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APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Decreto nº 6.932 de 11 de agosto de
2009. O seu objetivo é informar ao cidadão os  serviços prestados pelo órgão ou entidade,  as
formas de acesso a  esses  serviços  e os  respectivos compromissos  e  padrões  de qualidade de
atendimento ao público. É um objeto de permanente divulgação, seja por meio de afixação em
local visível de informações, ou através do site da Instituição.

A  Marinha  do  Brasil,  sempre  atenta  ao  que  está  ocorrendo  na  Sociedade,  procurou
modernizar-se ao longo de sua existência. Desde 1992, a MB vem incentivando sua tripulação no
sentido de disseminar uma nova forma de gestão moderna em suas unidades, voltada à qualidade
e  à  produtividade.  Entretanto,  a  dificuldade  para  implementação,  como  nos  demais  órgãos
públicos,  também  existe.  Este  é  um  desafio  gerencial  que  a  Marinha  deve  superar  e  vem
envidando  esforços  para  sua  consecução  no  contínuo  processo  de  aprimoramento  da  gestão
administrativa da Força.

A Estação Naval do Rio Grande (ENRG), sempre em busca de melhorias em sua gestão,
adota os princípios de qualidade como norteadores de seus processos. A ENRG tem o propósito de
exercer  atividade industrial  a  fim de contribuir  para o aprestamento dos  meios  operativos da
Marinha do Brasil (MB) sediados na área de jurisdição do Comando do 5º Distrito Naval (Com5DN)
ou em operações  nessa área,  bem como prover  a  infraestrutura de apoio às  OM da área  de
jurisdição e prover a manutenção dos PNR.
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1) INFORMAÇÕES GERAIS
1.1) Localização

Av. Honório Bicalho, s/nº antigo Portão 9 – Vila Militar
CEP: 96201-020 – Rio Grande – RS
Tel: (53) 3233-6326 – e-mail: enrg.  secom@mar  inha  .mil.br  

1.2) Horário de atendimento:

Segunda à sexta-feira: 08h30h às 12h / 13h30 às 16h.

1.3) Compromisso e padrões de qualidade

a) Atenção, respeito e cortesia no atendimento aos usuários;
b) Todos os militares e servidores civis se comprometem a prestar atendimento claro e objetivo,
pautado na ética e no valor do respeito à dignidade do ser humano, com cordialidade e atenção
individualizada;
c)  Reconhecimento dos  usuários  como clientes  parceiros,  primando pela  cortesia,  educação e
disciplina no atendimento de suas necessidades;
d) Todas as reclamações e/ou sugestões recebidas serão prontamente respondidas aos usuários; e
e) Adoção de um modelo de gestão voltado à abordagem sistêmica, gerando, de forma proativa,
informações decorrentes do monitoramento e controle do desempenho da missão, mediante o
auxílio dos indicadores de desempenho.

1.4) Padrões de Atendimento

O atendimento é feito por ordem de chegada, nos respectivos setores da OM.

1.5) Condições de limpeza e conforto das dependências

Os ambientes de trabalho são limpos e higienizados de acordo com os padrões de saúde, gerando
conforto e bem-estar aos usuários.
Existem, próximas à área de acesso, vagas de estacionamento reservadas a idosos e portadores de
necessidades especiais.

1.6) Prazo para o cumprimento dos serviços

Os prazos são diferentes para cada tipo de serviço.

1.7) Formas de comunicação com os clientes e parceiros

A ENRG disponibiliza as seguintes formas de comunicação com nossos clientes e parceiros:

1.7.1) Atendimento telefônico:

Telefones úteis

Setor Retelma Telefone

Pórtico APN 8510-6326 3233-6326
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Prédio do Comando

Setor Retelma Telefone

Comandante 8510-6251 3233-6251

Imediato 8510-6252 3233-6252

Secom 8510-6292 3233-6292

CPD 8510-6292 3233-6292

Departamento de Administração

Setor Retelma Telefone

Chefe Departamento 8510-6254 3233-6254

Divisão de Pessoal 8510-6254 3233-6254

Divisão de Apoio 8510-6361 3233-6361

Pessoal Militar 8510-6254 3233-6254

Pessoal Civil 8510-6254 3233-6254

Segurança 8510-6255 3233-6255

Transporte 8510-6257 3233-6257

Departamento Industrial

Setor Retelma Telefone

Chefe Departamento 8510-6341 3233-6341

Divisão de Controle 8510-6341 3233-6341

Divisão de Oficinas 8510-6341 3233-6341

Sargenteante 8510-6341 3233-6341

Oficina MC/MT e CP 8510-6342 3233-6342

Seção de Eletrônica 8510-6263 3233-6263

Oficina Volvo Penta 8510-6255 3233-6255

Departamento de Intendência

Setor Retelma Telefone

Chefe Departamento 8510-6298 3233-6298

Divisão de Finanças 8510-6298 3233-6298

Divisão de Contabilidade 8510-6298 3233-6298

Municiamento 8510-6298 3233-6298

Sargenteante 8510-6298 3233-6298

Departamento de Prefeitura Naval

Setor Retelma Telefone

Prefeito 8510-6289 3233-6289
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Ajudante 8510-6289 3233-6289

