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MARINHA DO BRASIL 
 

COLÉGIO NAVAL 

 
 

  ANGRA DOS REIS, RJ. 

Em 26 de setembro de 2018. 

 

 

 

Utilização e Funcionamento do Hotel de Trânsito do Colégio Naval 

 

O HTCN situa-se no edifício nº 08 da Avenida Marques de Leão, s/nº - Enseada Batista 

das Neves – Angra dos Reis e destina-se, prioritariamente, à hospedagem de Oficiais e 

Servidores Civis assemelhados, militares de serviço e Ativo da Marinha do Brasil (MB), 

incluindo seus dependentes. 

 

Alta temporada é definida pelos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro e feriados 

prolongados, demais meses são considerados baixa temporada; e Hospedagem PNR entende-se 

como Oficiais que necessitam se hospedar aguardando prontificação de PNR; Hospedagem a 

serviço entende-se como Oficiais que necessitam se hospedar para atender demandas 

Institucionais; Hospedagem a passeio entende-se como Oficiais que reservam o HTCN com o 

objetivo de usufruir e conhecer a Cidade de Angra dos Reis e adjacências.  

 

DAS ACOMODAÇÕES E FACILIDADES  

   O HTCN dispõe das seguintes acomodações:  

a) seis suítes destinadas aos Oficiais Superiores, Intermediários e Subalternos;  

b) duas suítes destinadas aos Oficiais-Generais e, caso disponível, Oficiais Superiores 

conforme a precedência;  

c) dois alojamentos com beliches, banheiro e sanitários privativos, destinados a grupo de 

visitantes, assemelhados a oficiais, com as seguintes capacidades:  

I) Alojamento A - 14 pessoas; e 

II) Alojamento B - 26 pessoas. 

d) uma sala de refeições, com capacidade para 24 pessoas;  

e) uma sala de estar; e 

f) uma lan house com 2 (dois) computadores;  

 

Os hóspedes terão direito a estacionar seus veículos nas vagas marcadas em frente ao HT;  

As instalações do Clube Coqueiro poderão ser utilizadas pelos hóspedes do HTCN, conforme as 

normas estabelecidas pelo Colégio Naval (CN). 

 

DO DIREITO À UTILIZAÇÃO  

Terão direito à utilização das instalações do HTCN:  

a) Oficiais da MB na ativa, reserva remunerada ou reformada e conforme disponibilidade 

para seus dependentes;  

b) Servidores civis da MB, assemelhados a Oficiais, e conforme disponibilidade para seus 

dependentes;  

c) Comitivas ou delegações de eventos no Colégio Naval (CN), quando autorizado pelo Sr. 

Comandante.  

Havendo disponibilidade de vagas, também poderão hospedar-se no Hotel de Trânsito:  

a) Oficiais do Exército Brasileiro (EB), da Força Aérea Brasileira (FAB) e seus 

dependentes;  
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b) Adidos Navais Estrangeiros e seus adjuntos e Oficiais de Marinhas de outros países;  

c) Oficiais de Forças Auxiliares e Servidores Civis assemelhados a Oficiais das referidas 

Forças; e 

d) Convidados de Oficiais da MB na ativa, reserva remunerada ou reformados, 

acompanhado dos respectivos Oficiais. 

 

DO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO  

O período máximo de hospedagem será de sete dias consecutivos, prorrogável por mais 

um período de sete dias, quando houver disponibilidade de acomodação e autorização prévia do 

Sr. Comandante. 

Esse limite não se aplica aos Oficiais e Servidores Civis a serviço e, bem como, aos 

Oficiais do CN e da Delegacia da CPRJ em Angra dos Reis aguardando Próprio Nacional 

Residencial (PNR). 

Os militares a serviço poderão permanecer hospedados no HTCN pelo período definido 

na mensagem de solicitação da reserva “a serviço”. Nos casos em que houver a necessidade de 

permanência por período superior a trinta dias consecutivos, a aceitação da reserva e sua 

eventual renovação, ficarão condicionadas a existência de disponibilidade de acomodações; e 

Os militares na condição de “Aguardando PNR” poderão ficar hospedados pelo período 

máximo de 90 dias consecutivos, em função da necessidade de comprovação dos direitos 

pecuniários recebidos. 

 

DAS RESERVAS  

As reservas para hospedagem por interesse do serviço deverão ser solicitadas com 

antecedência mínima de quinze dias. 

As reservas para hospedagem de caráter particular deverão ser solicitadas com no 

máximo 45 dias de antecedência. 

As solicitações de Reserva serão encaminhadas, obrigatoriamente, por um dos seguintes 

canais:  

a) Formulário Eletrônico de Reserva, disponível no endereço www.cn.mar.mil.br;  

c) Mensagem para o Colégio Naval; e 

d) E-mail: cn.hotel@marinha.mil.br  

A hospedagem sem reserva prévia está condicionada à disponibilidade não somente de 

acomodação, mas também de pessoal para atendimento (serviço de camareiro) no HTCN; 

 

Prioridade:  

 A ordem de prioridade para o atendimento das solicitações de hospedagem no HTCN é a 

seguinte:  

I) Oficiais da MB servindo no CN ou na Delegacia da CPRJ em Angra dos Reis 

acompanhados de dependentes, aguardando prontificação de PNR;  

II) Oficiais da MB servindo no CN ou na Delegacia da CPRJ em Angra dos Reis sem 

dependentes, aguardando prontificação de PNR;  

