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COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2020
.

NOTA À IMPRENSA

A Marinha  do  Brasil  (MB),  por  intermédio  do  Comando  do  1º  Distrito  Naval,

informa  que  a  Capitania  dos  Portos  do  Rio  de  Janeiro  (CPRJ)  permaneceu  com  seu

atendimento ao público disponível e manteve sua rotina de trabalho atuando na segurança da

navegação,  na  salvaguarda da vida humana no mar e na  prevenção da poluição hídrica

provocada  por  embarcações,  tendo realizado mais  de  4524 abordagens  e  atuado em 21

operações de busca e resgate, durante o período da pandemia de Covid-19.

 

Atualmente,  a  CPRJ dispõe  de vinte  militares  trabalhando somente  no  Grupo de

Atendimento ao Público (GAP),  revezando o atendimento a fim de possibilitar o  maior

número de agendamentos urgentes e necessários para atender à Comunidade Marítima do

Rio  de  Janeiro.  Nesse  contexto,  houve  a  necessidade  de  readequação da  quantidade  de

pessoas  na  Capitania  para  evitar  aglomerações,  em respeito  às  legislações  municipais  e

estaduais para o enfrentamento da doença.

 

O atendimento aos usuários ocorre prioritariamente por agendamento eletrônico, pela

internet, e a distribuição das seis senhas para usuários não agendados objetiva contemplar as

pessoas que precisam realizar serviços de urgência ou inopinados. A preferência é para o

usuário comum, em detrimento das agências e despachantes, pois estes conseguem realizar

mais serviços em um único agendamento.



Em relação ao agendamento eletrônico, observa-se que, para um único CPF/CNPJ, é

possível  agendar  até  dois  serviços  no  mesmo  horário,  destinados  à  mesma  pessoa  ou

empresa.

No agendamento  para  despachantes,  estes  profissionais,  os  agentes  marítimos,  as

escolas náuticas e afins podem marcar até quatro serviços para o mesmo horário e até dois

agendamentos por dia.

Para o recebimento de documentos prontificados e cumprimento de exigências, não é

necessário  agendamento  e  a  CPRJ  está  disponível  durante  todo  o  expediente.

No site da internet, não está presente a informação sobre o número de agendamentos,

mas estes dados são disponibilizados na TV, no atendimento presencial, que identifica as

senhas distribuídas diariamente. O acesso está aberto para qualquer cidadão, inclusive com a

relação de agendados para cada dia.

 

Devido às recomendações do Ministério da Saúde em decorrência da pandemia pela

COVID-19, a CPRJ alterou a rotina de atendimento ao público prevista na Carta de Serviços

ao usuário, seguindo os protocolos determinados para proteção dos militares e do público

em geral da seguinte forma:

-   redução de 50% no número de atendimentos;

-  realização  somente  dos  serviços  disponibilizados  no  agendamento  eletrônico;

-  recebimento  de  casos  de  urgências  pelo  e-mail  cprj.ouvidoria@marinha.mil.br;

-  redução  do  número  de  assentos  disponíveis  no  interior  da  Capitania  no  setor  de

atendimento ao público;

-  realização das provas de amadores com metade da lotação da sala de provas mas com o

aumento do número de provas; e

-  higienização  do  GAP três  vezes  ao  dia  e  das  salas  de  prova  ao  final  de  cada  uso.

Ressalta-se que a Diretoria de Portos e Costas (DPC) publicou as Portarias 85, 86 e

215/2020 no Diário Oficial da União, prorrogando vários documentos por 120 dias. Com a



flexibilização das condições de restrição impostas pela COVID-19 e a maior disponibilidade

de tempo das pessoas, porém, as demandas da CPRJ aumentaram consideravelmente, com

vários  usuários  comparecendo  fisicamente  à  Capitania,  mesmo  com as  informações  de

prorrogação de validade de documentos disponíveis no site.

