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1.3 – Lista de Siglas e de Abreviaturas
 LISTA DE SIGLAS E DE ABREVIATURAS

ACISO                         - Ação Cívico-Social
ADERIB                       - Adestramento em Técnicas e Táticas em Operações Fluviais em Ambiente Ribeirinho
ADEST-EQ                  - Adestramento de Equipe
AEN                            - Ação Estratégica Naval 
AFTA                           - Ações de Fiscalização do Tráfego Aquaviário 
AGCI                           - Assessoria de Gestão e Controle Interno
AJ                                - Área de Jurisdição
ANVISA                      - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
APE                             - Assistência Pré-Escolar
ARIE                            - Área de Relevante Interesse Ecológico
AT                               - Auxílio-Transporte
BDPES                        - Banco de Dados de Pessoal
BP                               - Bilhete de Pagamento
BPMA                          - Batalhão de Polícia Militar Ambiental
CAALEX                       - Clube Almirante Alexandrino
CAAML                       - Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão
CADIMAWeb             - Cadastro Imobiliário da Marinha 
CAv                              - Controle de Avarias
CAU                             - Centro de Atendimento ao Usuário
CBMDF                       - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
CBMTO                       - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Tocantins
CCIMAR                      - Centro de Controle Interno da Marinha
CCSM                          - Centro de Comunicação Social da Marinha
CD                               - Controle de Distúrbios 
CEF                              - Centro de Ensino Fundamental
CEM                            - Chefe do Estado-Maior
CFAT                           - Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins
CFAQ MAF/MMA N1  - Curso de Formação de Aquaviário Marinheiro Auxiliar Fluvial de Convés e Máquinas
CFB                             - Capitania Fluvial de Brasília
CFGO                          - Capitania Fluvial de Goiás
CFN                            - Corpo de Fuzileiros Navais
C-FSD-FN                   - Curso de Formação de Soldado Fuzileiro Naval
CGCFN                       - Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais
CGS                            - Chefe Geral dos Serviços
CHA                            - Carteira de Habilitação de Amador 
CIAA                           - Centro de Instrução Almirante Alexandrino 
CIAAN                        - Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval Almirante José Maria do Amaral Oliveira
CIAB                           - Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez
CIAMPA                     - Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves 
CIANB                        - Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga
CIASC                         - Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo
CIAW                         - Centro de Instrução Almirante Wandenkolk
CIR                             - Carteira de Inscrição e Registro 
CLTI                            - Centro Local de Tecnologia da Informação
CMatFN                     - Comando de Material de Fuzileiros Navais
CMB                           - Colégio Militar de Brasília
CNAE                          - Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNB                            - Clube Naval de Brasília
CNPJ                           - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Com7ºDN                  - Comando do 7º Distrito Naval
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COMAE                      - Comando de Operações Aeroespaciais
Cmdo Art Ex              - Comando de Artilharia do Exército
ComFFE                     - Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra 
ComSoc                     - Comunicação Social
ComOpNav               - Comando de Operações Navais
ConGes                      - Conselho de Gestão
CP-ACN                      - Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval
CP-AEAM                   - Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes Marinheiros
CP-AEN                      - Concurso Público de Admissão à Escola Naval
CP-CAP                      - Concurso Público para o Corpo Auxiliar de Praças
CP-CEM                     - Concurso Público para o Corpo de Engenheiros Navais 
CP-CSM-Md              - Concurso Público do Corpo de Saúde da Marinha (Quadro de Médicos)
CP-CSM-CD/S           - Concurso Público para os Quadros de Cirurgião Dentista e Apoio à Saúde
CP-CapNav               - Concurso Público para o Quadro de Capelães Navais
CP-QC-CA/FN           - Concurso Público para os Quadros Complementares dos Corpos da Armada e de Fuzileiros 

Navais
CP-QTPA                  - Concurso Público para o Quadro Técnico de Praças da Armada
CP-QC-IM                 - Concurso Público para o Quadro Complementar do Corpo de Intendentes da Marinha
CP-T                          - Concurso Público para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar
CSU                           - Carta de Serviço ao Usuário
DARF                        - Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DASM                       - Diretoria de Assistência Social da Marinha
DCTIM                      - Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha
DefNBQR                 - Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica
DETRAN-DF             - Departamento de Trânsito do Distrito Federal
DF                             - Distrito Federal 
DFM                         - Diretoria de Finanças da Marinha 
DGMM                     - Diretoria-Geral do Material da Marinha
DGOM                      - Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha
DGPM                      - Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha
DIREP-RF                 - Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal
DM                           - Dirigente Máximo 
DMB                         - Demonstrativo de Movimentação de Bens 
DN                            - Decisão Normativa
DOU                         - Diário Oficial da União
DPC                          - Diretoria de Portos e Costas 
DPF                          - Departamento de Polícia Federal
DSM                         - Diretoria de Saúde da Marinha
EB                             - Exército Brasileiro
EIBC                          - Equipamento Individual Básico de Combate
EMA                         - Estado-Maior da Armada 
ENAP                        - Escola Nacional de Administração Pública
EP                             - Emenda Parlamentar
EPBI                          - Equipagens de Proteção Balística Individual
EPM                          - Ensino Profissional Marítimo
EPP                           - Empresa de Pequeno Porte
EQ-CondCães          - Estágio de Qualificação de Condutores de Cães de Guerra
ERMB                       - Estação Rádio da Marinha em Brasília
ESD                           - Escola Superior de Defesa
ESPOC                      - Estágio Preparatório para Oficiais designados para Capitanias, Delegacias e Agências 
ESPRAC                    - Estágio Preparatório para Praças designadas para Capitanias, Delegacias e Agências 
ETI                            - Escola de Tempo Integral 
ETSP                         - Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público 
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FER                           - Força de Emprego Rápido
FF                              - Ficha Financeira
FHB                           - Fundação Hemocentro de Brasília
FN                             - Fuzileiro Naval
FUSMA                     - Fundo de Saúde da Marinha
GAP                          - Grupo de Atendimento ao Público
GDF                          - Governo do Distrito Federal
GLO                          - Garantia da Lei e da Ordem
GM                           - Guarda Marinha
GO                             - Goiás
GptFNB                     - Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília
GptFNRG                  - Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande
GptOpFuzNav          - Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais 
GRU                           - Guia de Recolhimento da União
HF                              - High Frequency (alta frequência)
HFA                           - Hospital das Forças Armadas
HFAB                         - Hospital da Força Aérea de Brasília
HMAB                       - Hospital Militar de Área de Brasília
HNBra                       - Hospital Naval de Brasília
IAM                           - Inspeção Administrativo Militar
IBAMA                      - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
ID                               - Indicador de Desempenho
IM                              - Intendente da Marinha
IN                               - Instrução Normativa
INSPNAV                   - Inspeção Naval
LAEP-7                      - Lancha de Apoio ao Ensino e Patrulha de 7 metros
LED                            - Light Emitting Diode (diodo emissor de luz)
LESTA                        - Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário
LOA                           - Lei Orçamentária Anual
LVAD                         - Laudo de Vistoria, Avaliação e Destinação
LTDA                         - Limitada
LSAM                        - Licenciamento do Serviço Ativo da Marinha
MAPA                       - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MB                            - Marinha do Brasil
MD                            - Ministério da Defesa
Md                            - Médico
MF                            - Ministério da Fazenda 
MN                           - Marinheiro 
MN-RC                     - Marinheiro Recruta
MPOG                      - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
NA                             - Nota de Auditoria
NAIM                        - Núcleo de Atendimento ao Idoso na Marinha
NATURATINS           - Instituto Natureza do Tocantins
NBQR                        - Nuclear, Biológica, Química e Radiológica
NAIM                        - Núcleo de Atendimento ao Idoso na Marinha 
NAS                           - Núcleo de Assistência Social
NE                             - Nota de Empenho
NORTAM                  - Normas Técnicas Ambientais
OBJ                           - Objetivo Estratégico
OBNAV                     - Objetivo Naval
OCS                           - Organização Civil de Saúde
OM                            - Organização Militar
OMH                         - Organização Militar Hospitalar
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OSE                           - Organização de Saúde Extra-MB
PA                              - Plano de Ação
PAE                           - Programa de Atendimento Especial
PASEP                       - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PCDF                         - Polícia Civil do Distrito Federal
PCO                           - Pesquisa de Clima Organizacional
PEO                           - Planejamento Estratégico Organizacional
PGAD                        - Programa Geral de Adestramento 
PGI                            - Plano Geral de Instrução
PMTO                        - Polícia Militar do Estado do Tocantins
PNR                           - Próprio Nacional Residencial
PPA                           - Plano Plurianual
PREPOM                  - Programa do Ensino Profissional Marítimo
PRF                           - Polícia Rodoviária Federal
PROFESP                  - Programa Forças no Esporte
PROGEM                  - Programa Geral de Manutenção
PSC                           - Projeto Soldado Cidadão
QUARTELEX            - Exercício de ambientação dos novos soldados à rotina e peculiaridades da nova OM 
RC                             - Recruta
RECAF                      - Rede Estratégica de Comunicações de Alta Frequência
RECIM                      - Rede de Comunicações Integradas da Marinha
RG                             - Relatório de Gestão
RIP                             - Registro Imobiliário Patrimonial
RM2                          - Reserva de 2ª Classe da Marinha 
RP                              - Restos a Pagar
RNIT                          - Rede Naval Interamericana de Telecomunicações
SA                              - Solicitação de Auditoria
SAMU-DF                 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Distrito Federal
SAR                           - Search And Rescue 
SC                             - Servidor Civil
SD-FN                      - Soldado Fuzileiro Naval
SDP                          - Setor de Distribuição de Pessoal
SEN                          - Sistema de Ensino Naval
SENAC                     - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAI                      - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENASP                   - Secretaria Nacional de Segurança Pública
SEP                          - Serviço de Estabilização de Paciente
SESC-DF                  - Serviço Social do Comércio no Distrito Federal
SGM                        - Secretaria-Geral de Marinha
SIAFI                        - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIAPE                       - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 
SIC                           - Segurança da Informação e Comunicações 
SIGDEM                  - Sistema de Gerência de Documentos Eletrônicos da Marinha
SIORG                     - Sistema de Informações Organizacionais
SISCOM                  - Sistema de Comunicações da Marinha
SISFORÇA               - Sistemática de Planejamento de Força
SISTOQUE              - Sistema de Controle de Estoque
SLTI                          - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SMI                          - Serviço de Medicina Integral
SMM                       - Sistema de Mobilização Marítima
SMO                        - Serviço Militar Obrigatório
SMV                         - Serviço Militar Voluntário
SNT                          - Sistema Nacional de Telecomunicações
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SOAMAR                 - Sociedade Amigos da Marinha
SPA                          - Serviço de Pronto Atendimento
SPDA                        - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
SPI                            - Superintendente de Patrimônio Imobiliário
SPIUnet                    - Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União
SPU                           - Superintendência do Patrimônio da União
SQS                           - Super Quadra Sul
SSI                              - Superintendência dos Serviços de Intendência
SSM                           - Sistema de Saúde da Marinha
SSTA                          - Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário
STA                            - Segurança do Tráfego Aquaviário
T                                 - Quadro Técnico
TCU                            - Tribunal de Contas da União
TE                               - Transporte Especializado
TED                            - Termo de Execução Descentralizada
TERRACAP                 - Companhia Imobiliária de Brasília
TFM                            - Treinamento Físico Militar
TI                                - Tecnologia da Informação
TIC                              - Tecnologia da Informação e Comunicação
TIEM                          - Título de Inscrição de Embarcação Miúda
TMFT                         - Tabelas Mestra de Força de Trabalho
TNE                            - Transporte Não Especializado
TO                              - Tocantins
TON                           - Tonelada
TST                             - Tribunal Superior do Trabalho
TTC                            - Tarefa por Tempo Certo 
UAC                           - Unidade Apresentadora e Contas
UCB                           - Universidade Católica de Brasília
UF                              - Unidade da Federação
UG                             - Unidade Gestora
UGE                           - Unidade Gestora Executora
UJ                               - Unidade Jurisdicionada
UHE                           - Usina Hidrelétrica
UO                             - Unidade Orçamentária
UPAG                         - Unidade Pagadora
UPC                            - Unidade Prestadora de Contas
UTI                             - Unidade de Terapia Intensiva
VCB                            - Voluntárias Cisne Branco
VISA-DF                     - Vigilância Sanitária do Distrito Federal
VNAVI                        - Vila Naval Almirante Visconde de Inhaúma
Vtr                              - Viatura
3º BtlOpRib               - 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas

 7-56



(Continuação do Relatório de Gestão do Exercício de 2022, do Com7ºDN......……..…………………………...................…)

1.4 – Lista de Tabelas, Quadros, Gráficos e Figuras

LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS

Quadro 2.1.1 – Identificação da UPC……………………………………………………………………....…………................…........…...11

Quadro 2.2.1.1 – Estrutura Organizacional do Comando do 7° Distrito Naval ..……….………..................….....…...… 14

Quadro 2.2.1.2 – Informações Sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas …….…………………………………….………...….15

Quadro 2.2.1.3 – Cliente e Finalidade………………………………………………………………………………..………………………….….16

Quadro 2.5.1.1 – Projeto Soldado Cidadão…………..…………………………..………………………………….…………………………...19

Quadro 2.5.2.1  – Programa Segundo Tempo  - Forças no Esporte (PROFESP)….……….……………………….….…….…..…….….20

Quadro 3.1.1 – Principais Riscos………………………………………………………………………………………………………………………….…..20

Quadro 4.1.1 – Concursos Públicos……………………………………………………………………………………..…………………………….…….27

Quadro 4.6.1.1 – Recursos recebidos, empenhados, liquidados e pagos………………………………………………………..……….……...46

Quadro 4.6.3.2.1 – Gastos com funcionamento.………………………………………………..……………....…………..…..….………..47

Quadro 4.6.3.4.1 – Contratações diretas das OM subordinadas……………..…………………………………………...….….…….48

Quadro 4.6.4.2.1.1 – Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial de propriedade da União....…..…...50

Quadro 4.6.4.2.1.2 – PNR sob responsabilidade do Com7°DN..……………………………………………….……….……………….50

Quadro 4.6.4.2.1.3 – Situação dos Tombos quanto à regularização da SPU….…………………………………...…..……......50

Quadro 4.6.4.2.1.4 – Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ…….………..…..……..50

Quadro 4.6.4.2.1.5 – Despesas com manutenção de Imóveis sob responsabilidade da UJ…….………………..…..….. 51

Quadro 4.6.4.2.1.6 – Registros Contábeis………………………………………………………………………………...……………...……….51

Quadro 4.7.3.1 – Inconsistências constatadas – Notas de Auditoria…………………………………………..…………………………….53

Quadro 4.7.3.2 – Inconsistências constatadas – Solicitações de Auditoria………………………………………..….…………..….…..55

 8-56



(Continuação do Relatório de Gestão do Exercício de 2022, do Com7ºDN......……..…………………………...................…)

1.5 – Lista de Anexos e Apêndices

LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

Anexo A – Modelo N° 2 – Informações sobre o PROFESP

Anexo B – Modelo N° 5 – Principais Contratos de Gestão

Anexo C – Modelo N° 6 – Principais Ações/Operações realizadas em 2022 

Anexo D – Modelo N° 7 – Principais Riscos Estratégicos

Anexo E – Modelo N° 12 – Gestão de Licitações e Contratos

Anexo F – Modelo N° 13 – Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Anexo G – Modelo N° 15 – Sustentabilidade

Anexo H – Modelo Nº 18 – Marinha em Números

 9-56



(Continuação do Relatório de Gestão do Exercício de 2022, do Com7ºDN......……..…………………………...................…)

 1.6 – Sumário

1.0 – ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS Página

1.1 – Capa 1

1.2 – Folha de Rosto 2

1.3 – Lista de siglas e de abreviaturas 3

1.4 – Lista de tabelas, quadros, gráficos e figuras 8

1.5 – Lista de anexos e apêndices 9

1.6 – Sumário 10

2.0  – VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 11

2.1 – Identificação da UPC e declaração da sua missão e visão 11

2.2 – Estrutura organizacional e de governança 14

2.3 – Ambiente externo 17

2.4 – Modelo de negócios (cadeia de valor) 18

2.5 – Políticas e programa de governo 19

2.6 – Principais contratos de gestão 20

2.7 – Principais Operações realizadas em 2022 20

3.0 – RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 20

3.1 – Principais riscos estratégicos 20

3.2 – Principais oportunidades 22

3.3 – Perspectivas 22

3.4 – Avaliação dos riscos 23

4.0 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO 23

4.1 – Governança no Com7ºDN 23

4.2 – Transparência e relacionamento com a sociedade 42

4.3 – Objetivos estratégicos e indicadores de desempenho 43

4.4 – Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos 45

4.5 – Avaliação dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas 46

4.6 – Apresentação resumida dos resultados da gestão da UPC 46

4.7 – Principais ações de supervisão, controle e correição 53

 

 10-56



(Continuação do Relatório de Gestão do Exercício de 2022, do Com7ºDN......……..…………………………...................…)

2.0 – VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
2.1 – Identificação da UPC e declaração de sua missão e visão

Quadro 2.1.1 – Identificação da UPC

 IDENTIFICAÇÃO DA UPC 

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Comando da Marinha – Ministério da Defesa Código SIORG: 185 – 41066 

Identificação da UPC

Denominação Completa: Comando do 7° Distrito Naval

Denominação Abreviada: Com7°DN

Código SIORG: 23223 Código LOA: 

Não se aplica

Código SIAFI: 787000

CNPJ: 00.394.502/0055-37

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Órgão Público

Principal Atividade: Administração pública em geral Código CNAE: 8422-1/00

Telefones/Fax de contato: (61) 3429-1173/1174 

Endereço eletrônico: com7dn.secom@marinha.mil.br

Endereço na Internet: (https://www.marinha.mil.br/com7dn/)

Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, S/N°, Bloco N, Prédio Anexo, 2° andar, Plano Piloto, Brasília - DF 

CEP: 72000-000 

Normas relacionadas à UPC

Normas de criação e alteração da UPC

Em 22 de fevereiro de 1997, pelo Decreto N° 2.153, foi criado o Com7°DN (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decre-
to/  D2153.htm  ) 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da UPC

Portaria N° 0043/ComOpNav, de 25 de março de 1997, que ativa o Com7°DN  (https://www.marinha.mil.br/com7dn/?
q=historico) e Portaria N° 155/ComOpNav, de 12 de dezembro de 2022, que aprova o Regulamento Único dos Comandos
dos Distritos Navais. (http://www.comopnav.mb/comopnav/?q=Secretaria/lva-de-portarias-do-comopnav) 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da UPC

Regimento Interno, aprovado pela Portaria N° 461, de 31 de agosto de 2022, do Comando do 7°Distrito Naval,  IN Nº
84/2020 e DN Nº 198/2022, ambas do TCU.
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Unidades Gestoras (UG) e relacionamento entre UG e Gestões

Código SIAFI
Denominação

UO 52131

787700 Hospital Naval de Brasília (HNBra)

787200 Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB)

787900 Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez (CIAB)

787310 Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT)

787320 Capitania Fluvial de Brasília (CFB)

787400 Estação Rádio da Marinha em Brasília (ERMB)

787330  Capitania Fluvial de Goiás (CFGO)

Gestões relacionadas à UPC

Código SIAFI
Denominação

UO 52131

0001 Tesouro Nacional

2.1.1 – Missão e Visão de Futuro do Com7°DN
         O Com7°DN tem a missão de aprestar as Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais subordinadas ou
adjudicadas, a fim de contribuir para a defesa da Pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da
ordem, para o cumprimento das atividades subsidiárias previstas em Lei e para o apoio à Política Externa, na sua
respectiva AJ.