Auxiliar 8510-6289 3233-6289

1.7.2) Ouvidoria:

a) Por correio eletrônico: e-mail: enrg.secom@marinha.mil.br;
b) Por telefone: (53) 3233-6326; e
c) Por correspondência ou presencialmente: Av. Honório Bicalho, s/nº antigo Portão 9
CEP: 96201-020 – Vila Militar – Rio Grande – RS.

Não serão aceitas manifestações anônimas, conforme previsto na Constituição Federal de 1988
(CF/88,  art.  5º,  inciso  IV).  Será  garantido  o  sigilo  quanto  à  autoria  da  manifestação,  quando
expressamente solicitado ou quando tal providência for julgada necessária.

1.8) Publicações

As diversas  publicações utilizadas na execução dos serviços estão disponíveis  para consulta na
página da ENRG, no endereço eletrônico da Intranet www.enrg.mb.

2) IDENTIDADE INSTITUCIONAL
2.1) BREVE HISTÓRICO

Considerando a fundamental participação da Marinha na região sul do País criou-se, em 19
de maio de 1846, a Capitania do Porto da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. A partir de
então,  diversas  organizações  foram  criadas,  culminando,  em 1946,  com a  do  Comando  do 5º
Distrito  Naval,  com  sede  na  cidade  de  São  Francisco  do  Sul,  no  Estado  de  Santa  Catarina,
transferida a seguir para Florianópolis, e, finalmente, em 1983, para a cidade do Rio Grande, no
Estado  do  Rio  Grande  do Sul,  cujo  porto  tornou-se  importante  no  contexto  nacional,  devido,
principalmente, a sua posição econômico estratégica.

Em 1993, a Marinha decidiu criar a Estação Naval do Rio Grande, subordinada ao Comando
do 5º Distrito Naval. A previsão de sua criação remonta à transferência da sede do Comando do 5º
Distrito Naval (Com5ºDN) da cidade de Florianópolis, SC, para a cidade do Rio Grande, RS, em
1983. Por meio do Programa E-14 da Diretoria de Obras Civis da Marinha (DOCM), a ENRG passou
a ser considerada no contexto do Plano Diretor da Marinha (PD).

A Estação Naval do Rio Grande (ENRG) foi criada pela Portaria Ministerial nº 202, de 29 de
março de 1993,  com o propósito de contribuir  para o aprestamento dos  meios  operativos da
Marinha. Tem suas instalações localizadas na 4ª Seção da Barra (4SB), na cidade do Rio Grande, e
no Centro, na Área do Porto Novo (APN), na Av. Honório Bicalho, S/Nº, antigo portão 9.

O Regulamento da Estação Naval do Rio Grande foi aprovado pela Portaria nº 127, de 07 de
dezembro de 1994, do Chefe do Estado-Maior da Armada. As atividades da Estação Naval foram
regulamentadas, sucessivamente, pelas Portarias nº 855 de 11 de maio de 1979, do CEMA, nº 3 de
10 de fevereiro de 1987, do CEMA e nº 102 de 16 de dezembro de 1996, do Comandante de
Operações Navais.

Revogadas as Portarias de regulamentação, passou a ter a sua organização e atividades
estruturadas  pelo  Regulamento  das  Estações  Navais,  aprovado  pela  Portaria  nº  53/2003,  do
Comandante de Operações Navais.

O  Regimento  Interno  foi  aprovado  pela  Portaria  nº  39,  de  23  de  março  de  1995,  do
Comandante  de  Operações  Navais.  Revisões  na  estrutura  organizacional  são  feitas  com
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regularidade,  objetivando,  sempre,  a  prestação  do  melhor  serviço,  resultando  em  alterações
esporádicas no Regimento Interno da OM.

A transferência para o centro do Rio Grande foi planejada para ser implantada de modo
progressivo. A sua consecução representou um passo importante no atendimento, com eficiência e
eficácia, aos meios da Marinha no sul do País, contribuindo, assim, para o cumprimento de duas
das mais expressivas tarefas atribuídas  a  um Distrito  Naval:  (1)  executar operações navais;  (2)
apoiar as unidades e forças navais, aeronavais e de fuzileiros navais, mesmo não subordinadas, em
operação em suas áreas de jurisdição.

