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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
Lei nº  9.094/2017.

COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO
NORDESTE

MARINHA DO BRASIL

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – Gespública

"Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente."
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Mensagem do Comandante
A  Carta  de  Serviços  ao  Usuário  foi

instituída pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de

2017,  alterado  pelo  Decreto  nº 9.723  de  11 de

março  de  2019  e  por  objetivo  informar  aos

usuários  dos  serviços  prestados  pelo  órgão  ou

entidade, as formas de acesso a esses serviços e

os  compromisso  e  padrões  de  qualidade  de

atendimento ao público.

Com  isso,  abre-se  um  canal  de

comunicação  com  nossos  usuários,  dando

visibilidade aos serviços disponíveis e buscando a

 melhoria efetiva na prestação desses serviços. Ainda, esse canal abre uma via de mão

dupla com a sociedade, cujo feedback é imprescindível para se alcançar a excelência.

Desta forma, a Carta de Serviços é instrumento primordial na orientação dos

serviços prestados por este Comando, na gestão da melhoria desses serviços e nessa

ponte com a sociedade para o recebimento de críticas e sugestões.

ALEXANDRE GILDES BORGES
Capitão de Mar e Guerra

Comandante
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Apresentação
O Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN), ao qual o Comando do

Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste (ComGptPatNavNE) está subordinado, tem

como  propósito  contribuir  para  o  cumprimento  das  tarefas  de  responsabilidade  da

Marinha, na sua  área de jurisdição, que compreende os Estados do Ceará, Rio Grande

do Norte,  Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

O  ComGptPatNavNE  contribui  para  o  cumprimento  da  missão  do

Com3ºDN,  mediante  a  execução  das  tarefas  acima descritas,  no  que  for  exequível

dentro do seu âmbito, dispondo para tal de Navios que se constituem em Organizações

Militares (OM) diretamente subordinadas:

● Navio-Patrulha Oceânico “Araguari”;

● Rebocador de Alto-Mar “Triunfo”;

● Navio-Patrulha “Macau”;

● Navio-Patrulha “Grajaú”;

● Navio-Patrulha “Guaiba”;

● Navio-Patrulha “Graúna”; e

● Navio-Patrulha “Goiana”.

Internamente,  o  Comandante  do  Grupamento  é  diretamente

assessorado pelos seguintes elementos organizacionais:

● Conselho de Gestão (CGes);

● Chefe do Estado-Maior (GN-02);

● Secretaria e Comunicações (GN-09);

● Encarregado da Seção de Organização (GN-10);

● Encarregado da Seção de Inteligência (GN-20);

● Encarregado da Seção de Operações (GN-30);

● Encarregado da Seção de Logística (GN-40); e

● Chefia Geral dos Serviços (GN-50).
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Identidade Organizacional

Missão

Realizar, na área sob jurisdição do 3º Distrito Naval, socorro e salvamento marítimo, operações
navais,  patrulha  naval  e  inspeção naval,  a  fim de  contribuir  para  a  salvaguarda  da  vida  humana e  para  a
segurança e controle dos interesses do Brasil no mar.

Visão de Futuro

Constituir-se  em  parcela  relevante  da  Força  Distrital  da  área  do  Com3ºDN,  com  meios
operativos aprestados, sendo capaz de, até o ano de 2021, coordenar o apoio administrativo/logístico aos Navios
atracados em portos nacionais e estrangeiros; orientar o emprego desses meios, quando operando escoteiro e
definir o seu emprego, quando em Grupo-Tarefa; e prestar apoio às demandas do ComImSup, demais OM da
área de jurisdição do Com3ºDN e demais órgãos da administração pública, sempre que ratificado pelo Com3ºDN,
servindo de exemplo aos demais Grupamentos de Patrulha Naval da MB.

Valores

Os valores organizacionais representam os princípios que devem nortear as ações e a conduta
de todos os militares. Mais do que uma simples declaração de princípios, os valores se revelam pelas atitudes e
comportamentos  que  a  instituição adota  diante  dos  desafios  que enfrenta  ao longo de sua existência.  Tais
valores, na Marinha do Brasil (MB), se traduzem por meio do conjunto dos princípios e costumes expressos na
“Rosa das Virtudes”.
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Formas de Comunicação com o Usuário
Localização:
O ComGptPatNavNE localiza-se no interior do Complexo Naval da Base Naval de Natal, sob o endereço: Av. Sílvio Pélico S/N, Bairro: Alecrim, Cidade do Natal – RN – CEP: 59040-
150.Caixa Postal nº 841.
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Horário de Atendimento:
De segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00hs e das 13:00 às 16:00hs.