         Para a consecução do seu propósito, são atribuídas ao Com7ºDN as seguintes tarefas:
I – executar operações navais, aeronavais, de fuzileiros navais e terrestres de caráter naval;
II – apoiar as unidades e forças navais, aeronavais e de fuzileiros navais, subordinadas ou não;
III – contribuir para a segurança do tráfego aquaviário, no que se refere à salvaguarda da vida humana

e à segurança da navegação nas hidrovias interiores e à prevenção da poluição hídrica por parte de embarca-
ções;

IV – implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos nas águas interiores, atuando, quando
necessário, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal;

V – coordenar e controlar as atividades de inspeção naval e socorro e salvamento nas águas jurisdicio-
nais do Com7ºDN;

VI – acompanhar o tráfego fluvial e lacustre de interesse;
VII – controlar a movimentação de meios navais, nacionais e estrangeiros, em trânsito;
VIII - cooperar com os órgãos federais, quando determinado, na repressão aos delitos de repercussão

nacional ou internacional, quanto ao uso das águas interiores, na forma de apoio logístico, de inteligência, de
comunicações e de instrução;

IX – cooperar para a preservação e utilização racional dos recursos das águas interiores;
X – cooperar com o desenvolvimento nacional e colaborar com atividades de defesa civil, quando de-

terminado; 
XI – atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, nas águas interiores, independentemente da

posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela recaia, contra delitos ambientais,
isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações
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de: a) patrulhamento; b) revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e c) prisões
em flagrante delito.

XII – supervisionar as atividades de ACISO às populações ribeirinhas;
XIII – concorrer para a garantia da lei e da ordem, conforme determinado, atuando de forma isolada

ou em cooperação com as demais Forças Armadas;
XIV – executar atividades de inteligência e contrainteligência;
XV – supervisionar as medidas de segurança orgânica;
XVI – exercer as atribuições de polícia judiciária militar, atuando junto aos órgãos federais e estaduais,

como necessário;
XVII – exercer as atividades inerentes à prestação do serviço e formação militar;
XVIII – apoiar o pessoal militar e civil da Marinha e seus dependentes;
XIX – executar as atividades da fase de preparo estabelecidas no SMM;
XX – conduzir as ações de ComSoc;
XXI – exercer as atribuições relativas ao Representante da Autoridade Marítima;
XXII – exercer as atribuições relativas ao SDP em relação às OM subordinadas e apoiadas;
XXIII – exercer as atribuições relativas à UJ apresentadora de contas perante o TCU; e

XXIV – quando ordenado, exercer o Comando de uma Força Naval Componente ou Conjunta subordi-
nada a um Comando Operacional de Teatro de Operações.
         Em situação de conflito, crise, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal e em regimes especiais, cabe
ao Com7ºDN a implementação dos planos de segurança específicos e as tarefas concernentes à mobilização e à des-
mobilização que lhe forem atribuídas pelas normas e diretrizes referentes à mobilização marítima e as emanadas pelo
ComOpNav.
         A Visão de Futuro do Com7°DN é “Ser reconhecida até 2024, no âmbito da Marinha do Brasil e da sociedade
brasileira,  como uma Força Distrital moderna, aprestada e dinâmica, que realiza com excelência as atividades
institucionais, operativas e de apoio, consonante com a Visão de Futuro da Marinha do Brasil”.

2.1.2 – Área de Jurisdição

Área de Jurisdição do Com7°DN 625.831 Km²
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2.2 – Estrutura Organizacional e de governança

2.2.1 – Organograma do Comando do 7º Distrito Naval

Quadro 2.2.1.1 – Estrutura Organizacional do Comando do 7º Distrito Naval

Áreas 
Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de
 atuação

Comando de Área Comandar a área fluvial, lacustre e
terrestre da sua AJ  (Estados de

Goiás e Tocantins e o DF). 

 Vice-Almirante 
GILBERTO SANTOS KERR Comandante

04/12/2020
a 31/12/2022
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Áreas 
Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de
 atuação

Chefia do
Estado-Maior 

Assessorar o Comandante no que
lhe for determinado e na execução
dos seus deveres funcionais coor-
denando os trabalhos das Seções

do Estado-Maior e demais elemen-
tos organizacionais a ele subordi-

nados. 

Capitão de Mar e Guerra (FN)
CARLOS WEIZEL DE

FONTOURA BARRETO JÚNIOR

Chefe do
Estado-Maior

10/03/2021
a 31/12/2022

Chefia Geral dos
Serviços

Auxiliar o Comandante na execu-
ção das atividades administrativas
e exercer a função de Ordenador

de Despesas do Com7°DN.

Capitão de Mar e Guerra (IM)
ARILSON FERREIRA GOMES

Chefe Geral dos
Serviços

31/05/2021
a 31/12/2022

Superintendência
do Serviço de
Intendência

Coordenar a execução das ativida-
des de centralização dos Serviços
de Intendência e exercer a função

de Ordenador de Despesas da
UGE.

Capitão de Mar e Guerra (IM)
MARCELO DE PAULA MOURA

Superintendente

 

01/12/2020
a 31/12/2022

Superintendência
do Patrimônio

Imobiliário

Supervisionar a gerência e a manu-
tenção dos PNR na AJ do Com7°DN
e administrar o Patrimônio Imobi-
liário da Marinha, localizado em

Brasília-DF.

Capitão de Mar e Guerra
(IM) JOSÉ CLÁUDIO

RODRIGUES GUERRA
Superintendente

 19/04/2022
a 31/12/2022

       O Com7ºDN, para o cumprimento de suas tarefas, dispõe das seguintes subunidades estratégicas:

Quadro 2.2.1.2 – Informações Sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas

 Subunidades 
Estratégicas Competências Titular Cargo Período de

Atuação 

Grupamento de Fuzileiros
Navais de Brasília 

(GptFNB)

Contribuir para o preparo e
aplicação do Poder Naval, na AJ
do Com7ºDN, estando apto a

participar de operações terres-
tres de caráter naval, promover
a segurança e a defesa de insta-
lações navais e civis de interes-
se da MB, no DF e nos estados

de Goiás e Tocantins.

Capitão de Mar e Guerra  (FN) 

MARCELO FORTUNATO
HERINGER ROSA

Comandante  28/01/2022 

a 31/12/2022

Centro de Instrução e
Adestramento de Brasília
Almirante Domingos de

Mattos Cortez (CIAB)

Capacitar Oficiais e Praças dos
diversos Corpos e Quadros para
o exercício das funções previs-
tas nas OM da Marinha. 

Capitão de Mar e Guerra (FN)
ALVARO FRANCISCO DE SOUZA

MOURA
Comandante

19/01/2021 

a 31/12/2022
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Áreas 
Estratégicas Competências Titular Cargo

Período de
 atuação

Estação Rádio da Marinha
em Brasília (ERMB)

Proporcionar  comunicações
entre  as  OM  da  MB  ou  entre
estas e outras organizações de
interesse,  pela  operação  das
redes  e  circuitos  do  SISCOM;
Cumprir e fiscalizar a doutrina,
as normas, os procedimentos e
as  demais  instruções  de
comunicações  vigentes  na
Marinha;  e  Contribuir  para  o
pleno  exercício  do  Comando
pelas Autoridades Navais e para
com  as  atividades  de
Inteligência da MB (Portaria nº
23/2003, do ComOpNav).

Capitão de Fragata
RICARDO PENEDO GONÇALVES Comandante

25/02/2021 

a 31/12/2022

Capitania Fluvial de
Brasília (CFB)

Orientar, coordenar e controlar
as  atividades  relativas  à
Marinha  Mercante  e  às
organizações  correlatas,  a  fim
de  contribuir  para  a  Defesa
Nacional, a salvaguarda da vida
humana  e  a  segurança  da
navegação  e  a  prevenção  da
poluição  hídrica  por  parte  de
embarcações  ou  suas
instalações  de  apoio,  em  sua
respectiva AJ. 

Capitão de Fragata
GÚBIO DE OLIVEIRA

Capitão dos
Portos

 21/01/2022 

a 31/12/2022

Capitania Fluvial do
Araguaia-Tocantins

(CFAT)

Capitão de Fragata
 ARTUR ROBERTO QUIRINO

DA SILVA

Capitão dos
Portos

23/07/2021 

a 31/12/2022

 Capitania Fluvial de Goiás
(CFGO)

Capitão de Fragata (T)
DIVANILDO FELIPE SANTIAGO

Capitão dos
Portos

05/02/2021 

a 31/12/2022

Hospital Naval de Brasília
(HNBra)

Contribuir  para  a  eficácia  do
SSM, no tocante à execução das
atividades  técnicas  de:
Medicina  Assistencial,
Medicina  Operativa  e  parcela
de  Medicina  Pericial  na  AJ  do
Com7ºDN. 

Capitão de Mar e Guerra (Md)

GISELE MENDES DE
SOUZA E MELLO 

Diretora
28/01/2021 

a 31/12/2022

      O presente RG é o conjunto de informações relativas à gestão da UPC Com7°DN e das OM subordinadas.
Dele, também fazem parte os demonstrativos de natureza contábil,  financeira, orçamentária, patrimonial e
operacional.
        Este RG pretende evidenciar a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais, bem como o resulta -
do das ações empreendidas e está organizado de forma a possibilitar a visão do desempenho da Gestão  e da
Conformidade no exercício de 2022, ou seja, além dos aspectos legais, tradicionalmente avaliados, serão abor-
dados os quesitos associados à eficiência, à eficácia, à efetividade e à economicidade da Gestão, bem como à
estrutura de Controle Interno deste Comando, com as finalidades de satisfazer aos seguintes clientes:

Quadro 2.2.1.3 – Cliente e Finalidade

CLIENTES FINALIDADE
Sociedade Transparência / Controle Social

Controles Externo (TCU) e Interno Subsidiar o julgamento de Contas

Titulares das OM subordinadas Conhecimento da UAC e apoio à tomada de decisão
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        De acordo com as normas em vigor, o ConGes reuniu-se mensalmente, sempre com a presença do DM, ocasião
em que foram realizadas as prestações de contas das diversas gestorias, além da apresentação dos indicadores de de-
sempenho (ID) atinentes às atividades deste Comando, que permitiram traçar um perfil de desempenho mensal. Duran-
te essas reuniões foram discutidas as ações a empreender e realizado o acompanhamento do planejamento estratégi-
co.

2.3 – Ambiente Externo
         Constitui-se na análise do cenário sócio-político-econômico-tecnológico e sua provável repercussão junto à
OM, buscando obter “Oportunidades” e definir “Ameaças” que possam impactar no cumprimento da missão.
         Segue-se abaixo a análise do ambiente externo, dentro de uma perspectiva estratégica, pontuando alguns
aspectos que podem se constituir em oportunidades ou ameaças para o Com7°DN.

2.3.1 – Aspecto Social
        Há uma alta demanda da clientela pelos serviços executados pelo Com7°DN. Uma das principais tarefas
atribuídas é a prestação de apoio às demais OM pertencentes à MB, localizadas em Brasília e ao seu pessoal
(militares, servidores civis e seus dependentes). 
          Em 2022, o Com7°DN e suas OM subordinadas continuaram a atuar no combate ao coronavírus. A Equipe
de Resposta em Defesa NBQR do Com7ºDN, composta por militares do GptFNB, CFB e CIAB realizou ações de
desinfecção  no  DF.  Com  essas  ações,  este  Comando  realizou  a  seguinte  entrega  para  a  sociedade:
descontaminação de espaços de circulação pública. 
         Em relação à área de saúde, há uma alta demanda da clientela por serviços de saúde a serem executados
pelo HNBra. Aliado a este aspecto, há carência de uma cultura de saúde preventiva pelo usuário do SSM, apesar
da existência dos programas de saúde e da sua atuação, inclusive quando realizados por meio de busca ativa.
Deste modo, o controle dos pacientes crônicos e de maiores custos pode ser prejudicado, acarretando aumento
dos gastos hospitalares. O HNBra utiliza todos os serviços, clínicas e métodos diagnósticos oferecidos pelo HFA,
que é o hospital terciário destinado aos atendimentos das três Forças. Além do HFA, o HNBra conta com o
apoio, dentro das possibilidades de cada um, dos outros dois hospitais militares da área, o HMAB e o HFAB. 
         Fruto de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Palmas-TO e a SOAMAR-TO, a ETI Almirante Taman -
daré é apoiada pela MB, atendendo cerca de 1.200 alunos. 

2.3.2 – Aspecto Político
          Nos dias 26 e 27 de janeiro, respectivamente, no GptFNB, foram inauguradas, a nova Torre de Escalada e a
cobertura da Quadra de Esportes. A inauguração da nova Torre de Escalada contou com a presença do Deputa-
do Federal, pelo Distrito Federal, Sr. Júlio César Ribeiro, acompanhado do Comandante do 7º Distrito Naval,
Vice-Almirante Gilberto Santos Kerr. Na inauguração da cobertura da Quadra de Esportes, esteve presente a Se-
nadora República Leila Barros.
        No dia 18 de fevereiro, a ERMB recebeu a visita da Deputada Federal Bia Kicis. Na oportunidade, foram
apresentados os projetos beneficiados pelos recursos de EP por ela destinados.
           No dia 8 de março, a Banda de Música do GptFNB participou da Cerimônia Especial do Segmento Náutico,
promovida pelo Ministério do Turismo, e realizada no Clube Naval de Brasília.  O evento formalizava o reconheci-
mento da atividade de condutor de turismo náutico como ocupação, com o lançamento de pacotes de medidas
para promoção do turismo náutico no Brasil. 
          No dia 30 de setembro de 2022, o GptFNB recebeu a visita de comitiva da Assessoria Especial de Comuni -
cação Social do Ministério da Defesa.
         Em 2022, buscando mitigar os efeitos da COVID-19, o GptFNB liderou a Equipe de Resposta NBQR na de-
sinfecção das instalações pertencentes a outros órgãos públicos, na AJ do Com7°DN. 
         Os seguintes órgãos e entidades foram beneficiados com as ações da Equipe de Resposta em Def-NBQR:
Museu Nacional da República; TERRACAP e CEF 507, em Samambaia-DF.
           O Brasil é membro da RNIT, principal componente do Sistema Interamericano de Comunicações Navais. A
RNIT é constituída pelos destacamentos localizados em cada país-membro e atualmente 18 países fazem parte
desta Rede de Telecomunicações (Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos
da América, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai
e Venezuela). A RNIT tem como propósito manter intercâmbio de comunicações entre os comandos navais dos
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países participantes, assim como entre estes e seus respectivos representantes de forma confiável, rápida e se-
gura. A ERMB, foi premiada 14 vezes como a melhor Estação de Telecomunicações. Tal prêmio contribui para
colocar em destaque o nome da MB no continente americano no âmbito das comunicações navais.

2.3.3 – Aspecto Econômico
        O Com7°DN e suas OM subordinadas, exceto o HNBra, dependem financeiramente, do montante de recur-
sos distribuídos pelo ComOpNav e demais Relatores de Plano de Metas. Os recursos repassados em 2022, aten-
deram tanto os compromissos compulsórios quanto as demais necessidades com manutenção de meios, insta -
lações, pessoal, saúde, TI e outros gastos relevantes. As principais demandas foram aquelas voltadas para o apo-
io às OM localizadas em Brasília e Palmas, além do atendimento aos militares, servidores civis e seus dependen -
tes. O HNBra depende, para seu funcionamento, do montante de recursos distribuídos pela DSM. Esses recursos
devem atender tanto os compromissos compulsórios, determinados pela necessidade de realizar atendimentos
e procedimentos diversos nos usuários do SSM, quanto para manter a OM em funcionamento. As principais de-
mandas são, aquelas voltadas para a realização de procedimentos complementares, internações, cirurgias e te-
rapia intensiva e para cobrir as despesas administrativas. 