2.2) MISSÃO

Prover facilidades logísticas aos navios da MB; realizar serviços de manutenção e reparo a
níveis de 2º e 3º escalões, compatíveis com as facilidades disponíveis, aos navios da MB, devendo
manter as oficinas prontas para a utilização por pessoal  especializado dos próprios meios que
solicitarem o auxílio, no caso de reparo de 1° escalão; prover a infraestrutura de apoio às OM da
área,  conforme  determinação  do  Com5ºDN;  prover  a  manutenção  dos  Próprio  Nacional
Residencial  (PNR);  e  exercer atividade industrial,  a  fim de contribuir  para o aprestamento dos
meios operativos da MB sediados na área de jurisdição do Com5ºDN ou em operação nessa área.

2.3) VISÃO DE FUTURO

“Ser reconhecido, até 2023, no âmbito do 5° Distrito Naval, pela excelência na execução das
tarefas industriais e de apoio previstas na sua missão.

3) CLIENTES

3.1) Navios subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul:

Navio de Apoio Oceânico Mearim;
Rebocador de Alto Mar Tritão;
Navio Patrulha Benevente; e
Navio Patrulha Babitonga.

3.2) Navio subordinado ao Serviço de Sinalização Náutica do Sul:

Navio Balizador Comandante Varella.

3.3) Demais OM da área de jurisdição do Comando do 5º Distrito Naval:

Comando do 5º Distrito Naval;
Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul;
Capitania Fluvial de Porto Alegre;
Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande;
Policlínica Naval de Rio Grande;
Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul;
Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande;
Delegacia da Capitania dos Portos em Uruguaiana;
Estação Radiogoniométrica da Marinha em Rio Grande;
Serviço de Sinalização Náutica do Sul;
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Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí;
1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Sul;
Capitania dos Portos de Santa Catarina;
Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí;
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna;
Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul; e
Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina.

3.4) Demais Navios da MB que estejam de passagem na área de jurisdição do Comando do 5º
Distrito Naval.

4) SERVIÇOS OFERECIDOS

A ENRG oferece serviços na área Industrial, de Apoio (facilidades logísticas aos Navios) e
nos PNR.

4.1) DEPARTAMENTO INDUSTRIAL

a) Carpintaria
a.1 – Confecção e restauração de mobília doméstica e naval em MDF e madeira;
a.2 – Tratamento e pintura em madeira;
a.3 – Confecção de aberturas prediais; e
a.4 – Projeto de móveis.

b) Eletricidade
b.1 – Manutenção e instalação de redes de baixa tensão, prediais, industriais e navais;
b.2 – Rebobinamento de motores elétricos de até 15CV; e
b.3 – Manutenção em quadros elétricos.

c) Eletrônica
c.1 – Manutenção e instalação de rádio comunicadores, antenas, ecobatímetros, radares, agulhas
giroscópicas, repetidores de sinais, amplificadores, sistemas de alarme e fonoclama de navios;
c.2 – Avaliação e reparo em cartões eletrônicos;
c.3 – Manutenção de equipamentos eletrônicos em geral; e
c.4 – Emissão de laudos técnicos.

d) Metalurgia
d.1 – Reparo e confecção de estruturas em aço;
d.2 – Reparo e confecção de anteparas e pisos de navios;
d.3 – Reparo e confecção de portas e escotilhas estanque; e
d.4 – Reparo e confecção de tubulações em aço e ligas de cobre.

e) Motores
e.1 – Manutenção em motores diesel e gasolina marítimos (serão avaliados previamente se há
condições de efetuar a manutenção);
e.2 – Manutenção de periféricos de motores marítimos;
e.3 – Manutenção em rabetas; e
e.4 – Manutenção em sistemas mecânicos de controle de propulsão e governo de embarcações
miúdas.
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f) Refrigeração
f.1 – Manutenção e instalação de sistemas de refrigeração domésticos, industriais e navais; e
f.2 – Manutenção e instalação de climatizadores de ar.

g) Usinagem e ajustagem
g.1 – Torneamento em peças de até 1000mm de diâmetro e 6000mm de comprimento;
g.2 – Fresagem e furação;
g.3 – Aplainamento;
g.4 – Reparo em bombas centrífugas e válvulas; e
g.5 – Alinhamento de motores.

h) Viaturas
h.1 – Manutenção em motores a diesel e a gasolina;
h.2 – Manutenção de periféricos de motores;
h.3 – Manutenção em transmissões;
h.4 – Manutenção em sistemas de freio; e
h.5 – Lanternagem e pintura.