III) Oficiais da MB a serviço (mediante o pagamento da indenização de hospedagem); 

IV) Confraternizações de turma pelo critério de ordem geral de precedência;  

 V) Oficiais da MB e seus dependentes pelo critério de ordem geral de precedência até a 

data de confirmação da reserva; 

VI) Servidores Civis da MB na ativa, assemelhados a Oficiais, pelo critério de ordem geral 

de precedência até a data de confirmação da reserva; 

VII) Oficiais do EB ou da FAB, pelo critério de ordem geral precedência até a data de 

confirmação da reserva; 

VIII) Adidos Navais Estrangeiros e seus adjuntos e Oficiais de Marinhas de outros países 

pelo critério de ordem geral precedência de reserva de hospedagem;  

IX) Oficiais e Servidores Civis assemelhados a Oficiais das Forças Auxiliares, pelo critério 

de ordem geral de precedência até a data de confirmação da reserva; e  
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X) Convidados de Oficiais da MB na ativa, reserva remunerada ou reformados, 

acompanhado dos respectivos Oficiais, conforme disponibilidade. 

 

Deverá o próprio Oficial responsável efetuar reserva junto à encarregada do HTCN; e 

o disposto no inciso IV caberá apenas quando Oficial for um dos usuários da reserva, caso 

contrário será utilizada a prioridade preconizada nos demais incisos. 

 

As suítes não ocupadas por Oficiais dos círculos aos quais elas se destinam, poderão ser 

ocupadas por Oficiais de outros círculos, ou Servidores Civis assemelhados, a critério do Sr. 

Comandante. A lista de espera será criada a partir das demandas de pré-reservas que não foram 

atendidas de acordo com o subitem 6.6, pelo critério de ordem geral de precedência; e 

 

Informações Gerais:  

 a) A comunicação de desistência deverá ser feita com a secretaria do Hotel de Trânsito 

pelo e-mail cn.hotel@marinha.mil.br;  

 b) As reservas serão formalizadas em mapa de hospedagem próprio. Fora do horário de 

expediente, o Oficial Superior de Pernoite (OSP) poderá autorizar a hospedagem fortuita de 

hóspedes, desde que exista disponibilidade no HTCN, participando tal fato, no primeiro dia útil, 

ao Sr. Comandante e ao Oficial Encarregado do HTCN;  

c) As reservas serão confirmadas com quinze dias de antecedência à data de início da 

hospedagem; e 

d) No período de alta temporada as reservas serão confirmadas com 30 dias de 

antecedência. 

 

CONFRATERNIZAÇÕES DE TURMA  

As confraternizações de turma são eventos especiais regidas pela Ordem Interna própria nas 

quais as suítes e alojamentos disponíveis no HTCN são automaticamente destinados aos 

componentes das Turmas e cuja distribuição será feita conforme orientação da mesma. As vagas 

de hospedagens serão disponibilizadas de acordo com o item 6 desta Ordem Interna, citando a 

quantidade de vagas pretendidas, bem como o total de pessoas a se hospedar no HTCN.  

 

DAS HOSPEDAGENS  

Ao chegarem no HTCN, os hóspedes se dirigirão à recepção, identificando-se com documento 

oficial, e preencherão a Ficha de Indenização de Hospedagem (FIH). Ao final da hospedagem, os 

hóspedes deverão assinar a FIH e entregar as chaves de suas acomodações na recepção. 

A diária será computada a partir de 15h00 da data de entrada e se encerrará às 11h59 do dia 

seguinte.  

Os acompanhantes abaixo de 12 anos de idade não pagarão diária e os acompanhantes acima 

de 12 anos de idade pagarão diária. As contas poderão ser pagas por meio de cheque ou dinheiro. 

Não serão aceitos cheques pré-datados ou de terceiros no HTCN. 

A saída de algum hóspede, durante o período da reserva, não isentará o mesmo da devido 

pagamento das diárias referentes ao período inicialmente solicitado.  

 

DAS REFEIÇÕES  

   O HTCN servirá o café da manhã na sala de refeições, das 07h00 às 10h00.  

   Os hóspedes poderão utilizar a cozinha e a copa para a confecção de lanches, cabendo aos 

mesmos a conservação e a limpeza das dependências utilizadas. Para abertura da cozinha, os 

hóspedes deverão solicitar as chaves ao militar de serviço, na portaria do HTCN. E, tão logo 

finalizem a utilização daquelas dependências, deverão trancá-las e devolver as chaves na 

portaria. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  A chave da acomodação e os cartões de acesso às dependências do Clube Coqueiro serão 

entregue ao militar ou civil assemelhado responsável pela reserva, por ocasião de sua chegada e 

preenchimento da ficha de hospedagem, ficando o mesmo responsável por sua guarda e 

devolução por ocasião do fechamento das diárias. 

Não é permitida a presença de animais nas dependências do HTCN.  

O hóspede é responsável por eventuais danos causados às instalações do HTCN, ficando 

o responsável pela estada obrigado a indenizar, pelo seu valor de substituição, os materiais 

danificados e/ou extraviados. 

Após as 22h00, a porta principal do HTCN será fechada, estando o acesso condicionado 

ao acionamento do militar de serviço, por meio de sistema de comunicação próprio (campainha) 

instalado na entrada do HTCN.  

 

 

 