2.3.4 – Aspecto Tecnológico
          A evolução na área de comunicações e TI torna o cliente cada vez mais exigente e para prestar um atendi -
mento de qualidade é necessário que o Com7°DN, por meio da ERMB, tenha militares capacitados a realizar os
reparos necessários e recursos para a aquisição de material de infraestrutura e equipamentos para atender as
demandas da AJ. O atendimento das necessidades supracitadas, reduzem o risco de interrupção nos enlaces de
comunicação. A ERMB, em eventual colapso nas comunicações do SNT, será a responsável por coordenar e in-
terligar os Distritos Navais ou OM de interesse, de modo a permitir a continuidade das tarefas de comando e
controle na MB. Face à avançada obsolescência técnica e descontinuidade dos equipamentos em uso, a ERMB
necessita adquirir novos equipamentos de Comunicação HF, substituir os enlaces rádio que interligam a OM por
tecnologia atual, tais com a fibra ótica, bem como revitalizar o parque de antenas, tendo em vista a integração à
RECAF, ainda independente da RECIM e adotar uma comunicação de contingência para a RNIT que em 2019 uti-
lizou, experimentalmente, as comunicações em HF.
          A evolução tecnológica na área de saúde e a sua divulgação em massa pela mídia tornam os clientes cada
vez mais exigentes, demandando procedimentos e exames no “estado da arte”, com custos elevados. Soma-se a
este fato a necessidade de lançar mão de especialistas credenciados em clínicas particulares e a grande quanti -
dade de solicitações e encaminhamentos para exames de alta complexidade e custo, gerando  trade-offs  nos
processos de apoio relacionados à Auditoria em Saúde.
          Este fato exige grande esforço do corpo clínico para manter o diagnóstico basicamente realizado pela de -
talhada anamnese, atenta avaliação clínica ao exame físico e utilização dos meios diagnósticos disponíveis no
HNBra.

2.4 – Modelo de Negócios (Cadeia de Valor)
         A Cadeia de Valor representa como são estruturados e agrupados os principais processos de trabalho da
organização, a fim de que ela cumpra sua missão, melhorando seu desempenho global, gerando valor para seus
clientes, de forma objetiva e transparente.
         Esse modelo apresenta uma visão sistêmica dos processos e seu encadeamento lógico, permitindo uma vi-
sualização do fluxo informacional, de serviços e atividades produzidas pela organização. A Cadeia de Valor é um
dos referenciais estratégicos da organização, e orienta o seu Planejamento Estratégico, ajudando na apuração,
análise e entendimento de sua atuação e seus resultados.
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2.5 – Políticas e Programas de Governo
2.5.1 – Projeto Soldado Cidadão 
           A coordenação regional deste Projeto é exercida pelo Com7ºDN e a coordenação local pelo CIAB que exe -
cutou as atividades demonstradas no quadro abaixo. Em 2022, foram realizados quatro cursos.

Quadro 2.5.1.1 – Projeto Soldado Cidadão (PSC)

CURSO QUANTIDADE DE ALUNOS VALOR (R$)
Auxiliar de Logística - SENAC 41 0,00*

Auxiliar Administrativo - SENAC 41 0,00*

Eletricista Residencial - SENAI 25 0,00*

Padeiro - SENAI 20 23.000,00

TOTAL 23.000,00
* Cursos realizados de forma gratuita

2.5.2 – Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte (PROFESP)
          No PPA 2020-2023, o MD é responsável pela coordenação do Programa Finalístico 6011 que trata da coo-
peração com o desenvolvimento nacional. Este programa ajuda a enfrentar o problema da necessidade de pron-
ta ação governamental nos casos de calamidades ou desastres naturais, assim como de apoio às políticas gover-
namentais de saúde, infraestrutura, inclusão e assistência social, meio ambiente, formação de atletas, entre ou -
tras. O resultado esperado do programa é a população beneficiada por ações governamentais apoiadas ou de-
senvolvidas pelas Forças Armadas. Desta forma, as ações desenvolvidas no Programa Segundo Tempo – Forças
no Esporte estão de acordo com o previsto no Programa 6011 e na Ação Orçamentária 20IG, realizando inclusão
e assistência social para os beneficiários do programa. O PROFESP, conforme Decreto N° 10.085, de 05 de no-
vembro de 2019, é um programa desenvolvido e coordenado pelo MD, com o apoio dos Comandos da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica em parceria, com os Ministérios da Cidadania, da Educação e da Mulher, da Famí-
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lia e dos Direitos Humanos. O programa tem por finalidade a promoção da valorização do indivíduo, a redução
de riscos sociais e o fortalecimento da cidadania e da inclusão e integração sociais de seus beneficiados, por
meio do acesso à prática de atividades educacionais, esportivas e físicas. O programa atende crianças e adoles -
centes em situação de vulnerabilidade social. 
        Em 2022, foram recebidos R$225.585,00 que possibilitaram a promoção do programa pelas quatro OM
subordinadas a este Comando, conforme o quadro a seguir:

 Quadro 2.5.2.1 – Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte (PROFESP)

CFAT ERMB GptFNB CIAB

Valor repassado 
(alimentação) R$29.970,00 R$49.815,00 R$125.550,00 R$20.250,00 

Vagas 100 123 231 70

Faixa Etária 11 a 16 anos 6 a 11 anos 7 a 17 anos 11 a 16 anos

  Dados atualizados em 20 de dezembro de 2022

                           

2.6 – Principais contratos de gestão
          Não há informações para este subitem.

2.7 – Principais Operações realizadas em 2022
          As informações constam no modelo n° 6 em anexo. 

3.0 – RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
3.1 – Principais riscos estratégicos
         A MB, em sua Política de Gestão de Riscos, determinou que suas UJ aplicassem, no tratamento da Gestão,
os princípios e processos para identificação e avaliação de riscos aos quais as organizações estão expostas em
suas atividades. 
         No Com7ºDN, a gestão e os controles internos foram acompanhados pelo ConGes. Ao Conselho compete
assessorar o DM na administração geral, preocupando-se com os usuários internos e externos e analisando a
gestão tanto sob o aspecto da conformidade e do desempenho quanto dos atos e fatos inerentes à administra -
ção financeira, orçamentária e patrimonial. Como importante medida de análise de controle interno, as unida -
des subordinadas foram submetidas, nos últimos dois anos, à IAM, mediante designação de militares e servido-
res civis qualificados que verificaram a gestão relacionada aos aspectos econômicos, financeiros, de pessoal, da
tecnologia de informações, logística e de outras áreas operacionais afetas ao controle interno. 
        Os principais riscos aos quais o Com7ºDN está sujeito e a situação destes riscos no decorrer do ano de
2021, estão apresentados no quadro abaixo:

Quadro 3.1.1 – Principais Riscos 

Prioridade OM Principais Riscos Situação

1 ERMB Interrupção do acesso à RECIM e
à Internet

Os  riscos  de  interrupção  do  acesso  à  RECIM  e  internet
distrital  na  AJ  do  Com7ºDN  foram  reduzidos
significativamente, porém existe a necessidade adquirir um
roteador sobressalente que interliga a conexão principal da
Intranet. Para mitigar esse risco é necessário a compra do
roteador para substituição imediata em caso de inoperância.
A ERMB necessitará de R$ 100.000,00.

2 ERMB Obsolescência técnica de equipa-  A ERMB possui 6 transceptores para comunicação em HF,
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mentos de Comunicações Navais sendo apenas 1 militarizado. Os equipamentos são antigos,
o  mais  recente  possui  11  anos  de  operação,  e  todos  se
encontram descontinuados,  o que dificulta  a aquisição de
sobressalentes  e  aumenta  os  custos  de  manutenção.  Em
15SET2020,  após  a  visita  do  Comandante  de  Operações
Navais,  foi transmitido o Of.  Nº 65/2020 de modernização
para  ComOpNav.  Em  28SET2020  o  Com7ºDN  enviou  o
Despacho N° 40-04/2020 para o ComOpNav, sendo favorável
ao  pleito  de  modernização  da  ERMB.  Este  risco
inevitavelmente  leva  à  ineficiência  no  desempenho  da
atividade-fim da OM como integrante do SISCOM e Estação
Principal do Serviço Fixo de Comunicações da Marinha.  Em
JUL2021, o ComOpNav provisionou recursos no valor de R$
230.000.000,00 a fim de realizar manutenção do parque de
antenas da ERMB. Existe uma Meta Prioritária da Marinha
de modernização do SISCOM que está sendo executada pela
DCTIM. 

3 HNBra Alta dependência das OCS
credenciadas

O refluxo na Pandemia de COVID-19, possibilitou a reabertu-
ra dos ambulatórios nas especialidades que haviam sido fe-
chadas nos anos de 2020 e 2021. Em março de 2022, com o
retorno do atendimento nas especialidades de medicina e
apoio, houve diminuição da demanda para OSE.  Porém, a
demanda reprimida ocasionou alto aprazamento em especi-
alidades que contavam com poucos profissionais ou nas es-
pecialidades que, apesar de alta procura, não estavam dis-
poníveis no HNBra. O alto aprazamento, alta demanda repri-
mida e baixo número de especialistas,  manteve a procura
por OSE  alta,  principalmente em oftalmologia,  psiquiatria,
urologia, psicologia e nutrição. As especialidades inexisten-
tes continuaram a ser encaminhadas às OCS tais como: neu-
rologia,  reumatologia,  neonatologia,  terapia  intensiva,  ne-
frologia (hemodiálise) e internações psiquiátricas. A depen-
dência de OCS continua a ser um risco considerável, em vir-
tude do citado e da cartelização de determinadas especiali-
dades, que exercem pressão por meio de grupos organiza-
dos. A reforma da OM teve o objetivo de diminuir as fraque-
zas nos centros de custos do HNBra com maior peso, como
a unidade de terapia intensiva que tem a projeção de abrir
dez (10) leitos nesta unidade.

4 CIAB Sistemas elétricos
subdimensionados e obsoletos

Necessidade  de  execução  e  adaptação  do  SPDA,  nos
principais  prédios  da  OM,  redimensionamento  e
rebalanceamento do quadro de distribuição do rancho.

5 GptFNB Falta de equipagem, material de
campanha e EIBC 

Em dezembro do corrente ano, o GptFNB recebeu a visita
do CMatFN. Por ocasião da visita foram levantadas as neces-
sidades para o recompletamento do material de campanha
e EIBC. Como conclusão das reuniões realizadas, o CMatFN
informou que enviará, no início de 2023, 200 Kits de equipa-
gem individual e mais alguns de suplementar, a fim de aten-
der as demandas da FER e Plano Escudo

6 GptFNB Falta de recursos orçamentários
para a manutenção e emprego

das viaturas previstas para a FER

O GptFNB não tem recebido o total de recursos destinados
ao PROGEM. Em 2022, a OM recebeu R$ 110.000,00 (cento
e dez mil reais), dos R$ 657.078,00 (seiscentos e cinquenta e
sete e setenta e oito mil reais) subsidiados. O GptFNB não
realizou as manutenções necessárias de 5 viaturas de 5 TON
ATEGO e de 4 viaturas de ¾ TON MARRUÁ.  Tal fato poderá
comprometer a disponibilidade, em curto prazo, as viaturas
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MARRUÁ e, em médio prazo, as viaturas ATEGO.

7 GptFNB Redução gradual da disponibili-
dade de meios para escoltas de

batedores 

Quanto ao  déficit na dotação de Motocicleta Harley David-
son (MCL HD), a Seção de Logística mantém gestões com o
CMatFN para completar a dotação deste meio operativo. Fo-
ram recebidas da SENASP, por meio de doação, 06 Motoci-
cletas Harley Davidson (MCL HD), em 2019. Quanto à dispo-
nibilidade, a OM possui 16 MCL HD em condições de uso e
01 indisponível.  O GptFNB vem buscando soluções para ca-
pacitar militares na manutenção das MCL HD, tendo recebi-
do a visita de representante da empresa Harley Davidson e
solicitado que a empresa realize turmas de seu curso de ma-
nutenção. Contudo, por ser um modelo fora de linha da Har-
ley Davidson, a OM encontra dificuldade na aquisição de so-
bressalente para as motos.

8 Com7ºDN Degradação estrutural dos PNR Este  Comando  transmitiu os ofícios Nº  07-10/2017  e  Nº
01.6-65/2018 ao ComOpNav, informando o incremento do
nível de degradação das condições de habitabilidade e inte-
gridade dos PNR em face da redução dos recursos orçamen-
tários. Existe a necessidade de serviços que exigem capacita-
ção técnica não contemplada pelos quadros deste Coman-
do. Foi encaminhado o ofício Nº 01.6-12/2019, com laudos
periciais, visando documentar tecnicamente as condições de
integridade e segurança das fachadas e coberturas dos pré-
dios constituídos pelos blocos “G” da SQS 202 e blocos “J” e
“K” da SQS 111, em Brasília/DF, inclusa a situação de insegu-
rança e desatualização tecnológica dos elevadores dos blo-
cos localizados na SQS 111. A reforma da fachada e cobertu-
ra do bloco “G” da SQS-202 foi concluída em JUN2022. Em
relação à modernização de 12 elevadores dos blocos “J” e
“K” da SQS 111, foi concluída a modernização dos elevado-
res de serviço em 2022, e a previsão de conclusão da mo-
dernização dos elevadores sociais de ambos os blocos é até
NOV2023. Foi realizada a licitação para reforma da fachada
do bloco “E”,  da SQS-202. A empresa contratada não de-
monstrou capacidade técnica de concluir as obras no prazo
contratual e o contrato foi rescindido com cerca de 25% dos
serviços executados,  conforme informado pela  R242001Z/
OUT/2022  de  SETDIS  para  OPENAV  com informação para
SGERAL, ADMSTR. 

3.2 – Principais oportunidades
        Os seguintes fatores externos à organização podem impactar positivamente a missão, seus objetivos e/ou
seu desempenho: Localização junto à elevada parcela da cúpula decisória da MB, facilitando as tratativas de as-
suntos de interesse da Marinha afetos ao Com7ºDN; Elevado conceito e credibilidade da MB junto à sociedade, proporcio-
nando a aproximação do Com7°DN com as principais entidades e autoridades federais, estaduais, distritais e municipais da AJ;  Cap-
tação de recursos orçamentários e financeiros oriundos de Emendas Parlamentares e de Destaques de Crédito; e
Parcerias com outros órgãos da Administração Pública, por meio de convênios e contratos, visando a melhoria da
qualidade de vida da Família Naval.

3.3 – Perspectivas
       Espera-se a ampliação nos repasses de créditos  orçamentários para que este Comando possa atingir as
metas previstas para o próximo exercício. O Com7ºDN estabeleceu os seguintes OBJ: manutenção dos meios e
da  capacidade  plena  de  atendimento  da  FER;  aperfeiçoamento  da  estrutura  de  execução  do  PGAD  e  do
PROGEM;  execução  de  INSPNAV  na  AJ;  otimização  dos  processos  organizacionais  e  sistemas  de  controle
gerencial dos gastos de recursos financeiros e logísticos; divulgação das atividades deste Comando aos públicos
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interno e externo,  com foco nas operações,  exercícios e demais atividades;  aprimoramento e melhoria  dos
processos decorrentes  da PCO; implementação de medidas para o aumento do nível  de satisfação com os
serviços prestados; promoção da qualificação e captação de recursos humanos; assistência à Família  Naval,
visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida; elevar o nível de manutenção dos PNR na AJ deste
Comando; modernização da infraestrutura de TIC; e promoção da manutenção contínua dos monumentos em
homenagem à MB, na AJ.

3.4 – Avaliação dos riscos
        No gerenciamento dos riscos, basicamente destacaram-se os relacionados à gestão de pessoal,  à gestão
dos recursos orçamentários, à gestão da capacitação e à gestão do patrimônio imobiliário. Os riscos detectados,
bem como o respectivo tratamento, foram acompanhados pelo ConGes da OM com a finalidade de possibilitar
os meios para a sua eliminação ou mitigação. 
         Tomando por base os subsídios apresentados pelas OM subordinadas, bem como os levantamentos reali -
zados pelo SDP deste Comando, ao longo de 2022, os principais riscos identificados na gestão do pessoal foram,
em relação aos militares, a rotatividade e a transferência para a reserva e, quanto aos servidores civis, a redu-
ção da Força de Trabalho sem a correspondente reposição. Outro risco relevante na área de pessoal foi a carên -
cia de militares/servidores civis para as atividades-meio das OM, o que muitas vezes demanda a retirada de pes -
soal da atividade-fim para suprir as carências. 
         Este Comando recebeu recursos previstos no PA 2022, inferiores às reais necessidades. Buscou-se mitigar
o impacto das restrições orçamentárias por meio da captação de recursos extra MB tanto para este Comando
como para as OM subordinadas. Algumas medidas foram adotadas para a economia de energia, de água e de
outros gastos, visando à disponibilidade de crédito para atender às despesas compulsórias. Em virtude da ado-
ção  dessas  medidas,  nenhuma  atividade-fim  teve  o  seu  cumprimento  significativamente  prejudicado.  O
Com7ºDN e suas OM subordinadas conseguiram manter um adequado atendimento à sociedade.
       Em relação aos riscos relacionados à capacitação de pessoal, este Comando encaminhou em 2022, subsídios
aos Centros de Instrução e Adestramento da MB (CIAW, CIAA,  CIANB, CIASC,  CIAB,  CIAAN e CAAML),  com
solicitação para alocação de vagas para serem incluídas no PGI 2023 com foco nos cursos expeditos, especiais,
adestramentos e estágios para capacitação da Força de Trabalho, visando atender os setores administrativos
(atividade-meio) e operativos (atividade-fim) das OM.  Houve participação da Força de Trabalho em cursos e
palestras,  utilizando o conceito  de ambiente  virtual  de aprendizagem e videoconferências,  em proveito  da
capacitação.  Foram priorizadas  as  vagas  em cursos  em  áreas  críticas  e  de  segurança,  como por  exemplo,
aqueles atinentes ao CAv. Como medidas de controle, os militares e servidores civis foram direcionados para a
participação em cursos realizados em Brasília como por exemplo, cursos na ENAP. Para o tratamento dos riscos
relacionados ao patrimônio imobiliário, foram realizadas gestões priorizando as necessidades emergenciais. O
montante utilizado está consolidado no quadro 4.6.4.2.1.5. Assim, as ações desenvolvidas pelo Com7ºDN foram
amplas e detalhadas em conformidade com a legislação vigente, atendendo, simultaneamente, aos requisitos
da transparência, Lei Nº 12.527, de 11 de novembro de 2011 (Acesso à Informação) e também o Decreto Nº
9.094, de 17 de julho de 2017, o que permitiu que fossem cumpridos os  objetivos  contidos no PEO deste
Comando.