4.1.1) REQUISITOS PARA ACESSAR O SERVIÇO

Os serviços prestados são referentes às atividades desenvolvidas pela ENRG, por meio do
Departamento Industrial, mediante os pedidos de serviço emitidos pelas Organizações Militares
apoiadas e pelos clientes internos. Os procedimentos da ENRG para o atendimento dos pedidos de
serviço são:

a) Pedido de Serviço (PS)/Pedido de Serviço Interno (PSI)
Os PS destinados à ENRG deverão ser emitidos em três (03) vias, numeradas por exercício,

conforme o modelo pré-definido, podendo ser enviados em meio digital, assinados digitalmente.
Cada PS deverá contemplar somente um serviço ou equipamento,  devendo ser  preenchido de
forma clara  explicitando  os  reparos  solicitados  do  modo  mais  detalhado  possível,  ou  mesmo
relatando  os  defeitos  ou  avarias  apresentadas  pelo  equipamento.  Expressões  do  tipo  “reparo
geral”,  “revisão  geral”  ou  simplesmente  “reparo”  em  determinado  equipamento  devem  ser
evitadas, pois dificultam o processo de delineamento e orçamento. 

Os  PSI  deverão  ser  emitidos  em  três  (03)  vias  e  serão  numerados  na  Divisão  de
Planejamento  do  Departamento  Industrial,  sendo  uma  das  vias  restituídas  ao  solicitante
devidamente  numerada. O  preenchimento  dos  mesmos  deve  seguir  as  mesmas  regras  do
preenchimento dos pedidos de serviço no que se refere à descrição do serviço.

b) Recebimento dos PS/PSI
Os PS em meio físico ou digital deverão dar entrada na ENRG pela SECOM. Os PSI serão

recebidos e numerados pela divisão de Planejamento do Departamento Industrial. 

c) Validade dos PS/PSI
Os PS/PSI terão validade somente para o exercício financeiro do ano de emissão, sendo

automaticamente cancelados ao término do referido exercício. Exceto os PS para os quais tenha
sido indicado recurso pelo cliente e os PSI para os quais tenha sido fornecido material.
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4.1.2) ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO

a) Delineamento dos PS/PSI
Todos os PS/PSI recebidos pela ENRG serão delineados com base nos desenhos ou manuais

disponibilizados pelo cliente, bem como nos esclarecimentos prestados pelas pessoas designadas
para darem as informações. 

O delineamento se restringirá, quantitativa e qualitativamente, ao solicitado no PS/PSI e
terá o detalhamento dos serviços a serem executados, bem como a relação de itens e serviços
necessários lançados na Nota de Delineamento. Solicitações de acréscimos de serviços, alterações
nas  especificações  dos  materiais  ou  quaisquer  outras  modificações,  mesmo que tecnicamente
possíveis, deverão ser formalizadas pelas OM apoiadas, por mensagem, e pelos clientes internos,
por CI, e também serão passíveis de delineamento e orçamento, que dependerão da aprovação e
indicação de recursos da OM apoiada ou cliente interno para o início da execução.

b) Custos de delineamento
Conforme  disposto  no  item  3.2.3  da  SGM  304,  os  custos  incorridos  na  execução  de

delineamentos de PS executados ou cancelados, inclusive pelo final da validade dos orçamentos ou
por  encerramento  do  exercício  financeiro,  serão  cobrados  pela  ENRG  com  base  em  valores
previamente divulgados.

c) Cotação do PS/PSI
O processo de cotação inicia-se após o delineamento do PS e, para tal, serão utilizadas as

Atas de Registro de Preço (ARP) disponíveis ou a tomada de preços junto ao comércio.
Os orçamentos  serão informados aos clientes por  meio de mensagem ou comunicação

interna, no caso dos clientes internos, e terão validade de 30 dias. A aprovação do orçamento
deverá ser feita por mensagem, com a indicação de recursos.

d) Pedido de Materiais e Serviços (PMS)
Após a formalização da indicação de recursos pelo cliente ou respectivo COMIMSUP, será

emitido o correspondente PMS pela Divisão de Planejamento ao Departamento de Intendência, a
fim de adquirir o material ou serviço necessário para atender o PS relacionado.