E-mail: <gpndes.secom@marinha.mil.br  >

Telefones úteis:

SETOR DENOMINAÇÃO SISTELMA EXTERNO

00 Portaló/Contramestre de Serviço 8311-3411 (84) 3216-3500

01 Comandante 8311-3410 (84) 3216-3501

02 Chefe do Estado-Maior 8311-3406 (84) 3216-3503

09 Secretaria e Comunicações (SECOM) 8311-3436 (84) 3216-3511

10
Encarregado da Seção de Organização 8311-3412 (84) 3216-3504

Sala da Seção de Organização 8311-3412 (84) 3216-3504

20 Encarregado da Seção de Inteligência 8311-2097 (84) 3216-3505

30
Encarregado da Seção de Operações 8311-3533 (84) 3216-3506

Sala da Seção de Operações 8311-3408 (84) 3216-3507

40
Encarregado da Seção de Logística 8311-2100 (84) 3216-3508

Sala da Seção de Logística 8311-3407 (84) 3216-3509

50
Chefe Geral dos Serviços 8311-2164 (84) 3216-3510

Sala da Chefia Geral dos Serviços 8311-2164 (84) 3216-3510

Caixa de Sugestões:
A caixa de sugestões está localizada no corredor de acesso à SECOM. As reclamações e
sugestões serão levadas a apreciação do Conselho de Gestão, a quem caberá deliberar e
tomar  as  medidas  cabíveis  a  respeito  das  mesmas.  Com  a  devida  autorização  do
Presidente  do  Conselho  de  Gestão  e  com  a  finalidade  de  atender  ao  princípio  da
publicidade,  o  assessor  de  gestão  da  qualidade,  providenciará  a  divulgação  da
deliberação em plano do dia.
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Serviços Oferecidos

Seção de Operações

SERVIÇO
QUEM PODE 

UTILIZAR
QUANDO 
UTILIZAR?

A QUEM CONSULTAR 
E COMO 

ACOMPANHAR?

COMO ACIONAR? / 
COMO SERÁ O SERVIÇO?

COMO SERÁ O
ATENDIMENTO?

(Prioridade, Prazo,
Dias e Horário)

CÂMARA
HIPERBÁRICA

➔ Militares  do
Grupo  MG,  em
tratamento  de
eventuais
acidentes  no
decorrer  de  suas
atividades.

➔ Titulares  do
FUSMA  e  seus
dependentes.

➔ Acidentados  em
atividades  de
mergulho,  em
geral
(mergulhadores,
pescadores  etc),
mediante processo
de  contratação
previsto  na
Portaria  nº
17/1992  do
ComOpNav.

➔ Em  tratamento  de
acidentes  de
mergulho,  mediante
encaminhamento
médico  pelo
Hospital  Naval  de
Natal  (HNNa),
conforme  a
GRUNORDENOR
MA nº 05-02C.

➔ Em  tratamentos  de
rotina  com
oxigenoterapia
hiperbárica  (OHB),
mediante
encaminhamento
médico  pelo
Hospital  Naval  de
Natal  (HNNa),
conforme  a
GRUNORDENOR
MA nº 05-02C.

➔ O seguinte  pessoal  poderá
prestar  informações,  por
meio  dos  canais  de
comunicações apresentados
no item 3:
- Encarregado  da  Seção

de Operações;
- Oficial  ou  Supervisor

de Serviço; ou
- Supervisor  do  Grupo

de Mergulho.

➔ Nos tratamentos de rotina,
o  usuário  poderá
acompanhar sua solicitação
por meio da mensagem de
resposta.

➔ Nos casos emergenciais,  o
usuário  acompanhará  o
acionamento  por  meio  do
contramestre  de  serviço,
via telefone.

➔ O  HNNa  enviará  uma  mensagem
solicitando a realização dos tratamentos de
rotina.

➔ Em situações  de  emergência,  o  HNNa
realizará  contato  telefônico  com  o
contramestre  de  serviço,  solicitando  o
acionamento  dos  MG  de  serviço  para
encaminhamento do paciente.

➔ O  Contramestre  de  Serviço  do
ComGptPatNavNE acionará a dupla de MG
de serviço da Câmara Hiperbárica.

➔ Após  acionados,  os  mergulhadores  de
serviço  iniciam  a  preparação  da  Câmara
Hiperbárica.

➔ Fora do horário de expediente, a equipe
será  acionada  por  meio  de  celular,
regressando para preparar a câmara.

➔ Em todos os casos, os tratamentos serão
iniciados somente após a chegada do médico
especialista do HNNa.

➔ O tratamento  seguirá
prescrição a ser  dada
pelo  médico
especialista  do
HNNa,  conforme
instruções  da
GRUNORDENORM
A Nº 05-02C.

➔ A  Câmara
Hiperbárica  estará
disponível para o uso
em  tratamentos  de
rotina  durante  o
horário  normal  de
expediente  (de  08  às
16:30)  e  em  período
integral  para
tratamentos  de
emergência.
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SERVIÇO
QUEM PODE 

UTILIZAR
QUANDO 
UTILIZAR?

A QUEM CONSULTAR 
E COMO 

ACOMPANHAR?

COMO ACIONAR? / 
COMO SERÁ O SERVIÇO?

COMO SERÁ O
ATENDIMENTO?

(Prioridade, Prazo,
Dias e Horário)

MERGULHO

➔ OM  da  área  de
Natal  e  navios
subordinados,
conforme
GRUNORDENO
RMA 05-02C.