4.0 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
4.1 – Governança do Com7ºDN 
         Para a tomada de decisões, o Comandante conta com a assessoria do ConGes, por ele presidido e compos-
to pelo CEM, pelo CGS, pelo SPI, pelo SSI, pelo Assessor de Gestão e Controle Interno, pelos Encarregados de
Seção do Estado-Maior, pelos Chefes de Departamento e de outros setores. O Conselho reúne-se mensalmente,
ocasião em que são realizadas as prestações mensais de contas das diversas gestorias, além de apresentados os
diversos índices atinentes às atividades deste Comando e das OM subordinadas, que permitem traçar perfis de
desempenho. Durante essas reuniões são ainda discutidas as ações em curso com vistas ao cumprimento do
PEO.  Ainda  são  avaliados  os  riscos  e  consequentes  ações  mitigantes.  No  que  diz  respeito  à  estrutura  de
autocontrole  da  gestão  da  UPC,  a  AGCI  vem  se  tornando  cada  vez  mais  um  importante  mecanismo  de
acompanhamento dos índices de aferição de qualidade dos serviços prestados por este Comando, contribuindo
para a tomada de decisão, sempre com o foco na sociedade e orientado para o melhor resultado.
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        Com os recursos disponibilizados, este Comando e suas OM subordinadas conseguiram cumprir as tarefas
atribuídas. Todas as realizações, listadas abaixo, encontram-se de acordo com os OBJ de cada OM.

I) Comando do 7° Distrito Naval
        O 62º Aniversário do Com7ºDN, foi comemorado com cerimônia militar, que reuniu uma representação da
tripulação no  dia  29  de  março,  para  leitura  da  Ordem  do Dia,  alusiva  à  data.  Na  ocasião,  foi  realizada  a
premiação do Programa de Redação “Nossa  Marinha”.  A  solenidade  foi  presidida  pelo  Comandante  do 7º
Distrito  Naval  acompanhado  do  CEM  e  do  CGS.  Estavam  presentes,  ainda,  os  Comandantes  das  OM
subordinadas e o Suboficial-Mor do Com7ºDN.
        No dia 30 de março, o Com7ºDN realizou homenagem e premiação das Praças e Servidor Civil que mais se
destacaram nos quesitos liderança, desempenho e comportamento, ao longo do primeiro trimestre de 2022. 

                                                                         Entrega de prêmios aos destaques do trimestre
                                                                         Foto: Arquivo do Com7ºDN

         Iniciando as celebrações da Páscoa, a Seccional Voluntárias Cisne Branco de Brasília e o Departamento Re -
gional do Abrigo do Marinheiro realizaram, no dia 6 de abril, a entrega de bombons às crianças atendidas pelo
PAE, coordenado pelo Núcleo de Assistência Social (NAS) do Com7ºDN. Atualmente, 78 crianças recebem aten -
dimento por meio do PAE, o que proporciona uma qualidade de vida melhor tanto para os usuários quanto para
suas famílias.
       O Departamento Regional do Abrigo do Marinheiro em Brasília, em parceria com a Diretoria Seccional Vo -
luntárias Cisne Branco, celebrou a Páscoa junto à Família Naval, com festas realizadas nos dias 9, 10 e 18 de
abril, em Palmas-TO, no Distrito Federal e em Goiânia-GO, respectivamente. Os eventos aconteceram em algu-
mas das localidades onde residem militares, servidores civis e seus dependentes, na AJ do Com7ºDN, incluindo
a VNAVI, Guará e Águas Claras, no Distrito Federal, Vila Naval Cisne Branco, em Palmas, e na CFGO.
        No dia 18 de maio, o Com7ºDN realizou cerimônia militar alusiva ao Dia da Vitória. O dia 8 de maio marcou
o fim celebrou o Dia da Vitória que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. 
     O Com7ºDN inaugurou,  no dia 23 de maio,  a  exposição do 42º Salão de Artes Riachuelo.  A cerimônia
aconteceu na Casa Thomas Jefferson, em Brasília, com a presença de artistas e autoridades. Realizado todos os
anos, como parte das comemorações alusivas ao Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, o evento deste ano
também homenageou o Bicentenário da Independência do Brasil e a contribuição da Marinha para a soberania
do País.
     No dia 26 de maio,  o Com7ºDN assinou,  o Acordo de Cooperação Técnica com o Governo do Estado
Tocantins. O propósito foi operacionalizar o Levantamento Hidrográfico com planta batimétrica no Lago da UHE
Luiz Eduardo Magalhães, em Palmas. O Levantamento permitirá o conhecimento da batimetria e subsidiará a
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CFAT,  como  representante  local  da  Autoridade  Marítima,  nas  medidas  para  o  ordenamento  do  espaço
aquaviário, visando à segurança da navegação e à proteção do meio ambiente.

         

                                 Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com o Governo do Estado Tocantins
                                     Foto: Arquivo do Com7ºDN

        O Com7ºDN retomou a prática de atividades físicas regulares. As atividades anteriormente interrompidas
ou reduzidas em sua frequência começam paulatinamente a ser retomadas. Entre essas atividades, o TFM.
         Este Comando realizou, no dia 12 de junho, a Regata a Remo Escaler em comemoração ao 157º Aniversário
da Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da Marinha. A competição aconteceu no CNB, com a participação 
de 15 equipes.
      Entre os dias 16 e 19 de junho, o Com7ºDN apoiou a realização do 1º Acampamento Intergrupos, com a
participação  do  Grupo  Escoteiro  do  Mar  Almirante  Benjamin  Sodré  (23º/DF)  e  dos  Corsários  do  Cerrado
(61º/DF), que aconteceu na Área “ALFA” da Marinha, em Santa Maria-DF. Na ocasião, os jovens receberam
instruções  de  orientação  e  sobrevivência,  bem  como  realizaram  uma  caminhada  ecológica,  dentre  outras
atividades práticas conduzidas pelos chefes dos grupos de escoteiros. Contribuíram para a ação, o HNBra, o
GptFNB e o CIAB.
       A SOAMAR-DF, com o apoio do Com7ºDN, realizou o 1º Seminário “Poder Naval: Garantia da Soberania e
dos Interesses Brasileiros”, para cerca de 40 convidados, no dia 22 de junho, no auditório do Senado Federal.
         

                                           
                                                            Grupos de Escoteiros do Mar na área ALFA
                                              Foto: Arquivo do Com7ºDN 
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         No dia 23 de junho, a OM, por meio do NAS, realizou a palestra “Estresse – O Desafio da Vida Moderna”,
para militares das OM subordinadas e apoiadas. O objetivo principal foi mostrar os impactos da vida moderna
sobre a saúde da população.
         O Com7ºDN realizou, com o apoio do Abrigo do Marinheiro em Brasília e das VCB Seccional Brasília, entre
os dias 11 e 15 de julho, a Colônia de Férias 2022, no CAALEX. O evento contou com 100 crianças, entre 4 e 12
anos. 
          Entre os dias 18 e 22 de julho, foi realizado o curso de capacitação em Gestão Condominial para síndicos,
subsíndicos e membros dos conselhos fiscais. O objetivo foi melhorar a qualificação do corpo administrativo dos
condomínios sob responsabilidade da Superintendência do Patrimônio Imobiliário. 
          Este Comando realizou, no dia 21 de julho, no CNB, a Cerimônia em Memória aos Mortos da Marinha em
Guerra,  em homenagem àqueles  que pereceram  nos  combates  em defesa  da  honra,  da  integridade  e  da
soberania da Pátria.
         No dia 11 de agosto, NAS deste Comando, realizou palestra sobre o Serviço de Apoio Funerário para 43
militares da tripulação do CCSM. 
          A Marinha do Brasil promoveu, no dia 4 de setembro, a Cerimônia de substituição da Bandeira Nacional,
na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Considerado uma das maiores expressões do turismo cívico do País, o
evento marcou o início das comemorações da Semana da Pátria, que, este ano, celebrou também os 200 anos
da  Independência.  A  solenidade  foi  presidida  pelo  Presidente  da  República,  acompanhado  do Ministro  da
Defesa e do Comandante da Marinha. 
       Entre 2 e 4 de setembro,  o Parque da Cidade, em Brasília,  foi palco da  Exposição da Independência,
coordenada pela Marinha do Brasil, como parte das celebrações dos 200 anos da Independência do Brasil. O
evento teve o propósito de fortalecer o patriotismo, resgatar o espírito de civilidade, rememorar a história e
cultuar os vultos e heróis brasileiros. Nos três dias da mostra, os visitantes puderam conhecer as atividades das
Forças Armadas,  além da atuação dos seguintes  órgãos:  CBMDF, PCDF,  DETRAN-DF, SAMU-DF,  PRF,  Polícia
Federal e da Força Nacional.

 Troca da Bandeira na Praça dos Três Poderes                                                                                   Exposição da Independência
 Foto: Arquivo do Com7ºDN                                                                                                                  Foto: Arquivo do Com7ºDN

         Entre os dias 12 a 16 de setembro, OM subordinadas ao Com7ºDN reforçaram a Campanha de Doação de
Sangue na FHB. A ação fez parte de esforços regulares da deste Comando para contribuir com os estoques de
bancos de sangue da capital. Enviaram voluntários o HNBra, que coordenou os esforços de doação, o CIAB o
GptFNB e a ERMB.             
           Em 2022, este Comando apoiou e realizou 126 apoios a cerimônias e cerimoniais, dentre eles destaca-se: Cerimô-
nia de Troca da Bandeira Nacional, na Praça dos Três Poderes, cujo objetivo é resgatar a tradição do culto à Bandeira,
estimulando o sentimento de patriotismo e o fomento da mentalidade cívico-militar. Foram organizadas por este Co-
mando as seguintes cerimônias: 157º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, Cerimônia de Transmissão do Cargo de
Secretário-Geral da Marinha, Cerimônia em comemoração à assinatura do Armistício da Primeira Guerra Mundial, Ceri-
mônia em memória aos marinheiros mortos da Marinha em Guerra, Cerimônia alusiva ao dia dos Amigos da Marinha,
Cerimônia alusiva ao dia dos Veteranos da Marinha, Cerimônia alusiva ao dia da Bandeira e Cerimônia alusiva ao dia do
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Marinheiro. Além de participação direta nos seguintes eventos: Cerimônia alusiva ao dia da Independência, honras fú-
nebres, honras de portaló (recepções e despedidas para as OM apoiadas), escolta de batedores, apoio de alabardeiros e
banda. Todos os eventos supracitados tiveram relevante colaboração para a divulgação das ações e atividades do
Com7°DN e da MB junto aos públicos interno e externo.
          O SPI realizou 2124 atendimentos de manutenção em PNR ao longo do ano, o que representa uma média
de 6 atendimentos diários, sempre com o intuito de aumentar o nível de satisfação com os serviços prestados
pelo Com7ºDN. 
         Por meio do SRD foi realizada a incorporação de pessoal, bem como a realização de concursos públicos,
conforme descriminado abaixo:

            - Incorporação de Pessoal:

Oficiais: SMV – 27 e SMO (Md) – 22, totalizando: 49 militares; e

Praças: SMV – 31 e SMO (Recrutas) – 220, totalizando: 251 militares

- Concursos Públicos

  Quadro – 4.1.1 Concursos Públicos:

Concursos
CP-
AEN

CP-
ACN

CP-
AEAM

CP-CSM
(Md)

CP-CSM
(CD/S)

CP-
CapNav

CP-CAP CP-T
CP

QC-CA/FN/
IM

CP-CEM QT-PA

Candidatos 217 225 217 18 325 1 42 408 29 121 5

         
          Em relação à Segurança do Tráfego Aquaviário, foram realizadas 471 missões para a realização de INSPNAV,
sendo  168  inspeções  realizadas  pela  CFB, 224  realizadas  pela  CFAT  e  79  realizadas  pela  CFGO.  As  ações
desenvolvidas no período da Operação Verão, atingiram os objetivos propostos, contribuindo para a salvaguarda
da vida humana nos rios e lagos da AJ, para a segurança da navegação e para prevenção da poluição hídrica
proveniente das embarcações. No total, foram realizadas 10.150 abordagens. 

II) Hospital Naval de Brasília
        Em janeiro de 2020, houve o início da obra de reforma e ampliação da OMH, que permitirá o incremento de
um conjunto maior de consultas e procedimentos além de internações. A obra dividida em oito fases,  encontra-
se na seguinte situação: 

a) Ampliação – 99% concluída;

b) Reforma – 86% concluída; e

c) Total da obra – 82%.
Fases 1, 2, 3 e 4: Concluídas;
Fase 5: 97% concluída;
Fase 6: 75% concluída;
Fase 7: 77% concluída;
Fase 8: 50% concluída; e
Subestação: 65% concluída.

       A OM iniciou, no dia 9 de março, o projeto “Música na OM”, com apresentação da banda FuziJazz para a sua
tripulação, durante o horário de almoço. O objetivo foi de promover um dia de entretenimento, tornando o
ambiente de trabalho mais acolhedor. O projeto Música na OM faz parte do programa Qualidade de Vida no
Trabalho  e  na  Família,  normatizado  pela  DASM  para  atender  aos  militares  e  servidores  civis,  da  ativa  ou
veteranos, dependentes e pensionistas.
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        No dia 29 de março, o HNBra inaugurou a nova Divisão de Odontologia, no Guará I, em Brasília. O local foi
escolhido, por ser próximo aos PNR, onde moram cerca de 400 famílias de militares, além de facilitar o acesso
para outras 700 famílias que vivem em Águas Claras-DF. O novo espaço dispõe de 13 modernos consultórios,
um laboratório de prótese com sistema computadorizado de fresagem de blocos cerâmicos, com imagem 3D e
uma sala de radiologia.

        Novas instalações                                                                                                                         Ampliação do hospital
        Foto: Arquivo do HNBra                                                                                                              Foto: Arquivo do HNBra

       Em apoio às comemorações, realizadas em 30 de abril, o HNBra foi convidado a ministrar instruções ao
Grupo Escoteiro do Mar Almirante Benjamin Sodré. Foram realizadas quatro estações: uma com ambulância,
uma de instrução de imobilização e curativo, uma instrução de reanimação cardiorrespiratória e outra de higie-
ne bucal. 
         Com o propósito de conscientizar mães da VNAVI sobre a importância do aleitamento infantil, a OM pro -
moveu, no dia 17 de agosto, palestra sobre o assunto para 14 moradoras. O encontro, que faz parte da campa -
nha Agosto Dourado, contou com apoio da Diretoria Seccional Voluntárias Cisne Branco Brasília.
          Também em 17 de agosto de 2022, a ANVISA determinou o fim da obrigatoriedade do uso de máscara de
proteção facial, ficando restrita para pessoas com sintomas gripais e para o público mais vulnerável como imu -
nocomprometidos, gestantes e idosos. Dentro desta nova fase de arrefecimento da Pandemia, o HNBra, em
consonância com as orientações da VISA-DF, encerrou a área quente de atendimento de pacientes com sinto-
mas respiratórios e retraiu o atendimento de todos os pacientes para o novo SEP que veio substituir o antigo
SPA. Com a saída do SPA da estrutura principal do HNBra, houve a possibilidade de abertura de novos consultó -
rios para o SMI, passando a ocupar quatro consultórios e passando a ser a principal clínica de suporte para o pri -
meiro acolhimento do paciente e apta a solucionar mais de 90% das patologias de baixa complexidade. 
          Ao longo do ano de 2022, o HNBra vem realizando visitas domiciliares semanais à VNAVI, a fim de fazer le -
vantamento epidemiológico e detectar as principais demandas de saúde locais. A visita domiciliar é parte de
uma estratégia de promoção de saúde voltada à Família Naval.
          No dia 06 de outubro foi comemorado o Dia da Pessoa Idosa. A ação foi promovida pelo NAIM do HNBra e
pelo Projeto Envelhecer.
          Entre os dias 17 e 21 de outubro, o HNBra realizou a campanha do Outubro Rosa. Foi elaborado um crono-
grama de palestras promovido pelo Serviço de Ginecologia para falar sobre a prevenção do câncer de mama. A
ação foi voltada a mulheres usuárias do serviço e a militares do hospital. 
          Em comemoração ao Dia do Dentista, o HNBra participou de uma ação social voltada para a saúde bucal 
no GptFNB. Algumas militares da Divisão de Odontologia ministraram palestra para 160 crianças inscritas no 
PROFESP. 
         No dia de novembro, com apoio das VCB e o Abrigo do Marinheiro, foi inaugurado o Espaço Infantil. O es -
paço conta com brinquedos, livros, mesa e cadeiras para desenho e pintura, e tem como objetivo tornar a espe-
ra da consulta um momento mais prazeroso e divertido para as crianças. 
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         No mesmo mês, o Serviço de Assistência Hospitalar realizou uma palestra sobre Liderança, Saúde Mental e
o impacto na vida dos militares no dia a dia. 

 

  Inauguração da nova Divisão de Odontologia                                                                         Nova Divisão de Odontologia                    
  Foto: Arquivo do HNBra                                                                                                              Foto: Arquivo do HNBra

   
       Entre os dias 23 e 29 de novembro, a OM realizou ação preventiva voltada à saúde bucal de cerca de 210
crianças, do 1º ao 6º ano, inscritas no PROFESP. 
        No dia 1º de dezembro, foi realizado, com o apoio das VCB-Seccional Brasília e do Abrigo do Marinheiro, no
Salão Paroquial da Igreja Santo Antônio, a Comemoração de Natal da Pessoa Idosa. A ação foi promovida pelo
Núcleo de Atendimento ao Idoso na Marinha e pelo Projeto Envelhecer.