Caberá ao emissor do PSI providenciar, junto ao Comando da ENRG, a fonte dos recursos
necessários à execução.

e) Descrição de Serviços (DS)
Conforme item 3.6.2 do EMA-420, a Discriminação de Serviços será emitida pela ENRG ao

meio apoiado, apresentando os serviços que serão executados e o orçamento para os mesmos.
Deverá ser assinada pelo COMIMSUP, Comandante ou por Oficial para o qual tenha sido delegada
esta competência.

f) Execução do PS/PSI
A execução dos serviços solicitados somente se iniciará após a indicação ou disponibilização

dos  recursos  e  emissão  das  respectivas  Ordens  de  Serviço  pela  Divisão  de  Planejamento,  e
dependerá  da  disponibilidade  de  mão  de  obra  nas  oficinas  do  Departamento  Industrial.  A
priorização  de  serviços  a  serem  executados  atenderá  a  ordem  cronológica  das  indicações  de
recursos ou aos critérios definidos pelo Comandante da ENRG, Chefe do Departamento Industrial,
Encarregado da Divisão de Planejamento e pelo Encarregado da Divisão de Oficinas, nesta ordem.
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g) Satisfeito do PS/PSI
Ao término da execução dos serviços solicitados, o cliente deverá informar o “satisfeito” do

serviço na própria OS ou PSI, preferencialmente através da assinatura do oficial responsável pela
solicitação no campo da OS destinado para tal.

No caso do cliente não posicionar-se sobre a conclusão dos serviços solicitados, a ENRG
emitirá mensagem solicitando o “satisfeito”. Decorridos dez (10) dias da data hora da mesma sem
que haja manifestação da OM usuária, os PS serão considerados como satisfeitos. 

h) Garantia dos serviços executados
O prazo de garantia dos serviços executados é de 30 (trinta) dias corridos. Nos casos de

fornecimento  de  equipamentos  novos,  a  garantia  será  a  mesma  informada  pelos  respectivos
fabricantes.

i) Capacitação técnica
Nos  casos  de  PS  para  os  quais  a  ENRG  não  disponha  de  capacitação  técnica  para  o

atendimento, será transmitida mensagem informando ao cliente acerca da situação e sugerindo a
terceirização dos serviços.

j) Serviços Emergenciais
Caberá ao Comandante da ENRG a autorização para a execução de serviços emergenciais

nos meios ou OM apoiadas.

k) Pesquisa de Satisfação
A  cada  quadrimestre,  o  Departamento  Industrial  da  Estação  Naval  do  Rio  Grande

encaminhará às OM e meios nos quais foram prestados serviços, a pesquisa de satisfação para
avaliação dos serviços que será utilizada como parâmetro para melhoria nos atendimentos dos
pedidos de serviço.

4.2) DIVISÃO DE APOIO

A Divisão de Apoio da ENRG presta serviços e facilidades para utilização do Píer da ENRG-
4SB e do Cais da ENRG-APN.

Diante disso foram criados alguns dispositivos a fim de disciplinar os procedimentos para a
utilização do Píer da ENRG-4SB, do Cais da ENRG-APN e as respectivas facilidades existentes.

4.2.1) Descrição das facilidades

a) O Píer da ENRG-4SB dispõe dos seguintes serviços e facilidades:

Fornecimento de:
Características do

Fornecimento
Serviços de:  Facilidades

Energia elétrica

São disponibilizadas:
 – 04 tomadas de 440V/1000A,
 – 04 tomadas de 440V/500A
 – 04 tomadas de 220V/500A

Coleta seletiva de
lixo

Berços de
atracação

Aguada São disponibilizadas 12 tomadas Iluminação de
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para fornecimento de aguada. logradouros

Ar comprimido
São disponibilizadas 12 tomadas
para  fornecimento  de  ar
comprimido

Rede de incêndio/sanitários
São disponibilizadas 12 tomadas
para  fornecimento  de  água  de
CBINC.

Linhas telefônicas
São  disponibilizados  12  plugues
para fornecimento de linhas.

Apoio  de  rede  de
informática

São  disponibilizados  12  plugues
de fornecimento de rede

b) O Cais da ENRG (APN) dispõe dos seguintes serviços e facilidades:

Fornecimento de:
Características do

Fornecimento
Serviços de:  Facilidades

Energia Elétrica
São disponibilizadas 02 tomadas

de 440V/100A e 130A
Coleta seletiva de

lixo
Berços de
atracação

Aguada
É disponibilizado 01 tomada para

fornecimento de aguada
Iluminação de
logradouros

Linhas Telefônicas
É disponibilizado 01 plugue de

fornecimento de linhas

Os Navios atracados e as OM da área do Com5ºDN no Rio Grande poderão solicitar, por
mensagem, o apoio de viaturas para transporte de pessoal ou carga, com antecedência mínima de
24 horas.

Os serviços e as facilidades fornecidas estão à disposição dos Navios sediados no Com5ºDN
e àqueles em trânsito no Sul, sendo apoiados desde a sua atracação até a desatracação, conforme
os detalhamentos supracitados.

4.2.2) Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis Descartáveis, Resíduos Oleosos e Esgotamento das
Caixas de Gordura e Fossas.

