA 
O atendimento aos usuários é realizado por ordem de solicitação, sendo a demanda 

solucionada no ato, caso possível, ou despachada ao setor destinatário com a devida urgência 

solicitada. 

 

Rua Rafael Levi Miranda – S/N - Itacuruçá - Mangaratiba - RJ CEP: 23.860-000 

Segunda à sexta-feira de 10h00 às 13h00 

Correio eletrônico: cadim.secom@marinha.mil.br 

Telefone: (21) 2780-4308 

 

 

SERVIÇOS 

 

Seção de Alojamento de Trânsito (CADIM-02.4) 

• Hospedagens aos finais de semana: sexta-feira a domingo, iniciando o serviço às 

18h de sexta-feira e encerrando às 16h de domingo. 

• Hospedagens durante a semana à critério do Comando. 

Como obter esse serviço? 

• Pelo telefone funcional (21) 99888-5694 de segunda a sexta-feira das 7h às 17h. 

 

Tempo de atendimento: De acordo com a disponibilidade da Agenda de Reservas. 

Dúvidas, sugestões ou reclamações: 

 Telefone: (21) 99888-5694 

 E-mail:cadim.hotel@marinha.mil.br 
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Serviço de Assistência Religiosa do CADIM (CADIM-02.1) 

- Missas dominicais às 09h30min, na Capela do CADIM; 

- Celebração do Sacramento do Batismo; 

- Celebração do Sacramento da Reconciliação; 

- Celebração do Sacramento da Unção dos Enfermos; 

- Celebração do Sacramento do Matrimônio; 

- Celebração das Exéquias; 

- Atendimento de Aconselhamento e direção Espiritual; e 

- Bênção dos lares. 

Como obter esse serviço? 

 Marcar presencialmente com o capelão no horário das 09h às 13h15min de segunda 

a sexta-feira; 

 Correio eletrônico; 

 Telefone 

Tempo de Atendimento: Dependerá da solicitação do serviço. A combinar com o Capelão. 

 

Dúvidas, sugestões ou reclamações: 

  Correio eletrônico: aryson@marinha.mil.b 

  Telefone: (21) 2780-7015 
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Departamento de Saúde (CADIM-60) 

          Define-se como um conjunto que agrega valores, normas, profissões e pessoal, que 

desenvolve atividades de produção, distribuição e consumo de bens e serviços, cujos 

objetivos principais ou exclusivos são promoção, prevenção e recuperação da saúde dos 

militares de bordo, de seus dependentes, moradores e visitantes da Ilha da Marambaia. 

         As atividades que este Departamento desenvolve estão orientadas a evitar e 

controlar os agravos e doenças, atender os lesionados e doentes e investigar as causas. 

Capacitar os seus profissionais de saúde para atender as demandas peculiares da região. 

Os delineamentos metodológicos são os regidos pelas publicações DGPM-401, DGPM-

402, DGPM-403, DGPM-404, DGPM-405 e DGPM-406; além de outros impressos, 

normas e periódicos de Saúde. 

Os principais serviços oferecidos são: 

- Atendimento médico; 

- Atendimento odontológico; 

- Atendimento fisioterapêutico; 

- Médico Perito Isolado (MPI); 

- Farmácia; 

- Serviço Técnico de Enfermagem 24 horas; 

- Secretaria para assuntos burocráticos; e 

- Cessão de espaço físico para o Programa de Saúde da Família (PSF) da Prefeitura 

Municipal de Mangaratiba. 

 

Como obter esses serviços? 

 Mensagem – SIGDEM 

 Ofício  

 Comunicação Interna 

 Através de agendamento presencial ou telefônico 

 Em situações de emergências ou de urgências  

 Solicitar presencialmente os serviços ambulatoriais 
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Seção de Assuntos Civis 

 

      A Seção de Assuntos Civis, dentre suas diversas atribuições, busca atender a 

comunidade residente na Ilha da Marambaia, no que tange à comunicação dos civis e o 

Comando do CADIM. Para tanto, a Seção mantém permanente contato com a Associação 

da Comunidade de Remanescentes de Quilombo da Ilha da Marambaia (ARQIMAR), na 

pessoa de seu presidente e demais membros da diretoria da associação, bem como, contato 

com empresas e prestadores de serviços que visitam a ilha. 

Dentre os serviços prestados, destacam-se: 

 

-Reuniões com as lideranças; 

-Recebimento e encaminhamento de documentos (Ofícios, Alvarás, Declarações, 

Memorandos e Comunicações) de: 

  a) Recebimento e tramitação de solicitação de transporte de materiais de construção; 

  b) Recebimento e tramitação de certificação de natalidade, falecimento, expansão 

familiar; 

  c) Confecção e atualização de Carteiras de Visitantes Habituais; 

  d) Recebimento e tramitação de Licença para novas construções; 

  e) Realização de Senso Semestral; 

  f) Acompanhamento de visitantes integrantes de outras Forças e representantes de 

empresas e órgãos públicos (IBAMA, ENEL, Prefeitura e Secretaria de Mangaratiba etc). 

Como obter esses serviços? 

 Presencialmente, na Seção de Assuntos Civis 

 E-mail eletrônico 

 Ofício 

Tempo de Atendimento: 

 Imediatamente, em situações de emergências e urgências  

 De 05 (cinco) a 10 (dez) dias úteis para consultas eletivas de Odontologia e 

Fisioterapia. 

 

Horário de atendimento:  

 Das 09h30min às 1315min  

 Funcionamento de 24h (vinte e quatro horas), o serviço de Enfermagem. 

 

 Dúvidas, sugestões ou reclamações: 

   Correio eletrônico: walter.santos@marinha.mil.br 

   Telefone: (21) 2780-7105   

 Ramais internos:  4425/4412/4416 
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REFERÊNCIAS  

 
 

• DECRETO Nº. 9.094, DE 17 DE JULHO DE 2017. 

 

• Institui a “Carta de Serviços ao Usuário” 

 

• EMA-134 Manual de Gestão Administrativa da Marinha. 

 

• SGM-107 Normas Gerais de Administração (6ª Rev.). 

 

• Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

• Secretaria de Gestão. Programa Nacional de Gestão Pública e 

 

• Desburocratização GESPÚBLICA. 

 

• Prêmio Nacional da Gestão Pública PQGF. 

 

• Carta de Serviços ao Cidadão; Brasília; e 

 

• MP, SEGES, 2009. Versão 1/2009. 

 

Tempo de atendimento: 

 De 01 (um) a 05 (cinco) dias úteis 

Horário de atendimento: 

 Das 09h às 13h de segunda a sexta 

 

Dúvidas, sugestões ou reclamações: 

 Correio eletrônico: de.araujo@marinha.mil.br / erich@marinha.mil.br/ 

alexandre.bonini@marinha.mil.br 

 

 

mailto:de.araujo@marinha.mil.br
mailto:erich@marinha.mil.br
mailto:alexandre.bonini@marinha.mil.br
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  Capitão de Mar e Guerra (FN) André Duarte Canellas 

Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Rafael Levi Miranda – S/N - Itacuruçá - Mangaratiba - RJ CEP: 23.860-000 

 

“Intranet” (Rede Interna da MB): http://www.cadim.mb 

          Telefone da Sala de Estado: (021) 2780-7025 

          Telefone da SECOM: (021) 2780-4308 