       
      Ação social voltada para a saúde bucal                                                                                    Palestra sobre Liderança e Saúde Mental 
    Foto: Arquivo do HNBra                                                                                                              Foto: Arquivo do HNBra

III) Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez
      No dia 13 de janeiro de 2022, teve lugar a Cerimônia de Juramento à Bandeira Nacional para alunos da
Turma I/2021  do  Estágio  de  Aprendizagem  Técnica  e  Estágio  Técnico  para  Praças  (EAT/ETP).  Ocorrida  no
auditório  da  OM, a  cerimônia  foi  conduzida  em observância  aos  protocolos  estabelecidos  de  prevenção  à
COVID-19. 
        No dia 5 de abril, a OM Realizou a Cerimônia de Juramento à Bandeira Nacional para os alunos do Estágio
de  Adaptação  e  Serviço  para  o  SMO  destinados  aos  Oficiais  Médicos.  A  turma  foi  composta  por  21  GM
temporários, do Quadro de Médicos da Marinha.
        Entre os dias 6 e 7 de abril, foi realizado o Exercício de Campo I/2022 para os Aprendizes FN do Curso de
Formação de SD-FN. O exercício avaliou o desempenho dos alunos no terreno, por meio de exercícios práticos,
com ênfase no emprego das técnicas  individuais  básicas  do combatente anfíbio,  nas variadas situações do
combate terrestre, bem como na realização de ações de pequenas frações nas Operações Anfíbias.
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         Entre os dias 3 e 5 de maio, foi realizado o Exercício de Campo II/2022 para os Aprendizes Fuzileiros Navais.
        No dia 25 de maio, o CIAB recebeu a visita de trinta e cinco alunos do CMB. Na ocasião, eles passaram pela
Pista de Liderança, que tem por objetivo contribuir  para o desenvolvimento da  capacidade de liderança de
militares da Marinha.
        

         

 

        GM (RM2-Md) e seus familiares                                                                                            Formatura da Turma CB e MN especializados 
        Foto: Arquivo do CIAB                                                                                                             Foto: Arquivo do CIAB  

      Entre os dias 20 e 24 de junho,  foi realizado o Exercício de Campo III/2022 para alunos do Curso de
Formação de SD-FN. O exercício foi realizado, na Área “ALFA” da Marinha, em Santa Maria-DF.
            No dia 14 de julho, a OM realizou a Cerimônia de Juramento à Bandeira Nacional para os alunos do Curso
de Formação de SD-FN e do Estágio de Instrução e Adaptação de MN-RC. Formaram-se 90 Aprendizes FN e 106
MN-RC, que receberam instruções e treinamentos atinentes às respectivas carreiras, bem como formação mili -
tar naval. 
          Entre 23 a 25 de agosto, a OM promoveu a Semana da Leitura Profissional. A iniciativa faz parte do Progra-
ma de Incentivo à Leitura do CFN, que tem como propósito o desenvolvimento de competências individuais e a
ampliação da cultura profissional, por meio do desenvolvimento da capacidade de análise, síntese, raciocínio ló-
gico e sistematizado.
         No dia 30 de agosto, o CIAB deu início às atividades do PROFESP, para 70 adolescentes, entre 11 e 16 anos,
matriculados na rede pública de ensino.
         No dia 31 de agosto, a OM recebeu militares do COMAE para treinamento em sua pista de liderança.
         No dia 15 de setembro, foi realizada a Cerimônia de Juramento à Bandeira Nacional para os alunos do Está -
gio de Adaptação e Serviço e Estágio de Serviço Técnico para Oficiais. A solenidade marcou o compromisso dos
27 novos GM (RM2) com as obrigações e os deveres militares.
         No dia 19 de setembro, Auditores-Fiscais da Receita Federal, incluindo o Superintendente Regional da 1ª 
Região Fiscal, participaram do treinamento na Pista de Liderança.
         O CIAB realizou, no dia 14 de dezembro, a Cerimônia de Juramento à Bandeira Nacional pelos alunos do C-
FSD-FN e do Estágio de Instrução e Adaptação de Marinheiros Recrutas. Formaram-se 67 Aprendizes Fuzileiros
Navais e 106 Marinheiros-Recrutas que receberam instruções e treinamentos atinentes às peculiaridades das
respectivas carreiras, bem como uma formação militar-naval, no decorrer do período em que serviram como
alunos no CIAB. Enquanto os Marinheiros serão movimentados para OM da AJ do Com7ºDN, os SD-FN, em bre -
ve, serão apresentados aos Batalhões de Operações Ribeirinhas e nos Grupamentos de Fuzileiros Navais. 
        Após um semestre da realização do PROFESP no CIAB, com a participação de adolescentes da Escola Pública
Sargento Lima, localizada na VNAVI, no dia 15 de dezembro, ocorreu o encerramento das atividades do progra-
ma no ano 2022 
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                         Adolescentes do PROFESP   
                          Foto: Arquivo do CIAB

 
   

 
Exercício de Campo para Aprendizes FN                                                                                           Auditores da Receita Fderal na Pista de Liderança   
 Foto: Arquivo do CIAB                                                                                                                         Foto: Arquivo do CIAB

IV) Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília
         Entre os dias 7 a 21 de janeiro, a OM realizou o exercício militar denominado QUARTELEX I/2022, destina -
do aos 35 SD-FN recém-formados no C-FSD-FN e recentemente apresentados ao GptFNB. Além das instruções,
também foram realizadas avaliações das instruções ministradas
         No dia 18 de janeiro, a OM realizou cerimônia interna de despedida aos militares transferidos para reserva
remunerada. Na ocasião, foi ofertada uma placa de homenagem aos militares, contendo os principais registros
da carreira de cada um.       
        Entre os dias 26 e 27 de janeiro, o GptFNB reinaugurou sua torre de escalada e a cobertura de sua quadra
de esportes, respectivamente, após período de obras e reformas. Os eventos foram prestigiados pelo Deputado
Federal Júlio César Ribeiro e pela Senadora Leila Barros, que contribuíram com Emendas Parlamentares para os
projetos, apoiando diretamente 400 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social,  atendidas pelo
PROFESP.
         No dia 28 de janeiro de 2022, foi realizada a Cerimônia de Passagem do Cargo de Comandante do GptFNB.
       No dia 31 de janeiro, militares da Equipe de Defesa NBQR realizaram a desinfecção das áreas comuns do
edifício-sede da TERRACAP.
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         Entre os dias 12 e 16 de fevereiro, os Motociclistas Militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasí -
lia (GptFNB) realizaram escolta em apoio ao Secretário-Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portu -
guesa, Senhor Zacarias da Costa, acompanhado da Assessora Política Diplomática Senhora Chloé Dindo, os quais
estavam em visita oficial ao Brasil.
          Buscando atender as demandas de capacitação do pessoal de bordo, militares deste Grupamento, no perí -
odo de 21 a 23 de fevereiro de 2022, participaram do Estágio de Capacitação de Contratos Administrativos, mi -
nistrado pelo CIANB. O estágio permitiu aos participantes a aquisição de conhecimentos básicos acerca dos con-
ceitos e práticas em fiscalização de contratos e acordos administrativos, bem como, apresentou aspectos jurídi -
cos e administrativos necessários ao exercício da função de gestores/fiscais de contrato.
         No período de 3 a 17 de março de 2022, a OM realizou o exercício militar denominado QUARTELEX II/2022,
destinado aos 25 SD-FN recém-apresentados ao GptFNB, oriundos do CIAMPA onde realizaram o C-FSD-FN.
         No dia 7 de março, o GptFNB realizou a cerimônia militar alusiva ao 214º Aniversário do CFN.
         No dia 8 de março, a Banda de Música da OM participou da cerimônia de entregas para o desenvolvimento
do turismo náutico, promovida pelo Ministério do Turismo, no CNB.
        No dia 9 de março, novamente a Banda de Música apresentou-se no CEF Sargento Lima, em Santa Maria-
DF. As exibições aconteceram nos dois períodos escolares e foram antecedidas por aulas sobre os instrumentos
musicais utilizados pelo grupo. A escola, que fica na VNAVI, atende cerca de 600 alunos.
      No dia 15 de março, o Conjunto Musical FuziJazz, do  GptFNB,  participou de um evento institucional na
Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal DIREP-RF em Brasília.
      No dia 17 de março, os Motociclistas Militares da OM realizaram escolta em apoio ao Diretor-Geral da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Senhor Daren Tang, que encontra-se em visita oficial
ao Brasil.
        Entre os dias 23 e 27 de março, a banda realizou apresentações na 4ª edição da Campus Party Brasília, no
Estádio Mané Garrincha.
        Em 24 de março, o GptFNB sediou o Estágio de atualização de conhecimentos para os Adidos Estrangeiros
acreditados no Brasil, conduzido pela Subchefia de Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa.
      No dia 26 de março, atendendo a uma iniciativa do Com7ºDN, o GptFNB recebeu a visita do Grupo de
Escoteiros  do Mar  Corsários  do Cerrado,  ocasião na qual  foi  possível  cumprir  um programa de atividades,
disseminando a cultura marinheira. No mesmo dia, a Banda de Música realizou uma apresentação na 4º edição
da Campus  Party Brasília,  evento de tecnologia,  inovação, empreendedorismo e ciência que é realizado em
parceria com o GDF.
      No dia 2 de abril, os Motociclistas Militares da OM realizaram escolta em apoio ao Arcebispo Militar do
Brasil, Dom Marcony Vinícius Ferreira. No mesmo dia, o GptFNB participou de Seção Solene no Senado Federal
da República em comemoração aos 20 anos do prêmio Bertha Lutz.
      No dia 11 de abril, os militares do GptFNB realizaram desinfecção nas áreas comuns internas do Museu
Nacional da República, a fim de contribuir com os órgãos de saúde pública na mitigação dos impactos causados
pela COVID-19.
         Entre os dias 5 e 21 de abril, a OM realizou o ADEST-EQ, nas instalações do CIAB, na Cidade Ocidental-GO.
     No dia  20 de abril,  dia  em que se comemora o Dia do Diplomata,  a  OM participou da cerimônia  de
hasteamento da Bandeira Nacional em homenagem ao patrono da Diplomacia, Barão do Rio Branco, por meio
da Guarda de Honras e da Banda de Música. O evento ocorreu em frente ao Palácio da Alvorada e contou com a
presença do Presidente da República. 
     Entre 25 a 29 de abril,  uma equipe de militares  designada pelo ComFFE esteve presente no GptFNB,
realizando adestramento voltado para ações de CD.
       No dia 30 de abril, a OM recebeu a visita do quanto ao apadrinhamento do Grupo de Escoteiros do Mar
Corsários do Cerrado.
         No dia 06 de maio, os militares da OM realizaram desinfecção nas áreas comuns do CEF 507.
        Entre os dias 7 e 21 de maio, a OM, a fim de cumprir seu programa de adestramento, realizou a ADERIB-I,
primeira etapa do Adestramento Ribeirinho. O exercício se deu na região do Parque Estadual da Serra de Caldas
Novas, e teve a participação de 120 militares. O objetivo é ambientar frações das subunidades da OM nas
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técnicas e táticas que são utilizadas por Fuzileiros Navais em operações fluviais e em operações terrestres de
caráter naval.

Banda de Música do GptFNB                                                                                                         Desinfecção do Museu Nacional da República
 Foto: Arquivo do GptFNB                                                                                                               Foto: Arquivo do GptFNB

 
      No dia 10 de maio, a Banda de Música fez concerto ao ar livre para o corpo discente e para parte da
tripulação do CIAB. 
        No dia 23 de maio, a Banda de Música da OM realizou uma apresentação na Cerimônia de premiação do
42º Salão de Artes Riachuelo,  na Casa Thomas Jefferson,  com o objetivo de estreitar  o relacionamento da
Marinha do Brasil com a sociedade, incentivar a criação artística, valorizar a vida cultural do Distrito Federal.
       No dia 9 de junho, a OM realizou a cerimônia alusiva aos 157 anos da Batalha Naval do Riachuelo, data
magna da Marinha do Brasil.
          Na parte da manhã do dia 14 de junho, a OM recebeu visita de 130 crianças do PROFESP-ESD.
       No dia 8 de julho, a OM realizou a cerimônia interna de premiação dos militares que se destacaram no
primeiro semestre de 2022 por seu comportamento e desempenho.
        O GptFNB realizou, no dia 18 de julho, a Cerimônia de Encerramento do Estágio de Qualificação Técnica
Especial em Operações no Cerrado 2022.
          Aproveitando um intervalo na programação da XV Conferência de Ministros de Defesa das Américas, uma
delegação de representantes de Antígua e Barbuda, das Bahamas, da Guiana e de Trinidad e Tobago aproveitou
para conhecer o PROFESP, no dia 27 de julho, na OM. As autoridades assistiram à palestra ministrada pelo
Coordenador Geral do Programa e do Projeto João do Pulo do MD, na qual foram apresentados os objetivos e
resultados da ação, que, em 19 anos, beneficiou quase 30 mil jovens em situação de vulnerabilidade social, em
125 cidades.
      Em 11 de agosto, os Motociclistas Militares do Grupamento de Fuzileiros  Navais de Brasília (GptFNB)
realizaram a escoltaram dos blindados, carro de combate e viaturas operativas que participaram da Operação
FORMOSA-2022
         O GptFNB recebeu, no dia 18 de agosto, a visita de 80 alunos do Colégio Católico São José, de Anápolis-GO.
Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as atividades desempenhadas pelo CFN como parte integrante
da Marinha.
       No dia 8 de julho, o Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB) realizou a cerimônia interna de
premiação das praças que se destacaram ao longo do primeiro semestre de 2022 por seu  comportamento e
desempenho.
       Nos dias 21 e 22 de setembro, a OM realizou uma competição interna do PROFESP, dentro das seguintes
modalidades:  jiu-jitsu,  natação,  caiaque,  futebol  de salão e queimada.  A competição foi  disputada entre as
crianças  e  adolescentes,  estudantes  da  rede pública  de ensino  e oriundos  das  localidades  Varjão/Paranoá,
Cruzeiro/Estrutural e Vila Planalto.
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    Adestramento voltado para ações de CD                                                                            Adestramento de Equipe
    Foto: Arquivo do GptFNB                                                                                                       Foto: Arquivo do GptFNB

     

   Estágio de Qualificação Técnica Especial em Operações no Cerrado                                     Colégio Católico São José
 Foto: Arquivo do GptFNB                                            Foto: Arquivo do GptFNB                                          

      No dia 24 de setembro, a OM abriu as portas para que cerca de 300 crianças e adultos com deficiência
vivenciassem “Um Dia de Fuzileiro Naval e Marinheiro”. O evento foi organizado com o apoio do Com7ºDN, OM
subordinadas, do SESC-DF e do Empório Naval.
         No dia 30 de setembro, a OM recebeu a visita da comitiva da Assessoria Especial de Comunicação Social do
Ministério da Defesa.
         No dia 14 de outubro, buscando proporcionar aos filhos o entendimento e a vivência do trabalho dos pais,
o  GptFNB realizou o  “Acampadentro GptFNB”. O evento foi promovido  com a intenção de aproximar pais e
filhos da Família Naval, fomentar o orgulho e o senso de pertencimento à MB.
        No dia 27 de outubro, a Banda Sinfônica do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB) realizou
concerto na Feira de Ciências do Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal.
         No dia 28 de outubro, foi realizada a cerimônia de encerramento do Estágio de Qualificação de Condutores
de Cães de Guerra 2022 (EQ-CondCães/2022). Ao todo, 13 militares concluíram o estágio.
       No dia 17 de novembro, a OM recebeu a visita de 270 alunos, professores e diretoras das escolas Creche
Casa do Candango e Jardim de Infância 304 Norte divididos entre os períodos da manhã e tarde.
       No período de 20 a 27 novembro, o GptFNB realizou exercício na região de Caldas Novas e Marzagão. O
exercício baseou-se no planejamento por quadros, realizado pelos líderes das frações das subunidades.
         No dia 08 de dezembro, a OM realizou o encerramento das atividades do PROFESP.
   V) Estação Rádio da Marinha em Brasília
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      A OM contribuiu para o atendimento das atividades marítimas da MB, atendendo os navios no mar e nos
rios.  Contemplando  a  sua  principal  missão,  a  OM  realizou  exercícios  de  ativação  de  meios  próprios  de
comunicação, proporcionando comunicações entre os Distritos Navais e entre outras organizações de interesse
da Marinha, além disso, participou mensalmente dos exercícios da RNIT com pontuação corrida, concorrendo a
premiação de melhor Estação Rádio da Rede.
       No dia 18 de fevereiro, a ERMB recebeu a visita da Deputada Federal Beatriz Kicis Torrents de Sordi. Na
oportunidade, foram apresentados os projetos beneficiados pelos recursos de emendas parlamentares por ela
destinados: a reforma do auditório que poderá ser utilizado como espaço multiuso de teatro, musicalização,
concertos e cinema, além da construção do campo de futebol  society para a prática de atividades esportivas
pelas crianças integrantes do PROFESP.
          Em abril, a ERMB realizou o 1º Exercício de Ativação de Recursos Próprio de Comunicações da MB.
O evento é realizado em todos os Distritos Navais e é uma simulação de colapso do SNT, sendo que todo o
tráfego de  mensagens,  durante  o  exercício,  é  coordenado  pela  OM,  bem como os  demais  procedimentos
inerentes à atividade.