A  ENRG  tem  procedimentos  para  a  coleta,  armazenamento,  manuseio,  fiscalização  e
registro dos resíduos recicláveis descartáveis e resíduos oleosos gerados nas atividades executadas
pela ENRG como OMPS-E e esgotamento das caixas de gordura, tanques separadores de óleo e
fossas, bem como a separação dos resíduos recicláveis descartados na OM e sua destinação para
as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

4.2.3) Sistema de Gestão Ambiental da área de jurisdição da ENRG

O SGA da ENRG tem como objetivo buscar o desempenho ambiental, de forma contínua e
permanente e contribuir para o desenvolvimento sustentável na execução de suas atividades e
serviços, como consequência de seu compromisso na prevenção da poluição.

A Política Ambiental da OM, definida em Ordem Interna, está formulada em consonância
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com a legislação e normas administrativas em vigor e tem o propósito de assegurar a eliminação
ou  a  redução  dos  resíduos  sólidos,  efluentes  líquidos  e  emissões  de  gases  provenientes  das
atividades que possam contribuir para a degradação do meio ambiente. Para a consecução da sua
Política Ambiental, a ENRG tem os seguintes princípios:
a) Concorrer para que as etapas de planejamento, organização e condução das atividades da OM
busquem maior qualidade e produção, não devendo isentar-se das prevenções de danos à vida
humana, ao meio ambiente, aos meios Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais, como também de
danos às instalações sob sua responsabilidade;
b)  Buscar  a  prevenção  da  poluição,  adotando  tecnologias  limpas,  seguras  e  economicamente
viáveis, avaliando previamente, impactos ambientais significativos de novas atividades e serviços;
c) Atender aos regulamentos e a legislação ambiental aplicável às atividades exercidas pela ENRG
e, exigir que as empresas contratadas tenham comprometimento com a boa conduta ambiental;
d) Apresentar comprometimento com a melhoria contínua de seus processos, serviços e pessoal,
avaliando, periodicamente, se os resultados obtidos estão em conformidade com a boa conduta
ambiental;
e)  Buscar  a  excelência  em  gestão  ambiental,  por  meio  da  capacitação  de  seu  pessoal  e  da
implantação de novas tecnologias, utilizando adequadamente os recursos humanos, financeiros e
materiais disponíveis;
f) Desenvolver ações de conscientização junto a todo pessoal da OM, de modo a promover o senso
de  responsabilidade  individual  e  a  prevenção  dos  riscos  a  danos  ambientais  associados  às
atividades da ENRG; e
g) Implementar e manter um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) eficaz, mantendo o seu contínuo
aprimoramento.

A  realização  de  operações  e  atividades  que  possam  manter  “vigilância”  sobre  os
procedimentos do SGA da OM, com a finalidade de evitar danos ambientais,  deve ser sempre
mantida e aprimorada conforme as atividades da ENRG.

4.3)  DEPARTAMENTO DE PREFEITURA NAVAL

Os  PNR  são  imóveis  residenciais  destinados  à  ocupação,  exclusivamente,  para  moradia
temporária  do  militar  da  ativa,  preferencialmente  acompanhado  dos  respectivos  dependentes
legais que residam sob o mesmo teto, no interesse do serviço, em razão das características de
movimentação inerentes à atividade militar, conforme estabelecido na legislação pertinente. 