 

O expediente da CPRJ é das 8h às 16h30, diariamente, com atendimento 24h para

emergências.  O GAP funciona de 2ª  a 5ª  feira,  das 8h20 às 15h,  quando são recebidos

diariamente  uma média  de  150 processos  agendados  e,  ainda,  com distribuição  de  seis

senhas  para  atendimento  de  usuários  não  agendados.  Após  15h,  os  militares  do  GAP

realizam a conferência e distribuição dos processos protocolados aos setores responsáveis

pela análise. Esses militares permanecem até às 18h, a fim de higienizarem o ambiente e

prepará-lo para o dia seguinte. Na 6ª feira, o GAP está aberto para a entrega de documentos

prontificados, cumprimento de exigências, emissão de protocolo para Aviso aos Navegantes

e para Autos de Infração e, também, para receber documentos e pendências de Vistorias, das

8h20 às 11h30. Fora dos horários mencionados acima, os Despachos de Navios e pedidos de

Manobras  Especiais  (reboques,  fundeios  de  plataformas  entre  outros)  continuam  sendo

recebidos na Sala de Estado da CPRJ.

 

A previsão para restabelecimento total do serviço está condicionada às alterações nas

diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nas diferentes esferas - federal, estadual e

municipal  -,  revogando  as  recomendações  para  que  não  haja  aglomeração,  bem  como

flexibilizando as restrições de distanciamento social ora em vigor.

 

A CPRJ trabalha diariamente para aprimorar seus serviços e, nesse sentido, realizou

uma reunião com despachantes, em 06AGO020, a fim de ouvir as dificuldades observadas e

aumentar a celeridade dos processos.

 

Há, ainda, uma interlocução constante com o SINDARIO (Sindicato das Agências

Marítimas do Estado do Rio de Janeiro) para identificação de problemas e das possíveis

soluções. Esse sindicato reúne as empresas que viabilizam pleitos de armadores, navios e de

outras  atores  do  setor  e  elogiou,  em 03SET2020,  os  esforços  da  CPRJ  para  manter  a

qualidade  dos  serviços  mesmo  em  situação  de  combate  à  pandemia  (conforme  e-mail



anexo).

 

O Sindicato de Operadores Portuários do Estado do Rio de Janeiro (SINDOPERJ)

também reconheceu o esforço da Capitania, que manteve seus militares trabalhando a bordo,

inclusive fora do horário do expediente normal, para atender às demandas dos operadores

portuários, conforme mensagem anexa.

 

Além disso, durante o período de isolamento, foram criadas algumas flexibilizações

das  normas  que  permitiram  a  continuidade  das  atividades  marítimas  sem  prejuízo  da

segurança, como o recebimento dos avisos aos navegantes por meio eletrônico e facilitação

da comunicação para troca de turma e de substituição de tripulantes  contaminados pela

COVID-19. Esta última medida foi um fator de forte contribuição para a manutenção das

atividades das embarcações de apoio marítimo, permitindo a continuidade das atividades de

óleo e gás no estado do Rio de Janeiro - um exemplo das ações devidamente reconhecidas

pela  ABEAM  (Associação  Brasileira  de  Embarcações  de  Apoio  Marítimo).

 

A CPRJ programará, também, um encontro com representantes de todas as escolas

náuticas  credenciadas  do  Rio  de  Janeiro,  a  fim de  estudar  uma  maneira  de  otimizar  o

processo de solicitação e de emissão das Carteiras de Habilitação de Amadores (CHA), pois,

com a aproximação do verão e as restrições de locomoção vigentes no período de março a

junho, a demanda cresceu nos últimos dois meses. 

 

Vale ressaltar que são observados alguns casos de usuários que não agendam seus

serviços pela internet e buscam o atendimento presencial, a despeito de não se tratarem de

casos urgentes. Tais usuários são orientados a procederem como explicitado acima, para que

seu tempo seja otimizado e o impacto da pandemia na prestação do serviço público seja

reduzido.

Contato:

Assessoria de Imprensa do Comando do 1º Distrito Naval

Telefones:(21) 2104-5763 / (21) 99367-7032

Email: assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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