                                                     Visita da Deputada Federal Bia Kicis
                                                                                   Foto: Arquivo da ERMB

                                       
        No dia 25 de maio, a OM realizou a Visita da Comissão de Assessoria à Manutenção das Comunicações
Rádio à CFGO. Na ocasião foram realizadas instalações, configurações e manutenções de equipamentos VHF. 
          No dia 09 de agosto, a OM recebeu o Comandante de Operações Navais em decorrência da IAM realizada
no Com7°DN.  Ainda no mês de agosto,  ocorreu a transferência de subordinação do CLTI-Com7ºDN para à
ERMB.
          No mês de setembro, os alunos do PROFESP participaram da cerimônia de substituição da Bandeira Nacio -
nal na Praça dos Três Poderes. Ainda em setembro, a OM realizou o segundo exercício de ativação de recursos
próprio de comunicações.
          Em dezembro, a OM realizou o encerramento do ano letivo.  No mesmo mês, os alunos do PROFESP parti-
ciparam da inauguração do Busto de Tamandaré.

                                                         Visita da Comissão de Assessoria à Manutenção das Comunicações Rádio à CFGO
                                                         Foto: Arquivo da ERMB
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 Atividades do PROFESP                                                                                                                  Atividades do PROFESP                                                          
 Foto: Arquivo da ERMB                                                                                                                   Foto: Arquivo da ERMB      

                           
VI) Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins
      A CFAT promoveu, no período de 16 de agosto a 10 de dezembro de 2021, o Curso de Formação de
Marinheiro Fluvial de Convés, no município de Filadélfia-TO. Com duração de 126 dias, o curso mobilizou grande
esforço logístico, com a participação de 22 alunos que, ao término, fizeram jus à CIR e certificado de conclusão.
A CIR é o documento requerido para atuar profissionalmente como aquaviário. A formatura ocorreu dia 6 de
janeiro. Além de contribuir para a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da
poluição  hídrica  nos  rios  e  lagos  da  região  do  Araguaia,  ao  promover  a  formação  de  aquaviários  a  CFAT
possibilita  aos alunos, novas oportunidades de emprego e a atuação regularizada no mercado de trabalho,
assim contribuindo para o desenvolvimento da região. 
        A OM realizou, entre 26 e 29 de janeiro, o projeto “Capitania Itinerante” no município de Araguaína-TO. O
projeto visa ampliar o acesso aos diversos serviços a quem reside em locais mais afastados de sua sede. Durante
a ação foram realizados diversos atendimentos, como revalidação da CIR, inscrições de embarcações e revalida -
ção do TIEM e da CHA. A OM realizou, ainda, o ETSP para 40 alunos, egressos da Polícia Militar e Ambiental, Cor-
po de Bombeiros, Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal e servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambi-
ente.

                                          Nova turma de Marinheiro Fluvial de Convés - Filadélfia-TO
                                             Foto: Arquivo da CFAT
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          No dia 28 de janeiro, a SOAMAR-TO elegeu e empossou a nova diretoria executiva em cerimônia realizada
na CFAT. O presidente empossado ressaltou o fortalecimento da integração da SOAMAR com a Marinha e com a
sociedade tocantinense ao longo dos anos. Também frisou o apoio à ETI Almirante Tamandaré, que vem se des -
tacando no cenário nacional.
          Com vistas a atender às famílias em situação de vulnerabilidade em virtude das enchentes em Tocantins, a
OM, no dia 3 de fevereiro, realizou entrega de cestas básicas e água mineral junto à Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social, órgão concentrador no Estado do Tocantins. 

 Entrega de doações                                                                                                                               Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público
  Foto: Arquivo da CFAT                                                                                                                          Foto: Arquivo da CFAT

          A CFAT realizou, entre 7 e 12 de fevereiro, o ETSP, com a participação de 74 alunos, egressos da Polícia Mi-
litar, do Instituto Natureza do Tocantins e da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Após o curso,
eles receberam o certificado de conclusão e a Carteira de Habilitação de Órgãos Públicos, documento requerido
para atuar profissionalmente nessas entidades como tripulante ou condutor de embarcações de até oito me-
tros, destinadas à navegação interior. Além de auxiliar na tripla missão da CFAT de salvaguarda da vida humana,
segurança da navegação e prevenção da poluição hídrica nos rios e lagos da sua AJ, a formação desses profissio-
nais possibilitará maior capacidade de integração das instituições de fiscalização ambiental e as Forças de Segu-
rança Pública no Tocantins.
         No dia 4 de março, a OM apoiou a segunda edição do torneio de pesca esportiva “Pesca Tocantins”, reali -
zada no lago formado pela UHE Luís Eduardo Magalhães, em Palmas-TO. O evento contou com mais de 350 pes -
cadores, distribuídos em mais de 100 equipes e competidores de vários estados brasileiros como São Paulo,
Pará, Maranhão e Paraná, além de um competidor da Alemanha.
       No dia 20 de maio, a MB, representada pela CFAT, participou do desfile cívico-militar em comemoração ao
33º Aniversário da cidade de Palmas.
         A OM intensificou as ações de INSPNAV em 139 municípios de sua AJ, entre junho e agosto deste ano. Nes-
se período, foram realizadas mais de 1.000 abordagens a embarcações, com o propósito de garantir a seguran-
ça do tráfego aquaviário, reduzindo, assim, o número de acidentes na região.
    A CFAT promoveu palestras  em escolas  públicas  de Palmas sobre a importância do Poder Naval  para a
manutenção da integridade territorial do País durante o processo de Independência do Brasil. As apresentações,
que fazem parte das comemorações pelo Bicentenário da Independência, foram ministradas nos dias 5 e 6 de
setembro, na ETI Almirante Tamandaré e na Escola Municipal Crispim Pereira Alencar.
    A OM realizou, nos dias 26 de agosto e 2 de setembro, as cerimônias de encerramento do Curso de Formação
de Aquaviários -Marinheiro Auxiliar de Convés, respectivamente, nos municípios de Itapiratins-TO e de Couto de
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Magalhães-TO. Os cursos aconteceram em junho e contaram com um total de 60 alunos, que receberam seus
certificados de conclusão e as CIR.

Abordagem na Operação Verão                                                                                                   Palestras para escolas públicas
Foto: Arquivo da CFAT                                                                                                                    Foto: Arquivo da CFAT      

        
        No dia 22 de setembro, a OM participou do World Cleanup Day, no município de Palmas-TO. O objetivo foi
trazer à atenção da comunidade náutica e da população local as consequências adversas do descarte inadequa-
do de resíduos sólidos e da poluição hídrica ao meio ambiente. O evento contou com a participação da NATU -
RATINS, Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Tocantins, Grupo de Escoteiros do Estado do Tocantins, re-
presentantes da comunidade náutica e moradores voluntários. Ao todo participaram das atividades 63 pessoas
entre militares e civis. O total de lixo recolhido foi de 61 kg.
         Em relação ao EPM foram realizados 2 cursos de Marinheiro Fluvial de Convés e 11 cursos para Marinheiro
Fluvial Auxiliar, totalizando 13 cursos que estavam previstos no PREPOM 2022. Também foram realizados 6 cur-
sos de ETSP, para os seguintes órgãos públicos: Guarda Municipal de Araguaína, PMTO, NATURATINS, IBAMA, e
CBMTO. Além de contribuir para a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da po-
luição hídrica oriunda de embarcações na AJ.

                                                                     Recolhimento de lixo nas praias de Palmas-TO 
                                                                     Foto: Arquivo da CFAT   
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  A OM desenvolveu diversas AFTA, perfazendo ao todo 224 INSPNAV, totalizando 3.456 abordagens, 127
notificações, 151 autuações e 15 apreensões de embarcações que infringiram o Regulamento de Segurança do
Tráfego Aquaviários. Além disso, a CFAT realizou 2 ações de busca e salvamento na sua AJ. 
           O GAP realizou 4.788 atendimentos ao público externo.
         Em 2022, a OM formou 359 aquaviários, habilitou 229 servidores de órgãos públicos e 2.039 condutores
amadores de embarcações, além de ter registrado 819 embarcações. Foram aplicados exames por meio de pro-
va eletrônica, cujo resultado do exame é disponibilizado para o candidato de forma instantânea, trazendo as -
sim, mais eficiência no processo de emissão de habilitação amadora. Foram realizadas as seguintes operações:
Operação Verão e Operação Travessia Segura.

VII) Capitania Fluvial de Brasília
        Nos dias 29 e 30 de janeiro, a OM realizou InspNav, nos municípios de Niquelândia-GO, e Uruaçu-GO e no
Lago Paranoá.  No mês de janeiro foram realizadas 330 AFTA, 35 notificações e 11 apreensões. No âmbito do
EPM, a OM realizou o CFAQ MAF/MMA N1, Extra PREPOM, para os MN-RM2 da CFB. 

                                                    Equipe da CFB na cidade de Uruaçu
                                                    Foto: Arquivo do Portal da Cidade de Uruaçu

        Entre os dias 12 e 13 de fevereiro, a OM realizou INSPNAV em Uruaçu-GO. A localidade é um dos municí-
pios com maior quantidade de embarcações. 
          No dia 20 de fevereiro, a CFB realizou inspeções na Lagoa Formosa, situada no município de Planaltina-GO,
um lago próximo a Brasília com grande movimentação de motos aquáticas. No período de Carnaval, além das
inspeções no Lago Paranoá, foram realizadas INSPNAV no Lago Corumbá IV, o segundo maior lago em movimen-
tação de embarcações. 
       No mês de março, foram realizadas INSPNAV nas cidades de Minaçu-GO, Niquelândia-GO, Planaltina-GO,
Formosa-GO e nos Lagos Corumbá IV e Paranoá. Foi realizado Controle de Área no Lago Paranoá para um evento
Institucional da Presidência.  Pelo EPM, no período de 14 a 22 de março, a OM realizou o curso ETSP, Turma
1/2022 para o BPMA. Por ocasião da conclusão do curso foram habilitados 26 policiais militares.
       Em abril foram realizadas inspeções no Lago Paranoá, e na cidade de Uruaçu-GO e Lago Corumbá IV. Foi
realizado apoio a regata remo da Embaixada da França e realização de prova para amadores na cidade de
Alexânia-GO. Também foi realizado apoio à Secretaria de Aquicultura e Pesca, do MAPA, na cidade de Uruaçu-
GO. 
       Foi ministrado no período de 4 a 12 de abril, o curso ETSP, Turmas 2 e 3/2022, para o IBAMA e para o
Departamento de Polícia Federal. Por ocasião do curso foram formados e habilitados 16 agentes. 
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          Foi realizado nas dependências da OM, entre os dias 25 de abril a 6 de maio, o CFAQ MAF/MMA N1, Turma
1/2022. Foram formados 29 aquaviários.
          No mês de maio, foram realizadas vistorias em balsas nos municípios de Cachoeira Dourada e Minaçu -GO.
As inspeções foram realizadas no município de Uruaçu, no Lago Corumbá IV e Lago Paranoá. Também foi reali -
zado Controle de Área no Lago Paranoá para um evento Institucional da Presidência no CNB. 
         Entre os dias 23 de maio e 3 de junho, esta OM realizou o CFAQ MAF/MMA N1 , Turma 2/2022, para a co-
munidade náutica. Por ocasião do curso foram formados 25 alunos.
      No dia 6 de junho foi iniciada a Operação Verão. Foram realizadas INSPNAV no Lago Paranoá, no Lago
Corumbá IV e nas cidades de Uruaçu-GO, Planaltina e Formosa-GO, bem como realizada Capitania Itinerante na
cidade de Uruaçu, com emissão de documentos e formação de aquaviários. No referido mês houve também a
realização de exposição náutica, no Clube Cota Mil com a participação de diversas empresas do ramo náutico.
Nesta ocasião, a CFB apresentou um simulador de passadiço. 
      Entre os dias 20 de junho e 01 de julho,  a OM realizou  o curso ETSP, Turma 4/2022, para o Grupo de
Escoteiros do Mar Manoel Fernandes de Carvalho, GEMar 32. Na ocasião do curso foram formados e habilitados
4  alunos. No  mesmo  período  foi  realizado  o CFAQ  MAF/MMA  N1,  Turma  3/2022,  sendo  formados  30
aquaviários. O curso foi realizado na cidade de Uruaçu-GO.
         Em julho forma realizadas inspeções nas cidades de Minaçu-GO e Uruaçu-GO e também no Lago Paranoá.
A OM apoiou à UCB na Atividade BioBlitz no ARIE Dom Bosco. Neste mês também foi realizada palestra com o
tema “Segurança da Navegação” e aplicação de prova para amadores no município de Alexânia-GO. 
         No dia 08 de agosto, foi encerrada a Operação Verão 2022. 
       Entre os dias 08 e 16 de agosto, a OM realizou o curso ETSP, Turmas 5 e 6/2022, para o BPMA e PRF. Por
ocasião da conclusão do curso foram habilitados 14 policiais militares e 12 agentes da PRF. 
     Em setembro foram realizadas inspeções no Lago Paranoá e também foi realizado o curso ETSP, Turma
8/2022,  para  componentes  do  Cmdo  Art  Ex.  Foram  habilitados  24  militares.  O  curso  foi  realizado  nas
dependências do Comando de Artilharia do Exército, em Formosa-GO.
       No mês de outubro, foram realizadas inspeções no Lago Paranoá, em apoio ao IBRAM, e no município de
Formosa-GO.  Também no período de 17 a 27 de outubro, a OM realizou o CFAQ MAF/MMA-N1, Turma 4/2022,
para a comunidade náutica de Brasília. Por ocasião do curso foram formados 22 alunos.

         Entre os dias 7 e 16 de novembro, a OM realizou o curso ETSP, Turma 7/2022, para o CBMDF. Por ocasião
da conclusão do curso foram habilitados 30 militares.  
         Em 2022, a OM inspecionou 4.152 embarcações, notificou 504, autuou 545, apreendeu 193 embarcações
e instaurou 10 inquéritos. Além disso, a OM realizou 2 ações de busca e salvamento na sua AJ.

Inspeção Naval no Lago Paranoá                                                                                              Fiscalização em Uruaçu-GO
Foto: Arquivo da CFB                                                                                                                  Foto: Arquivo da CFB       
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VIII) Capitania Fluvial de Goiás
      A CFGO, em parceria com a SOAMAR-Goiânia, realizou,  na primeira semana de janeiro,  campanha de
arrecadação de alimentos e água mineral, para o auxílio às muitas famílias vítimas das fortes chuvas de janeiro,
na Bahia.  A tripulação arrecadou mais  de uma tonelada em água e alimentos.  O material  foi  destinado ao
Com7ºDN, que foi o responsável pela entrega das doações. 

                                               Doação de alimentos e água mineral  
                                                                        Foto: Arquivo da CFGO

           No dia 5 de fevereiro de 2022, a OM completou um ano de existência. Desde a ativação da CFGO, a MB
passa a contar com representação em todos os estados da Federação.
        Entre os dias 14 e 22 de fevereiro, a OM realizou o curso ETSP para o Batalhão de Apoio às Operações
Especiais do EB, em Goiânia-GO.
         No dia 18 de fevereiro de 2022, a Capitana recebeu a visita do Deputado Federal, por Goiás, Major Vitor
Hugo, que realizou a entrega oficial de uma moto aquática, fruto de EP de sua autoria. O equipamento aumen-
tará não apenas quantitativamente, mas também qualitativamente as capacidades de execução da fiscalização
do tráfego aquaviário na AJ da OM.  
           Entre os dias 5 e 7 de abril, a DPC conduziu a Reunião Funcional dos Capitães dos Portos do Grupo Hidro-
vias, em Goiânia-GO.
          Com o intuito de garantir a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação e a prevenção da po-
luição hídrica causada por embarcações, a CFGO promoveu, no dia 24 de junho, uma reunião com órgãos de se -
gurança pública e outras instituições envolvidas com os eventos programados para o mês de julho em Aruanã.

 Entrega de uma moto aquática                                                                                                    Realização de curso - ETSP                          
 Foto: Arquivo da CFGO                                                                                                                  Foto: Arquivo da CFGO
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A OM concluiu a Operação Verão 2022, realizada no mês de julho, na Bacia do Rio Araguaia entre a cidade de
Aragarças e o Distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia-GO, com mais de 1.500 embarcações inspecio -
nadas. A fiscalização foi intensificada em razão do período de férias escolares, quando a frequência de pessoas
na região tende a aumentar. A Operação Verão resultou em 144 notificações por irregularidades identificadas
com base na LESTA, e 61 embarcações apreendidas devido à gravidade das infrações.
            Em 2022, a OM inspecionou 2.542 embarcações, notificou 231, autuou 221, apreendeu 124 embarcações
e instaurou 4 inquéritos. Além disso, a OM realizou 1 ação de busca e salvamento na sua AJ. 