Por  designação  do  Com5ºDN,  a  Estação  Naval  do  Rio  Grande  é  a  Organização  Militar
Responsável  pela  administração  dos  PNR  na  área  do  Rio  Grande,  sendo  atribuídas  as
responsabilidades previstas no subitem 2.3 da NORDINAVSUL nº 01.6-01:
a)  baixar  instruções  complementares  à  administração,  ocupação  dos  PNR,  instalação  de
condicionadores de ar e antenas e alteração de fachadas e interiores das edificações de acordo
com as especificidades de suas respectivas áreas devendo, tais instruções, serem decorrentes das
diretrizes constantes nesta NORDINAVSUL;
b) exercer a guarda e a administração de cada Conjunto Habitacional  e casas isoladas sob sua
responsabilidade;
c) participar de assembleias para votação de obras ou serviços e elaboração de convenções de
condomínio, quando se tratar de condomínio onde a União não seja a única proprietária;
d) efetuar a manutenção corretiva ou preventiva nos PNR sob sua responsabilidade, tanto para
recompor  o  aspecto  original  da  construção  ou  das  instalações,  quanto  para  readequá-los  à
finalidade para a qual são destinados, em face do desgaste provocado pelo tempo de existência ou
por causas fortuitas;
e) aplicar e cobrar multa por ocupação irregular dos PNR sob sua responsabilidade;
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f) aplicar e cobrar multa ao Permissionário que realizar obras e alterações nos PNR, nos terrenos
ou nas fachadas das edificações, sem a devida autorização formal da OMR; e
g)  notificar,  aplicando advertência ao Permissionário que descumprir  esta NORDINAVSUL,  bem
como as normas e legislações previstas. O Permissionário que for advertido duas vezes, no período
de doze meses, deverá ser notificado para desocupar o PNR, nos termos da alínea r do subitem 8.1
da NORDINAVSUL nº 01.6-01;
h) elaborar o Estatuto da Administração e o Regimento Interno dos Conjuntos Habitacionais, que
deverão  ser  adequados  de  acordo  com as  especificidades,  prioridades  e  necessidades  de  sua
jurisdição, submetendo-os à aprovação do Com5ºDN;
i) gerenciar os recursos disponibilizados para execução da manutenção dos imóveis;
j) verificar as condições de habilitação para ocupação de PNR; e
k) elaborar Ordem Interna (OI) específica sobre a sistemática para tramitação e atendimento de
Pedidos de Serviços em PNR e Manual do Morador, com o propósito de orientar os Permissionários
quanto  às  regras  de  convivência  e  direitos  e  deveres  dos  Permissionários,  bem  como  outros
assuntos julgados necessários, em complemento a esta Norma.

Visando melhor atendimento, a ENRG estabeleceu algumas normas para o recebimento e a
entrega de Próprios Nacionais Residenciais, conforme segue:

4.3.1) Ocupação de PNR
 A ocupação do PNR será procedida conforme abaixo discriminado:

a) A ENRG informará por meio de mensagem ao Com5ºDN a disponibilidade do PNR;
b) O militar designado para receber o imóvel se apresentará ao Departamento de Prefeitura Naval
com  cópia  da  mensagem  de  designação  emitida  pelo  Com5ºDN,  portando  a  declaração  de
dependentes  (Anexo  D  da  NORDINAVSUL  01.6-01),  devidamente  preenchida  e  rubricada  pelo
Encarregado de Pessoal de sua OM, as Certidões Negativas obtidas no Cartório de Registro de
Imóveis e cópia das identidades (suas e de todos os dependentes instituídos);
c)  O militar  designado deverá,  ainda,  preencher a  Declaração do Permissionário,  constante no
Anexo E da NORDINAVSUL 01.6-01;
d) Conferida a documentação do militar, a Divisão de Entrega e Recebimento de PNR providenciará
a Vistoria do Imóvel, preenchendo o Relatório constante no Anexo G da NORDINAVSUL 01.6-01;
e) Ao término da Vistoria, será formalizado o recebimento do PNR pelo Termo de Autorização de
Uso (TAU), constante do Anexo H da NORDINAVSUL 01.6-01;
f)  Os  PNR  dotados  de  mobiliários,  equipamentos  e  utensílios  deverão  ser  entregues  com  os
mesmos em bom estado e em funcionamento, precedida de conferência com o Cadastro dos Bens.
Por ocasião do recebimento destes itens, o permissionário deverá assinar cautela e o lançamento
do estado de funcionamento dos mesmos lançado na TAU; 
g) A ENRG emitirá mensagem ao Com5ºDN informando a entrega do PNR; e
h) A ENRG lançará em Ordem de Serviço os valores devidos para desconto do Permissionário.
I  –  Após  dez (10)  dias,  a  partir  da data/hora da  mensagem de convocação para  sua OM, for
constatado que o militar não compareceu para o recebimento do PNR, a ENRG informará o fato ao
Com5ºDN para as providências cabíveis.
II – Caso o permissionário necessite prorrogação do prazo previsto na alínea anterior, o mesmo
deverá solicitar ao Com5ºDN, por mensagem.
III – Documentos necessários para ocupação de PNR:
a) Cópia da mensagem de designação;
b) Declaração de dependentes, devidamente preenchida e rubricada pelo Encarregado de Pessoal
de sua OM;
c) Cópia da Identidade do permissionário e de seus dependentes;
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d)  Impressão  da  página  do  BDPES,  autenticado  pelo  Encarregado  de  Pessoal,  que  consta
relacionado os nomes dos dependentes;
e) Comprovante de comparecimento prévio à APD; e
f) Certidão Negativa de Imóveis na localidade, em nome do permissionário e dependentes.