➔ Navios  da  MB
em  trânsito  na
área de Natal-RN.

➔ Quando  houver  a
necessidade  dos
seguintes  tipos  de
apoio:
- Limpeza  de  caixas

de mar e aspirações
de navios;

- Inspeção  visual  de
eixos, lemes e obras
vivas;

- Inspeção  visual  de
sinais náuticos;

- Resgate  de
náufragos  (destaque
em navios);

- Resgate  de
tripulantes  de
aeronaves
acidentadas  no  mar
(destaque  em
navios);

- Outros  tipos  de
atividades  não
relacionados  nesta
carta,  desde  que  se
enquadrem  nas
capacidades  de
operação  do  Grupo
MG.

➔ O seguinte  pessoal  poderá
prestar  informações,  por
meio  dos  canais  de
comunicações apresentados
no item 3:
- Encarregado  da  Seção

de Operações;
- Oficial  ou  Supervisor

de Serviço; ou
- Supervisor  do  Grupo

de Mergulho.

➔ As  solicitações  deverão  ser
encaminhadas,  por mensagem, com 48
horas  de  antecedência  mínima  em
relação ao início do apoio.

➔ O NSD e o NSalv, caso acionados, farão
a solicitação de embarque da dupla de
MG,  via  telefone,  ao  Contramestre  de
serviço do ComGptPatNavNE.

➔ O  Grupo  de  Mergulho  está  apto  a
realizar  tarefas  que  empreguem  as
técnicas  de  Mergulho  Livre  (ML),
Mergulho Autônomo de Circuito Aberto
(MAUT)  e  Mergulho  Dependente  em
Circuito Aberto com Ar (MARDEP).

➔ Os  mergulhadores  poderão  prestar  o
apoio  como  resgatistas,  em  fainas
técnicas ou em situações especiais.

➔ O Contramestre  de Serviço acionará  a
dupla  de  MG  de  serviço  para  o
embarque no NSD ou no NSalv.

➔ A  execução  de
mergulho  será
planejada e detalhada
de  acordo  com  as
necessidades
apresentadas,
obedecendo  às
precauções  de
segurança.

➔ Em até 24 horas antes
do início da faina de
mergulho,  o  usuário
será  informado  se  e
como  será  executado
o apoio. 

➔ A faina  de  mergulho
poderá  ser  realizada
todos  os  dias  da
semana,  no  horário
entre  o  nascer  e  por
do sol, observando as
características  da
maré local.
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SERVIÇO
QUEM PODE 

UTILIZAR
QUANDO 
UTILIZAR?

A QUEM CONSULTAR 
E COMO 

ACOMPANHAR?

COMO ACIONAR? / 
COMO SERÁ O SERVIÇO?

COMO SERÁ O
ATENDIMENTO?

(Prioridade,
Prazo, Dias e

Horário)

ESTÁGIO DE
ABORDAGEM

➔ As OM da área de Natal,
conforme  a
GRUNORDENORMA
30-14,  e Órgãos Públicos
convidados.

➔ De  acordo  com
programação do PAD,
em  caso  de
necessidade de mitigar
os efeitos advindos de
eventuais  carências  e
limitações  no
atendimento  às
necessidades de vagas
no C-ESP-PATNAV.

➔ Encarregado  e/ou
Supervisor  da  Seção  de
Operações.

➔ Enviar  mensagem  ou  ofício
solicitando vagas.

➔ O  estágio  será  ministrado
semestralmente e terá duração
de uma semana.

➔ Trinta dias antes do início do
estágio  será  divulgada  a
disponibilidade  e  distribuição
de vagas por mensagem, bem
como  o  convite  aos  Órgãos
Públicos de interesse.

➔ O  estágio  será  realizado  nas
dependências  do
ComGptPatNavNE   e  navios
subordinados.

➔ Ao  final  do  estágio  cada
participante  receberá  um
certificado.

➔ 05 dias úteis antes
do  início  do
estágio  será
divulgada  a
relação  final  dos
inscritos.

➔ O  estágio  será
realizado  de
segunda  a  sexta-
feira,  de  8h  às
16:30h.
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Recebimento de Sugestões, Reclamações, Elogios e Denúncias

Sugestões,  reclamações,  elogios  e  denúncias  são  recebidos  como  uma  forma  de  contribuição  para  o  processo  de
melhoria e aperfeiçoamento do atendimento prestado pelo ComGptPatNavNE por meio do e-mail gpndes.secom@marinha.mil.br

GLOSSÁRIO

- SECOM: Secretaria e Comunicações;

- FUSMA: Fundo de Saúde da Marinha

- GRUNORDENORMA: Norma do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do 
Nordeste;

- PATNAV: Patrulha Naval;

- MG: Mergulhador; e

- NSD: Navio de Serviço Distrital;

- NSalv: Navio de Salvamento; e

- PAD: Programa de Adestramento.
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“Daqui nós patrulhamos a maior parcela da Amazônia Azul e guarnecemos as águas jurisdicionais brasileiras no Nordeste”
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