 

  Reunião com Órgãos de Segurança Pública                                                                                Operação Verão
  Foto: Arquivo da CFGO                                                                                                                    Foto: Arquivo da CFGO

4.2 – Transparência e relacionamento com a sociedade
         O Com7ºDN controla a qualidade do serviço público, de maneira a auxiliar na busca de soluções para os
problemas existentes em cada OM subordinada. Este Comando, por meio do canal “fale conosco”, também é
responsável  por receber em meio eletrônico,  telefônico,  carta ou pessoalmente,  a demanda solicitada pelo
usuário. As manifestações recebem o devido tratamento, sendo o usuário também orientado sobre o Sistema
Fala.BR, do Governo Federal, onde podem ser inseridas as manifestações.
         Lista-se abaixo os principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas:
           O principal canal de acesso do cidadão ao Com7°DN foi a Ouvidoria que permitiu o incremento da cultura junto
aos clientes de emitir opiniões com a finalidade de identificar oportunidades de melhorias com vistas a atingir um aten-
dimento diferenciado e de qualidade. Assim, por meio daquele setor, foi possível aos usuários efetuarem solicitações,
reclamações, denúncias, sugestões e elogios, sempre com o sigilo adequado a cada situação.
            Este Comando também possui CSU divulgada na página Internet (https://www.marinha.mil.br/com7dn/sites/
www.marinha.mil.br.com7dn/files/controle%20interno/Carta_Servicos_Usuario.pdf ).
          O principal canal de acesso do cidadão ao HNBra é o CAU.  O HNBra também possui CSU, recentemente
revisada  e  divulgada  na  página  da  Internet  do  nosocômio
(https://www.marinha.mil.br/com7dn/sites/www.marinha.mil.br.com7dn/files/carta/CARTA_DE_SERVICOS
%282%29.pdf). A OM disponibiliza franco acesso às informações ostensivas e de caráter geral, por meio de suas
páginas da Internet. As demais OM subordinadas também possuem CSU:
- GptFNB – https://www.marinha.mil.br/com7dn/sites/www.marinha.mil.br.com7dn/files/controle%20interno/
Carta%20de%20Servi%C3%A7os%20ao%20Usu%C3%A1rio_0.pdf ;
- CIAB – https://www.marinha.mil.br/com7dn/sites/www.marinha.mil.br.com7dn/files/carta/Carta%20de
%20Servico%20ao%20Usuario-CIAB_1.pdf;
- ERMB – https://www.marinha.mil.br/ermb/; 
- CFB – https://www.marinha.mil.br/com7dn/sites/www.marinha.mil.br.com7dn/files/controle%20interno/CARTA-DE-
SERVICOS-2018.pdf;
- CFAT – https://www.marinha.mil.br/com7dn/sites/www.marinha.mil.br.com7dn/files/controle%20interno/
carta_servico_usuario_2022.pdf; e 
- CFGO – https://www.marinha.mil.br/com7dn/sites/www.marinha.mil.br.com7dn/files/controle%20interno/CSU%20da
%20CFGO.pdf. 
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4.3 – Objetivos estratégicos e indicadores de desempenho
          O Com7°DN possui 16 OBJ estabelecidos que indicam os rumos a serem seguidos para o período de 2021
a 2024. São eles:

OBJ 01 – Manter a disponibilidade dos meios de acordo com o percentual previsto nas normas em vigor.

Responsável - Seção de Logística e Mobilização
Indicador de desempenho - IDESTA – Indicador de Disponibilidade de Embarcações do SSTA

Responsável - Seção de Logística e Mobilização
Indicador de desempenho - IDVO – Indicador de Disponibilidade de Viaturas Operativas

OBJ  02  – Manter  a  capacidade  plena  de  atendimento  da  Força  de  Emprego  Rápido  (FER),  conduzindo
adestramentos e exercícios de GLO e em ações de defesa da AJ.

Responsável  - Seção de Operações
Indicador de desempenho - IAFER – Indicador de Atendimento da FER

OBJ 03 –  Aprimorar a execução da INSPNAV na AJ,  buscando uma maior efetividade e eficácia, visando a
segurança da navegação fluvial, por meio de análise das informações coletadas pelas OM do SSTA.

Responsável – Seção de Operações
Indicador de desempenho - ICIN – Indicador de Cumprimento de Inspeções Navais

Responsável – Seção de Operações
Indicador de desempenho - ISMCE/E – Indicador Semestral de Militares Cursados em ESPOC/ESPRAC 

Responsável – Seção de Operações
Indicador de desempenho - ISESAR – Indicador Semestral de Esforço sobre Incidentes SAR

OBJ 04 – Aprimorar a capacidade de Defesa NBQR.

Responsável – Seção de Operações
Indicador de desempenho - ICNBQR – Indicador de Capacitação da Equipe NBQR 

OBJ 05 – Aprimorar a capacitação de pessoal do Com7ºDN.

Responsável - Seção de Operações
Indicador de desempenho - IMECP – Indicador Mensal de Esforço sobre Capacitação de Pessoal

Responsável - Seção de Organização
Indicador de desempenho - ISECPS – Indicador Semestral de Esforço sobre Capacitação de Pessoal - SISFORÇA

Responsável – Encarregado do Adestramento
Indicador de desempenho -  ICPAD  – Indicador  de Cumprimento do Programa de Adestramento (PAD) do
Com7ºDN

Responsável – Assessoria de Gestão e Controle Interno
Indicador  de desempenho -  ISCPRO  – Indicador  Semestral  de Capacitação em Processos de Controle  dos
Recursos Orçamentários

OBJ 06 – Aprimorar a estrutura de execução do PROGEM.

Responsável – Seção de Logística e Mobilização
Indicador de desempenho - IURPGM – Indicador de Utilização de Recursos do PROGEM

OBJ 07 – Aprimorar a Gestão Estratégica, com foco no desempenho e na otimização dos processos gerenciais.

Responsável – Assessoria de Gestão e Controle Interno
Indicador de desempenho - IAGO – Indicador Anual de Gestão Organizacional

OBJ 08 – Modernizar a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) no Com7ºDN.

Responsáveis – Departamento de TI 
Indicador de desempenho – IMITIC – Indicador de Modernização da Infraestrutura de TIC
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OBJ 09 – Priorizar a divulgação das atividades do Com7ºDN aos públicos interno e externo, com foco nas
operações, exercícios e demais atividades.

Responsável – Assessoria de Comunicação Social
Indicador de desempenho – IDAAT – Indicador de Divulgação das Ações e Atividades do Com7ºDN

OBJ 10 – Elevar o nível de manutenção dos PNR na AJ.

Responsável – Departamento de Administração de PNR
Indicador de desempenho – IOCPNR – Indicador de Ocupação de PNR

Responsável – Departamento de Prefeitura Naval
Indicador de desempenho – ICMPNR – Indicador de Conservação de PNR

Responsável – Departamento de Prefeitura Naval
Indicador de desempenho – IRHPNR – Indicador de Recuperação de Habitabilidade de PNR

OBJ 11 – Implementar projetos para o aumento da assistência à Família  Naval,  visando contribuir  para a
melhoria da qualidade de vida do pessoal.

Responsável – Núcleo de Assistência Social do Com7ºDN
Indicador de desempenho – IATNAS – Indicador de Atendimento do NAS

Responsável – Núcleo de Assistência Social do Com7ºDN
Indicador de desempenho – ISSNAS – Indicador de Satisfação com os Serviços prestados pelo NAS

OBJ 12 – Aprimorar a implementação de medidas para o aumento do nível de satisfação com os serviços
prestados pelo Com7ºDN.

Responsáveis – SPI/PDU/PLIM/SRD/HT/Divisão de Subsistência/ Divisão de Saúde e Ed. Física/DVP
Indicador de desempenho – ISSP – Indicador de Satisfação com os Serviços Prestados pelo Com7ºDN 

Responsável – Divisão de Telefonia
Indicador de desempenho – INDRT – Indicador de Reparos de Telefonia  

Responsável – Assessoria de Comunicação Social 
Indicador de desempenho – IROUV – Indicador de Respostas da Ouvidoria do Com7ºDN

OBJ 13 – Otimizar o controle e o gerenciamento dos gastos de recursos financeiros e logísticos

Responsável – Divisão de Finanças
Indicador de desempenho – IUVORC – Indicador de Utilização de Verba Orçamentária

Responsável– Divisão de Finanças
Indicador de desempenho – IDELIC – Indicador de Despesas Licitadas

Responsável – Divisão de Passagem e Bagagem 
Indicador de desempenho – IEMPAS – Indicador de Emissão de Passagens

Responsável – Divisão de Pagamento 
Indicador de desempenho – IPPCIV – Indicador de Pagamento de Pessoal Civil

Responsável – Divisão de Pagamento 
Indicador de desempenho – IDPPP – Indicador de Discrepâncias apuradas no Processo de Pagamento de
Pessoal

Responsável– Divisão de Pagamento
Indicador de desempenho – IPP – Indicador de Pagamento de Pessoal

Responsável – Divisão de Transportes
Indicador de desempenho – ICCLG – Indicador de Consumo de Combustíveis, Lubrificantes e Graxas (CLG)

Responsável – Divisão de Transportes
Indicador de desempenho – IGMVTR – Indicador de Gastos com a Manutenção de Viaturas

Responsável – Divisão de Subsistência
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Indicador de desempenho – INDSR – Indicador de Sobras Lícitas de Rancho

Responsável– Divisão de Subsistência
Indicador de desempenho – INDACP – Indicador de Acerto de Paiol

Responsável – Divisão de Controle Patrimonial
Indicador de desempenho – INDII – Indicador  de Inspeção em Incumbências

Responsável – Divisão de Controle Patrimonial
Indicador de desempenho – INDPI – Indicador de Prontificação de Incumbências

Responsável – Divisão de Serviços Gerais
Indicador de desempenho – IMECEE – Indicador de Mensal de Esforço sobre Consumo de Energia Elétrica

Responsável – Divisão de Serviços Gerais
Indicador de desempenho – IMCA – Indicador Mensal de Consumo de Água

OBJ 14 – Aprimorar a captação e gestão de recursos humanos

Responsável – Seção de Organização
Indicador de desempenho – IATOF – Indicador de Atendimento à TMFT/Oficiais

Responsável– Seção de Organização
Indicador de desempenho – IATPR – Indicador de Atendimento à TMFT/Praças

OBJ 15 – Manter o bom clima organizacional

Responsável – Assessoria de Gestão e Controle Interno
Indicador de desempenho – ICO – Indicador de Clima Organizacional

OBJ 16 – Promover a manutenção contínua dos monumentos em homenagem à MB, na AJ

Responsáveis – Divisão de Serviços Gerais e Assessoria de Comunicação Social
Indicador de desempenho – INDSEM – Indicador Semestral de Esforço sobre Monumentos  à MB

4.4 – Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos
      Os  diversos  processos  de  trabalho  e  atividades,  que  compõem  as  tarefas  deste  Comando  e  OM
subordinadas, são melhores gerenciados por intermédio de indicadores que permitam acompanhar o alcance
dos diversos objetivos estabelecidos. Dessa forma, são comparados com metas e parâmetros preestabelecidos,
para subsidiarem os ajustes que se fizerem necessários.
             Em virtude das diversas tarefas atribuídas a este Comando, foram elaborados 42 indicadores de desempenho. Os
principais são os seguintes:
1. IDESTA  (Indicador  de  Disponibilidade  de  Embarcações  do  SSTA) –  Em  2022,  a  disponibilidade  das
embarcações do SSTA superou a meta (50% a 75%) deste Comando atingiu 74,6%. 
2. IDEVO (Indicador de Disponibilidade de Viaturas Operativas) – A disponibilidade das viaturas operativas
do GptFNB e CIAB superou a meta de 65% do ComOpNav, atingindo 87,7%. 
3. IAFER (Indicador de Atendimento da FER) – Em relação a FER o Com7°DN esteve pronto em 100% dos
casos de acionamento.
4. IURPGM (Indicador de Utilização de Recursos de PROGEM) – Do total de recursos disponibilizados para
a manutenção dos meios, este Comando empenhou 96,2% dos recursos alocados.
5. ICIN (Indicador de Cumprimento de Inspeções Navais) –  Em 2022, o Com7ºDN programou 490 IN e
executou 471 inspeções, totalizando 96%.
6. IDAAT (Indicador de Divulgação das Ações e Atividades do Com7ºDN) – O Com7ºDN divulgou 94,6% das
atividades/ações desenvolvidas em 2022.
7. ISESAR (Indicador Semestral de Esforço sobre Incidentes SAR) – Em 2022, foram realizados 5 exercícios
SAR. Este Comando realizou 100% dos exercícios programados.
8. ISMCE/E  (Indicador  Semestral  de  Militares  Cursados  em  ESPOC/ESPRAC)  –  O  Com7ºDN  e  as  três
Capitanias subordinadas atingiram o índice de 70,9%.  Considerando as medidas de referência, o percentual foi
considerado regular.
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9. IATNAS  (Indicador  de  Atendimento  NAS)  –  O  NAS  deste  Comando  atendeu  100% da  demanda  por
serviços, nos prazos estabelecidos. 
10. IUVORC (Indicador de Utilização da Verba Orçamentária)  – Do total de recursos repassados pelos Relatores dos
Planos de Metas (posição de 13DEZ2022), foram empenhados 99% dos recursos, liquidados 63% e pago 61%.
11. IDELIC (Indicador de Despesas Licitadas) – Aproximadamente 92% das despesas do Com7°DN foram licitadas.
12. TMDO (Tempo Médio de realização de Despesa Orçamentária (meta – 30 dias)) – Em 2022, em média, o
Com7ºDN executou as três fases da despesa pública em 9 dias. 
13. IROUV (Indicador de Respostas da Ouvidoria) – A Ouvidoria deste Comando atendeu 100% das solicitações.
14. IAGO (Indicador Anual de Gestão Organizacional) – As OM subordinadas ao Com7ºDN atingiram a média de 821,9
pontos na Lista de Verificação P-10 (Programa Netuno).
15. ICO (Indicador de Clima Organizacional) – De acordo com a PCO, para os três grupos temáticos considerados
(Relacionamento interpessoal e Liderança, condições de trabalho e qualidade de vida/social/gestão) a satisfação da
Tripulação deste Comando atingiu o índice de 75,1%.
16. IOCPNR (Indicador de Ocupação de PNR) – O Com7ºDN manteve, em média, a taxa de ocupação dos PNR em
95%.
17. INDSEM (Indicador Semestral de Esforço sobre Monimentos em homenagem à MB) – O Com7ºDN e suas OM
subordinadas atingiram o índice de 77,8%.
18. INDARP (Indicador de Afastamento e Restrições de Pessoal) – O Com7ºDN atingiu o percentual de 6,2%, abaixo da
meta prevista (Máximo de 4,5% da Força de Trabalho em licenças ou afastamentos por motivos médicos.
19. INDSR (Indicador  de Sobras de Rancho) – Para este indicador,  o  Com7ºDN atingiu o percentual  de 2,4%
superando a meta (< 5%).
20. IDPPP (Indicadores de Discrepâncias apuradas no Processo de Pagamento de Pessoal) – O Com7ºDN atingiu o
percentual  de  2%,  superando a meta  (Máximo de 5% dos  processos  de  pagamento em BP com algum tipo de
impropriedade).
21. ICPAD (Indicador de Cumprimento do PAD) – A OM realizou 88% dos adestramentos previstos no PAD.
22. INDII (Indicador de Inspeção em Incumbências) – O Com7ºDN atingiu o percentual de 86,5%.
23. INDPI (Indicador de Prontificação de incumbências) – Em relação às prontificações, a OM atingiu 57,7%.
 
            A análise deste indicadores, demonstra que as atividades desempenhadas pelo Com7°DN estão alinhadas com as di-
retrizes estabelecidas pelo ComOpNav.

4.5 – Avaliação dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas
        O Com7ºDN, em 2022, executou ações de INSPNAV em atendimento às disposições da Lei nº 9.537/1997,
que dispõe sobre a Segurança do Tráfego Aquaviário. As ações foram realizadas por intermédio das três Capita-
nias subordinadas: CFB, CFAT e CFGO, visando a orientação e o controle das atividades correlatas ao provimento
da segurança da navegação aquaviária e à fiscalização de leis e regulamentos em águas interiores. 
        Os recursos financeiros disponibilizados para a manutenção das embarcações, bem como para a aquisição
de bens e serviços necessários à manutenção e ao emprego dos meios e das instalações de apoio foram execu-
tados.
         Em virtude dos ajustes na condução das políticas fiscais e orçamentárias, este Comando e as OM subordi -
nadas promoveram os acertos necessários, de forma que os seus OBJ pudessem ser atingidos.

4.6 – Apresentação resumida dos resultados de gestão da UPC
4.6.1 – Gestão Orçamentária e Financeira

Quadro 4.6.1.1 – Recursos recebidos, empenhados, liquidados e pagos
UG RESPONSÁVEL TOTAL RECEBIDO

(R$)
DESPESAS EMPENHADAS

(R$)
DESPESAS LIQUIDADAS

(R$)
DESPESAS PAGAS

(R$)

787000 Com7ºDN 22.648.191,92 22.648.191,92
(100%)

16.840.018,67
(74,4%)

16.441.315,11
(72,6%)

787200 GptFNB 3.090.229,96 3.090.229,96
(100%)

2.174.524,49
(70,4%)

2.173.220,83
(70,3%)
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787310  CFAT 2.489.363,08 2.489.363,08
(100%)

1.504.534,11
(60,4%)

1.403.860,24
(56,4%)

787320 CFB 326.218,33 326.218,33
(100%)

193.914,53
(59,4%)

191.010,53
(58,6%)

787330 CFGO 744.412,26 744.412,26
(100%)

592.417,63
(79,6%)

590.331,63
(79,3%)

787400 ERMB 787.002,58 787.002,58
(100%)

585.848,12
(74,4%)

585.848,12
(74,4%)

787700 HNBra 45.968.405,88 45.968.405,88
(100%)

33.461.534,76
(72,8%)

32.855.304,14
(71,5%)

787900 CIAB 1.856.305,48 1.856.305,48
(100%)

1.400.075,17
(75,4%)

1.400.075,17
(75,4%)

TOTAL 77.910.129,49 77.910.129,49 56.752.867,48 55.640.965,77

Posição de 30DEZ2022       

4.6.2 – Gestão de pessoal
        A Seção de Organização apresentou, mensalmente, nas reuniões do ConGes, os indicadores de acompanha-
mento de pessoal deste Comando e das OM subordinadas, relacionando o atual efetivo com o previsto na TMFT
do SDP, de modo que o quantitativo de pessoal fosse equilibrado e não comprometesse a missão de cada OM.
Além disso, foi estimulado pelo DM a gestão do conhecimento, visando a evitar a descontinuidade das informa-
ções quando das movimentações ou transferências para a reserva dos militares, ou devido a aposentadoria dos
servidores civis. Houve a necessidade da revisão dos macroprocessos, subprocessos e atividades de forma a oti-
mizar o emprego dos recursos humanos, em face da redução de pessoal empreendida pela MB.

