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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017,
revogando o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, e tem por objetivo informar aos
usuários dos serviços disponibilizados pelos órgãos e entidades vinculados ao Poder
Público  Federal,  as  formas  de  acesso  a  esses  serviços,  bem como os  respectivos
compromissos estabelecidos e padrões de qualidade almejados no atendimento aos
cidadãos.

IDENTIDADE INSTITUCIONAL

NEGÓCIO (Propósito)

Estabelecimento de canal varrido.

MISSÃO (Tarefas)

O  ComForMinVar  tem  como  missão  “realizar  operações  navais  de
Contramedidasde  Minagem (CMM),  a  fim de  contribuir  para  o cumprimento  das
tarefas básicas do Poder Naval.”

VISÃO DE FUTURO

“Ser reconhecida, até 2021, como uma Organização Militar de excelência no
âmbito de Guerra de Minas, capaz de manter rotas comerciais marítimas, livres das
ameaças de minas navais em, pelo menos, seis portos brasileiros e mantendo 75% dos
seus meios prontos a operar.”

VALORES
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NOSSO LEMA

Caçar quando possível, varrer quando necessário.
Onde a esquadra for, nós estivemos.

Informações Gerais

Localização

Estrada da Base Naval de Aratu, s/nº São Tomé de Paripe - Salvador/BA CEP:
40.800-310

Telefone: (071) 3307-3657
Endereço eletrônico: comforminvar.  secom@mar  inha  .mil.br
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1. APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Usuário é uma ferramenta de gestão fornecida pelo
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), instituída
pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, revogando o Decreto nº 6.932, de 11
de agosto de 2009  , com o objetivo de informar ao cidadão dos serviços prestados
pelo  órgão  ou  entidade,  das  formas  de  acesso  aos  serviços  e  os  respectivos
compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. A Carta é aplicável
principalmente,  mas  não  exclusivamente,  às  OM  que  possuem  atendimento  ao
público interno ou externo.

A Carta divulga os serviços que o Comando da Força de Minagem e Varredura
(ComForMinVar) oferece e as formas de acesso a esses serviços pelo público alvo.
Dentro  do  processo  de  visão  de  futuro  a  Carta  de  Serviços  ao  Cidadão  que  ora
apresentamos,  tem o propósito  de informar  ao nosso publico alvo da Marinha do
Brasil,  os  serviços  prestados  pelo  ComForMinVar,  como  acessar  e  obter  esses
serviços  e  quais  são  os  compromissos  com  o  atendimento  e  os  padrões  de
atendimento estabelecidos.

Com a Carta de Serviços, o cidadão passa a conhecer os serviços oferecidos
pelo ComForMinVar e seus respectivos requisitos, antes de acessá-los, facilitando a
sua vida, indicando o modo como ele é tratado e possibilitando emitir sugestões para
a melhoria dos serviços.

2. SERVIÇOS OFERECIDOS

Estabelecimento do Canal Varrido: Uma das mais importantes medidas para
melhorar  o  rendimento  de  uma  operação  de  contramedidas  de  minagem  é  o
estabelecimento  de  canais  nas  proximidades  dos  portos  e  terminais  onde  haja
possibilidade de minagem pelo inimigo com o objetivo de empreender ações para
manutenção e disseminação de conhecimentos na área de Operações de Minagem e
Contramedidas de Minagem (CMM).

2.1 CURSOS OFERECIDOS

➢ Curso: Expedito de Guerra de Minas para Oficiais.
 Sigla: C-EXP-GUEM-OF
 Duração: 4 Semanas
 Carga horária: 100h
 Propósito:  Complementar  a  qualificação  de  Oficiais  para  o  exercício  do

Comando e das Imediatice de Navios-Varredores da Classe “Aratu”, bem
como para oficiais que venham a exercer funções em OM que necessitem
dos conceitos de planejamento/execução de Operações de Minagem e de
Contramedidas de Minagem.
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➢ Curso: Expedito de Varredura para Oficiais
 Sigla: C-EXP-VAR-OF
 Duração: 4 semanas
 Carga horária: 100h
 Propósito:  Complementar  a  habilitação  técnico-profissional  dos  Oficiais

designados para exercer Função no Estado-Maior do Comando da Força de
Minagem e Varredura ou a bordo dos Navios-varredores Classe ‘’Aratu’’.

➢ Curso: Expedito de Eletrônica de Varredura para Praças
 Sigla: C-EXP-VAR-ET-PR
 Duração: 5 semanas
 Carga horária: 68h
 Propósito: a) Qualificar e habilitar praças da ativa de todas as graduações,

especializadas em Eletrônica para operar, executar rotinas de manutenção e
efetuar reparos em nível de 1º escalão nos equipamentos de varredura de
influência  magnética  e  acústica  e  no  sistema  de  proteção  magnética
(Degaussing)  dos  Navios  Varredores  classe  “Aratu”;  e  b)  Conhecer  as
interligações elétricas com os demais componentes integrantes do sistema
de varredura de influência de bordo.

2.2 INSCRIÇÃO NOS CURSOS
Encaminhar mensagem ou ofício para o Comando da Força de Minagem e

Varredura com os seguintes dados:
- NOME COMPLETO
- POSTO/GRAD/NIP
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- OUTROS DADOS

3 CONTATOS ÚTEIS
- Marinha do Brasil: www.marinha.mil.br/contact

- Comando do 2º Distrito Naval: (71) 3507-3711
ouvidoria@2dn.mar.mil.br (reclamações e sugestões)

4 EQUIPE DE ELABORAÇÃO
Coordenação:
Capitão de Corveta Ocimar Martins Costa Júnior

Colaboração:
Segundo-Tenente (IM) Ruan de Andrade Leone
Segundo-Tenente (IM) Danillo Pereira da Silva
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