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1 – APRESENTAÇÃO

1.1 – A Carta de Serviços 
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. A Carta tem por objetivo informar
aos usuários dos serviços prestados pelo órgão ou entidade as formas de acesso a esses serviços e
os  compromissos  e  padrões  de  qualidade  do  atendimento  ao  público,  sendo  aplicável
principalmente, mas não exclusivamente, às OM que possuem atendimento ao público interno ou
externo.

A presente Carta divulga os serviços que o Comando do Grupamento de Patrulha Naval do
Nordeste (ComGptPatNavNE) 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 publico alvo da Marinha do Brasil, os serviços prestados por este
Comando de Força, 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
ComGptPatNavNE 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.
1.2 – A Organização Militar

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 “Guaíba”;
• Navio-Patrulha “Graúna”; e
• Navio-Patrulha “Goiana”.
Internamente,  o  Comandante  do  Grupamento  é  diretamente  auxiliado  pelos  seguintes

elementos organizacionais:
• Conselho de Gestão (CG);
• Chefe do Estado-Maior (GN-02);
• Secretaria e Comunicações (GN-03).
• 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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2 – IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

2.1 – Histórico
O Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste teve sua origem na década de

40,  quando da  criação  do  Esquadrão de  Caça Submarino,  componente  da  Força  Naval  do
Nordeste. Após a Segunda Guerra Mundial, esse Esquadrão foi transformado em Força-Patrulha
Costeira do Nordeste (FORPACONE). A partir do Aviso Reservado do Ministro da Marinha nº
2106 de 08/09/1967, que adotou a nova Organização Administrativa para as Forças Navais, o
Comando foi nomeado Grupamento Naval do Nordeste (GNNE). 

Na  ocasião,  o  Grupamento  Naval  do  Nordeste  era  composto  pelos  seguintes  Navios:
Corveta “Ipiranga”, Corveta "Forte de Coimbra”, Corveta “Purus”, Corveta “Caboclo” e Navio-
Patrulha “Pirajú”.

Em 10/07/1981,  o GNNE deixou de ser subordinado ao Comando da Base Naval  Ary
Parreiras (atual Base Naval de Natal) e passou a constituir um Comando de Força independente,
sob a denominação de  Comando do Grupamento Naval do Nordeste (ComGrupNNE), com a
nomeação para Comandante de um Capitão de Mar e Guerra do Corpo da Armada. A partir de
26/01/1996 o Comando passou a ser exercido por um Capitão de Fragata. 

Em  cumprimento  à  Portaria  nº  192/MB/2006,  o  Comando  do  Grupamento  Naval  do
Nordeste  (ComGrupNNE) teve sua denominação alterada para  Comando do Grupamento de
Patrulha Naval  do Nordeste (ComGptPatNavNE). Atualmente o Comando é composto pelos
seguintes  Navios:  NPaOc “Araguari”,  RbAM “Triunfo”,  NPa  “Macau”,  NPa  “Grajaú”,  NPa
“Guaíba”, NPa “Graúna” e NPa “Goiana”.
2.2 – 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.
2.3 – 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.
2.4 – Valores

Os valores  organizacionais  representam os  princípios  que  devem nortear  as  acoes  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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Principais valores:
• Bases institucionais: hierarquia e disciplina;
• Princípios  constitucionais:  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e

eficiência;
• Valores militares: patriotismo, civismo, culto das tradições, fé na missão, espírito de

corpo, amor à profissão, entusiasmo e o aprimoramento técnico-profissional; e
• Valores  éticos,  morais  e  humanos:  profissionalismo,  espírito  de equipe,  efetividade,

excelência,  reconhecimento,  cortesia,  responsabilidade  social,  responsabilidade
ambiental e segurança.

3 – FORMAS  DE COMUNICAÇÃO COM OS USUÁRIOS

3.1 – 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 n° 841.

3.2 – Horário de Atendimento:
De segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00hs e das 13:00 às 16:00hs.

3.3 – E-mail:
gpndes.secom@marinha.mil.br

3.4 – Telefones Úteis:

SETOR DENOMINAÇÃO SISTELMA EXTERNO

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

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

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

3.5 – Caixa de Sugestões:
A caixa de sugestões está localizada no corredor de acesso à Seção de Organização. As

reclamações  e  sugestões  serão levadas  à  apreciação do Conselho de  Gestão,  a  quem caberá
deliberar e tomar as medidas cabíveis a respeito das mesmas.
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4 – SERVIÇOS OFERECIDOS

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 aciden-
tes  no  decorrer  de
suas atividades.