4.3.2) Desocupação do PNR
A desocupação do PNR será procedida após o recebimento de mensagem, emitida pela OM

do  militar,  ou  Comunicação  Interna  no  caso  dos  militares  da  ENRG,  mencionando  a  data  de
desembarque ou desocupação do PNR ou o fato que motivou a cessação de direito do seu uso.
a) A ENRG notificará formalmente o militar para desocupar o PNR, no prazo de trinta dias corridos,
contados a partir da data de recebimento da notificação. No caso de recusa de assinatura da
notificação, a mesma será firmada a rogo, com duas testemunhas. Findo o prazo e não ocorrendo a
desocupação, fica caracterizada a ocupação irregular; 
b) No ato da notificação, deverá ser marcado o dia e a hora para vistoria e conferência do PNR,
feitas por um vistoriador da ENRG;
c) O Permissionário deverá, no ato da entrega, apresentar os recibos de quitação das taxas e dos
serviços públicos de sua responsabilidade. Caso não o faça, o PNR não será recebido pela ENRG;
d) O vistoriador, em cotejo com o Relatório de Vistoria feito por ocasião da entrega do PNR, deverá
exigir  que  as  deficiências  e  as  falhas  estejam  sanadas  para  recebimento  do  PNR  e  posterior
emissão do Atestado de Regularidade de Devolução do Imóvel;
e)  O  PNR  ao  ser  devolvido  pelo  militar  deverá  estar  limpo,  pintado  internamente,  com  as
instalações elétricas e hidrossanitárias em bom estado e em funcionamento, pisos e revestimentos
em bom estado, com as áreas livres e tratadas; e
f)  Os  PNR  dotados  de  mobiliários,  equipamentos  e  utensílios  deverão  ser  recebidos  com  os
mesmos em bom estado e em funcionamento, precedida de conferência com o Cadastro dos Bens.

4.3.3) SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PERMISSIONÁRIO (SAP)
Este  Serviço tem  a  finalidade  de  prestar  o  apoio  administrativo  e  de  informações  ao

permissionário  e  executar  as  atividades  de  manutenção  e  reparos  em  caráter  de  Rotina,  de
urgência e de emergência nos Próprios Nacionais Residenciais (PNR), localizados na área de Rio
Grande.

a) Administrativo:
O  Departamento  de  Prefeitura  Naval  prestará  atendimento  ao  público  externo,

permissionários  e  seus  dependentes,  no  horário  de  expediente  normal,  a  fim  de  protocolar
pedidos de serviço, recebimento de documentos, prestação de informações e agendamento para
ocupação e desocupação de PNR.

Com  a  finalidade  de  prestar  apoio  logístico  às  Seções  de  Manutenção  em  PNR,  o
Departamento de Prefeitura Naval conta com uma Seção de Compras e Armazenamento.

b) Manutenção:
Visando  agilizar  a  prontificação  de  PNR  e  a  redução  de  custos  com  a  contratação  de

empresas terceirizadas, os militares das subprefeitura e seções de manutenção serão empregados
diariamente nas atividades normais de manutenção e reparos daquelas residências,  cumprindo
programação do Departamento de Prefeitura  Naval,  sendo priorizados os  reparos  de primeiro
escalão (de pequena monta), nos PNR desocupados. 

Os serviços em caráter de Rotina e de urgência serão executados durante o expediente
mediante preenchimento prévio de Pedido de Serviço, conforme o Anexo L da NORDINAVSUL 01.6-
01.
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c) Plantão:
A fim de atender as atividades de manutenção e reparos em caráter de emergência,  a

subprefeitura no Jardim do Sol e as subprefeituras de Manutenção nos Condomínios Habitacionais
José Adeildo e Marcílio Dias contarão com cinco militares de serviço de plantão, que participarão
de uma “única escala de serviço  de sobreaviso”,  sob a  responsabilidade  do Departamento de
Prefeitura Naval, os quais serão acionados a qualquer hora do dia ou da noite, em rotina normal ou
de domingo.

Fora do expediente normal, os plantões serão acionados pelo OSE em casos de emergência,
assim  entendidos  como  aquelas  ocorrências  que  caracterizam  necessidade  imediata  para
prontificação ou tomada de providências iniciais, objetivando ao restabelecimento da condição de
normalidade. Exemplificam-se como fainas emergenciais:
a) Destelhamento de PNR por ação de chuvas e ventos;
b)  Restabelecimento  da  energia  elétrica  em  função  de  curto-circuito  ocorrido  no  prédio  ou
apartamento; 
c) Restabelecimento de água em função do mau funcionamento de bombas ou boias; e
d) Debelar grandes vazamentos hidrossanitários que estejam causando prejuízo ao permissionário
e até mesmo ao prédio.

O plantão deverá dar SITREP do início, do andamento e da conclusão da faina à autoridade
que o acionou.

4.3.4) DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO
O Departamento de Prefeitura Naval  efetuará o atendimento ao público nos dias de rotina

normal, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00.
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