➔ Titulares  do  FUS-
MA e  seus  depen-
dentes.

➔ Acidentados em ati-
vidades  de  mergu-
lho,  em geral  (mer-
gulhadores,  pesca-
dores etc), mediante
processo  de  contra-
tação  previsto  na
Portaria  nº  17/1992
do ComOpNav.

➔ Em  tratamento  de
acidentes de mergu-
lho, mediante enca-
minhamento  médi-
co  pelo  Hospital
Naval  de  Natal
(HNNa),  conforme
a  GRUNORDE-
NORMA  nº  05-
02C.

➔ Em  tratamentos  de
rotina com oxigeno-
terapia  hiperbárica
(OHB),  mediante
encaminhamento
médico pelo Hospi-
tal  Naval  de  Natal
(HNNa),  conforme
a  GRUNORDE-
NORMA  nº  05-
02C.

➔ O seguinte pessoal  po-
derá  prestar  informa-
ções, por meio dos ca-
nais  de  comunicações
apresentados no item 3:
- Encarregado da Se-

ção de Operações;

- Oficial  ou Supervi-
sor de Serviço; ou

- Supervisor do Gru-
po de Mergulho.

➔ Nos tratamentos de ro-
tina,  o  usuário  poderá
acompanhar  sua solici-
tação por meio da men-
sagem de resposta.

➔ Nos  casos  emergenci-
ais,  o  usuário  acompa-
nhará  o  acionamento
por meio do contrames-
tre de serviço, via tele-
fone.

➔ O HNNa  enviará  uma  mensa-
gem  solicitando  a  realização
dos tratamentos de rotina.

➔ Em situações de emergência, o
HNNa realizará contato via te-
lefone  com o  contramestre  de
serviço,  solicitando  o  aciona-
mento dos MG de serviço para
encaminhamento do paciente.

➔ O Contramestre de Serviço do
ComGptPatNavNE  acionará  a
dupla de MG de serviço da Câ-
mara Hiperbárica.

➔ Após  acionados,  os  mergulha-
dores de serviço iniciam a pre-
paração  da  Câmara  Hiperbári-
ca.

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

➔ Em todos os casos, os tratamen-
tos  serão  iniciados  somente
após a  chegada do médico es-
pecialista do HNNa.

➔ O tratamento segui-
rá  prescrição  a  ser
dada  pelo  médico
especialista  do
HNNa,  conforme
instruções da GRU-
NORDENORMA
Nº 05-02C.

➔ A  Câmara  Hiper-
bárica estará dispo-
nível para o uso em
tratamentos de roti-
na  durante  o  horá-
rio normal de expe-
diente  (de  08  às
16:30)  e em perío-
do integral para tra-
tamentos  de  emer-
gência.
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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
GRUNORDENOR-
MA 30-14, e Órgãos
Públicos  convida-
dos.

➔ Semestralmente,  de
acordo com progra-
mação do PAD, em
caso de necessidade
de  mitigar  os  efei-
tos  advindos  de
eventuais  carências
e  limitações  no
atendimento  às  ne-
cessidades de vagas
no  C-ESP-PAT-
NAV.

➔ Encarregado e/ou Super-
visor da Seção de Opera-
ções.

➔ Enviar mensagem ou ofício so-
licitando vagas.

➔ O  estágio  será  ministrado  se-
mestralmente e terá duração de
uma semana.

➔ Trinta  dias  antes  do  início  do
estágio será divulgada a dispo-
nibilidade e distribuição de va-
gas por mensagem,  bem como
o convite aos Órgãos Públicos
de interesse.

➔ O estágio será realizado nas de-
pendências do ComGptPatNav-
NE  e navios subordinados.

➔ Ao final do estágio cada parti-
cipante receberá um certificado.

➔ 05  dias  úteis  antes
do início  do  estágio
será  divulgada  a  re-
lação  final  dos  ins-
critos.

➔ O estágio será reali-
zado  de  segunda  a
sexta-feira, de 8h às
16:30h.

5 – PESQUISA DE OPINIÃO
Críticas, sugestões e elogios são recebidos como uma forma de contribuição para o processo de melhoria e aperfeiçoamento do atendimento

prestado pelo ComGptPatNavNE por meio dos canais de comunicações listados no item 3.

6 – GLOSSÁRIO:
- PAD: Programa de Adestramento;
- PATNAV: Patrulha Naval;e
- MG: Mergulhador.
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COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE

“Daqui, patrulhamos a maior parcela da Amazônia Azul”
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