4.6.3 – Gestão de licitações e contratos
4.6.3.1 – Conformidade legal
          A Divisão de Obtenção deste Comando é o setor responsável pelos procedimentos administrativos licitató-
rios  e  todos  os  atos  administrativos  seguem  o  ordenamento  jurídico  vigente: Lei  nº  14.133/2021,  Lei  nº
9.784/1999, Portaria nº 8.678/2021 e IN nº 73/2020, nº 40/2020, n°65/2021 e n° 67/2021, todas do ME, além
de outros dispositivos legais referentes a matéria.

4.6.3.2 – Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de serviço contra -
tados para o funcionamento administrativo
          Os recursos utilizados atenderam os contratos de telecomunicações, água e esgoto, gás engarrafado, ta-
xas de lixo e iluminação pública, energia elétrica e serviços de limpeza, manutenção e seguro de viaturas, lavan-
deria e reprografia. Os gastos com funcionamento se deram da seguinte forma:

 Quadro 4.6.3.2.1 – Gastos com funcionamento

GASTOS COM FUNCIONAMENTO 

Com7°DN  R$5.085208,30

HNBra  R$2.232.879,95

GptFNB  R$827.229,71

CIAB  R$479.892,72

ERMB  R$289.067,08 

CFB  R$24.139,06 
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FAT  R$447.108,33

CFGO R$129.738,06

TOTAL  R$9.515.263,21

 Posição - 30DEZ2022

4.6.3.3 – Contratações relevantes, objetivos estratégicos associados e justificativas
            Fruto da avaliação dos macroprocessos e das ações decorrentes da análise estratégica, os OBJ consti-
tuem-se na descrição das metas a serem atingidas para se chegar à Visão de Futuro do Com7ºDN. Dessa forma,
essa Visão de Futuro deve servir de orientação às OM subordinadas ao Com7ºDN, em seus respectivos PEO, de
forma a promover uma sinergia das ações programadas e executadas. Este Comando realizou contratações asso-
ciadas aos seguintes OBJ definidos para o período de 2021-2024: 

4.6.3.4 – Contratações diretas: processos de contratação, principais tipos e justificativas
            As informações constam no modelo n° 12 em anexo. 

Quadro 4.6.3.4.1 – Contratações diretas das OM subordinadas

OM Contratação direta Quantidade Justificativa

CFAT Dispensa de Licitação 1 Art. 24, inciso XXII da Lei n° 8.666/93 – contratação de
fornecimento de energia elétrica. 

CFAT Dispensa de Licitação 1 Art. 24, inciso VIII da Lei n° 8.666/93 – contratação dos serviços dos
correios. 

CFAT Inexigibilidade de licitação 2
Art. 25, da Lei n° 8.666/93 – Fornecimento dos seguintes serviços:

Água e credenciamento de saúde.

CFAT Dispensa de Licitação 1
Art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93 –contratação de serviços de out-
sourcing de impressão. 

HNBra

Regime Diferenciado de
Contratações Públicas nº

1/2019 1
Lei 12.462/2011 – Obras de ampliação do HNBra, visando aumento

na capacidade de atendimento e oferta de novos serviços.

HNBra

Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas nº

1/2020
1

Lei 12.462/2011 – A mudança da Divisão de Odontologia do HNBra
para uma outra área viabilizará o crescimento do hospital para a

área anteriormente destinada à Odontologia.

HNBra Dispensa de licitação 2
Art. 24, inciso IV, da Lei no 8.666 - Contratação de empresas 

de saúde e materiais de forma emergencial, conforme justificativa
médica e risco para os pacientes.

HNBra Dispensa de licitação 1

Art. 24, inciso XII, da Lei nº 8.666/93 - Aquisição de horti frutigran
jeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a
realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas di-

retamente com base no preço do dia.

HNBra Inexigibilidade de licitação 6

Art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93 - Aquisição de materiais, equipa-
mentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,

empresa ou representante comercial exclusivo.
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HNBra Dispensa de licitação 5
Art. 24, inciso V, da Lei no 8.666 – Aquisição de medicamentos para

atendimento dos usuários do Sistema de Saúde da MB.

ERMB XXX XXX Em 2022 a ERMB não realizou contratação direta.

CIAB Dispensa de Licitação 30
Art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93 – Contratação de serviços co-

muns de manutenção em instalações da OM e aquisição de materi-
al de limpeza e expediente.

CIAB Dispensa de Licitação 1
Art. 24, inciso XXII da Lei n° 8.666/93 – Contratação de fornecimen-

to de energia elétrica. 

GptFNB Dispensa de Licitação 2

Art. 24, inciso XXII da Lei n° 8.666/93 – Contratação de fornecimen-
to de energia elétrica; e

Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021. 

GptFNB Inexigibilidade de licitação 1 Art. 25 da Lei nº 8.666/93 – Contratação da CAESB 

CFB XXX XXX Em 2022 a CFB não realizou contratação direta.

CFGO XXX XXX   Em 2022 a CFGO não realizou contratação direta.

 49-56



(Continuação do Relatório de Gestão do Exercício de 2022, do Com7ºDN......……..…………………………...................…)

4.6.4 –Gestão patrimonial e infraestrutura
4.6.4.1 – Conformidade legal
             As informações constam no modelo n° 13 em anexo.

4.6.4.2 – Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
4.6.4.2.1 – Distribuição geográfica dos imóveis da União

Quadro 4.6.4.2.1.1 – Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade da União

Localização Geográfica
Quantidade de imóveis de propriedade da União
sob responsabilidade da UG

Exercício 2021 Exercício 2022

BRASIL
Brasília-DF 1.233 1.234

Palmas-TO 49 118

Goiânia-GO 2 2

Subtotal Brasil 1.284 1.354

EXTERIOR ----------------------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------

Subtotal Exterior 0 0

Total (Brasil + Exterior) 1.284 1.354*
Fonte: SPIUnet
(* ) Quantidade de tombos cadastrados no SPIUnet

Quadro 4.6.4.2.1.2 – PNR sob responsabilidade do Com7°DN

ÁREA OFICIAIS PRAÇAS
ESPECIAIS

TOTAL
BALIZAMENTO FARÓIS

Com7°DN 573 1.705 0 0 2.278*
(*) Cadastrados no SPIUNET:1.212/ Não cadastrados no SPIUNET:1.054/Acordo Md x MB:12

Quadro 4.6.4.2.1.3 – Situação dos Tombos quanto à regularização da SPU

DN Nº DE
TOMBOS

ÁREA (m²) FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CONSTRUÍDA TERRENOS T C DO DES P Sit. Esp. TOTAL
Com7ºDN 1.354 329.653,06 60.561.820,48 1.246 29 0 0 10 0 1.354

Nota: Alguns tombos são constituídos por vários terrenos que foram obtidos por mais de uma forma de incorporação.
Convenção: T– Transferência da SPU; C – compra; DO – doação; DES – desapropriação; P – permuta.

Quadro 4.6.4.2.1.4 – Cessão de espaço físico em imóveis da União na Responsabilidade da UJ
Cessão de Espaços Físicos em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ

Caracterização do
imóvel Objeto de

Cessão (1)

RIP Utilização – 9701.00421.500-3
Imóvel – 9701.21346.500-2 

Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO N PRÉDIO ANEXO
BRASÍLIA – DF – CEP 70.055-900

Identificação do
Cessionário

CNPJ 90.400.888/0001-42
Nome ou Razão Social BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Caracterização da
Cessão

Forma de Seleção do
Cessionário

PE 19/2019

Valores e Benefícios Re-
cebidos pela UJ Cedente

(anual)

R$ 139.304,16 

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

RECOLHIMENTO DIRETAMENTE AO FUNDO NAVAL POR MEIO
DE GRU PAGA PELO CESSIONÁRIO

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

EXECUÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DESEMBOLSADO
PELA DGOM
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Caracterização do
imóvel Objeto de

Cessão (2)

RIP Utilização – 9701.00421.500-3 
Imóvel – 9701.21346.500-2

Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO N PRÉDIO ANEXO
BRASÍLIA – DF – CEP 70.055-900

Identificação do
Cessionário

CNPJ 00.360.305/0001-04

Nome ou Razão Social CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Caracterização da
Cessão

Forma de Seleção do
Cessionário

PE 19/2019

Valores e Benefícios Re-
cebidos pela UJ Cedente

(anual)

R$ 223.811,61 

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

RECOLHIMENTO DIRETAMENTE AO FUNDO NAVAL POR MEIO
DE GRU PAGA PELO CESSINÁRIO

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

EXECUÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DESEMBOLSADO
PELA DGOM

Caracterização do
imóvel Objeto de

Cessão (3)

RIP Utilização – 9701.00423.500-4
Imóvel – 9701.21343.500-6

Endereço
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO N PRÉDIO SEDE

BRASÍLIA – DF – CEP 70.055-900

Identificação do
Cessionário

CNPJ 60.746.948/0001-12
Nome ou Razão Social BANCO BRADESCO S.A

Caracterização da
Cessão

Forma de Seleção do
Cessionário

PE 19/2019

Valores e Benefícios Re-
cebidos pela UJ Cedente

(anual)

R$ 33.824,60 

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

RECOLHIMENTO DIRETAMENTE AO FUNDO NAVAL POR MEIO
DE GRU PAGA PELO CESSIONÁRIO

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

EXECUÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DESEMBOLSADO
PELA DGOM

Quadro 4.6.4.2.1.5 – Despesas com manutenção de Imóveis sob responsabilidade da UJ

Despesas com manutenção de Imóveis sob responsabilidade da UJ

Tipo de Imóvel Quantidade
Despesa em 2022 (R$)

Manutenção Serviços de Engenharia
PNR 2.278 2.744.826,93 1.930.222,40

 Quadro 4.6.4.2.1.6 – Registros Contábeis

Conta Contábil Descrição Valor (R$)
1.2.3.2.1.01.01 Imóveis residenciais/Comerciais 588.298.840,13

1.2.3.2.1.01.02 Edifícios 318.348.610,26

1.2.3.2.1.01.03 Terrenos/Glebas 1.768.500.000,00

1.2.3.2.1.01.05 Aquartelamentos 28.015.674,42

1.2.3.2.1.01.10 Imóveis de uso recreativo 56.675.584,56

1.2.3.2.1.01.16 Hospitais 11.068.600,14

1.2.3.2.1.01.22 Estacionamentos e garagens 1.442.695,05

1.2.3.2.1.01.00 Total 2.772.350.004,56
Fonte: SIAFI – Posição 25DEZ2022
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4.6.4.3 – Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)
            Em 2022, foi investido por este Comando, cerca de R$ 2,93 milhões na manutenção dos prédios principal
e anexo, na atualização do parque de informática, na aquisição de equipamentos de suporte às atividades de
Assistência Social e formação da Força de Trabalho, na aquisição de equipamentos para cozinha e materiais de
segurança. Entre os resultados decorrentes dos investimentos realizados, destacam-se: a melhoria na qualidade
de vida da Família Naval por meio das atividades relacionadas ao NAS e o aperfeiçoamento da infraestrutura ad -
ministrativa do Com7ºDN e OM subordinadas. Os investimentos realizados estão relacionados com os seguintes
OBJ:
OBJ 07 – Aprimorar a Gestão Estratégica, com foco no desempenho e na otimização dos processos;
OBJ 08 – Modernizar a infraestrutura de TIC no Com7°DN;
OBJ  11  –  Implementar  projetos  para  o  aumento  da  assistência  à  Família  Naval,  visando  contribuir  para  a
melhoria da qualidade de vida do pessoal;
OBJ  12 – Aprimorar  a  implementação de medidas para  o aumento do nível  de satisfação com os  serviços
prestados pelo Com7°DN; e
OBJ 15 – Manter o bom clima organizacional.

4.6.4.4 – Desfazimento de ativos
           Em 2022, o Com7ºDN teve um desfazimento de ativos no montante de R$133.672,42, por LVAD.

4.6.4.5 – Locação de imóveis e equipamentos
         O Com7ºDN, por meio do contrato Nº 87000/2022-007/00, celebrado com a empresa COPY LINE COMÉR-
CIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, realizou a locação de máquinas de reprografia, em apoio às atividades administrati-
vas. 
          A CFAT, por meio do contrato Nº 87310-009/202, celebrado com a empresa COPY SYSTEMS COMÉRCIO DE
COPIADORAS LTDA, realizou a locação de máquinas de reprografia, em apoio às atividades administrativas. 
        O CIAB, por meio do contrato Nº 89700/2018-0002/03, celebrado com a empresa B PRINT - Comércio e
Serviços EIRELLI EPP, até 23 de março e, por meio do contrato nº 87000/2022-007/00 celebrado com aempresa
COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, de 24 de março a dezembro, realizou a locação de máquinas de
reprografia, em apoio às atividades administrativas. 
        A ERMB, por meio do contrato n° 87000/2022-007-00 firmado entre o Com7ºDN e a empresa COPYLINE
para fornecimento de serviço de outsourcing de impressão em apoio às atividades administrativas (ADESÃO). 

4.6.4.6 – Mudanças e desmobilizações relevantes
              Não há informações para este item.

4.6.4.7 – Principais desafios e ações futuras
       O  principal  desafio  encontrado,  em 2022,  foi  o  racionamento de  recursos  para  a  manutenção  das
instalações, das embarcações e viaturas administrativas e operativas das OM subordinadas. 
               Para 2023, serão adotadas medidas com o propósito de mitigar os efeitos de possíveis cortes e contin -
genciamentos nas diversas tarefas sob responsabilidade deste Comando, com o intuito de não afetar, significati-
vamente, a atividade-fim. O Com7ºDN e suas OM subordinadas, como já ocorreu em anos anteriores, buscará
recursos extra-MB, por meio de Emendas Parlamentares e destaques de crédito.

4.6.5 – Gestão de Tecnologia da Informação
              O Com7°DN e as OM da AJ são apoiados pela ERMB e cumprem as normas de TI da MB e de SIC. Para re-
duzir a eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas de TI, a DCTIM, de acordo com a Portaria
N° 154/EMA, de 31 de julho de 2015, priorizou soluções baseadas em software livre e possui um plano de im-
plantação para escalonar o uso desse tipo de software na MB. Além disso, as tecnologias, linguagens e ferra-
mentas a serem empregadas no desenvolvimento de sistemas digitais, são padronizadas, visando a redução do
custo associado à capacitação de pessoal e, subsidiariamente, de eventual dependência tecnológica. Em 2022, a
ERMB e o Departamento de TI, otimizaram recursos humanos, financeiros e tecnológicos na área de TIC com a
concentração e execução dos serviços comuns às OM subordinadas e apoiadas. Com o intuito de renovar o par-
que computacional deste Comando, foram adquiridos, por meio de doação de órgãos parceiros (MD e TST), 46
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computadores, 25 switches de rede gerenciáveis e 6 servidores de rede que serão utilizados para renovação do
parque computacional e modernização gradativa da infraestrutura de rede e segurança lógica, com apoio do
CLTI-ERMB. Encontra-se em andamento a aquisição de 10 novos computadores, 2 notebooks e 17 monitores. 

4.6.6 – Sustentabilidade Ambiental
4.6.6.1 – Critérios de Sustentabilidade nas Contratações e Aquisições
            Este Comando e OM subordinadas, em consonância com a Portaria nº 507, de 16 de dezembro de 2014,
do MF e a IN n° 1 de 19/01/2010 da SLTI/MPOG adota os seguintes critérios de sustentabilidade: aquisição/utili-
zação de equipamentos com melhor índice eficiência energética e aquisição/utilização de produtos constituídos
por materiais reciclados, atóxicos ou biodegradáveis. Em todas as fases dos procedimentos licitatórios são se -
guidas as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental. Essa aderência é buscada, inclusive,
nas contratações e aquisições para as quais faculta o afastamento da licitação.

4.6.6.2 – Ações para Redução do Consumo de Recursos Naturais
             As informações constam no modelo n° 15 em anexo. 

4.6.6.3 – Redução de Resíduos Poluentes
             As informações constam no modelo n° 15 em anexo. 

4.7 – Principais ações de supervisão, controle e correição 
4.7.1 – Auditoria de Acompanhamento de Gestão
             Não há informações para este item.

4.7.2 – Tratamento de determinações e recomendações do TCU
             Não há informações para este item.

4.7.2.1 – Determinações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento
             Não há informações para este item.

4.7.3 – Tratamento de determinações da Unidade Setorial de Controle Interno da MB
             O Com7ºDN e as OM subordinadas receberam, em 2022, 147 Notas de Auditoria e 4 Solicitação de Audi-
toria.
             No quadro abaixo estão listadas as principais inconsistências constatadas e corrigidas: 

4.7.3.1 – Quadro de inconsistências constatadas – Notas de Auditoria

Principais inconsistências constatadas Quantidade

Pagamento indevido 10

Ausência de desconto obrigatório 5

Pagamento em duplicidade 7

Pagamento de Assistência Pré-Escolar sem registro de dependentes no BDPES 2

Concessão de Assistência Pré-Escolar com data término incorreta 5

Militar com pagamento bloqueado/suspenso a mais de 3 meses 2

Não implantação em BP do acerto do AT referente aos dias não trabalhados 7

“Risco de Imagem” decorrente de aquisição de gêneros alimentícios que aparentemente não tenham vin-
culação direta com os objetivos institucionais do Órgão ou Entidade

3
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Militares com PASEP em branco 5

Pagamento a menor de transferência para a Reserva Remunerada 3

Alongamento de saldo inscrito em Restos a Pagar 2

Servidor aposentado com pagamento na UPAG de pessoal da ativa 3

Militar recebendo Adicional de Férias de Compensação Orgânica RX em rubrica indevida 7

Não preenchimento do campo ENDER nas fichas financeiras (FF) 3

Militar em pagamento ativo após a data do LSAM 3

Ausência de publicação de aviso do edital no Portal de Licitação da MB 3

Municiamento indevido de militares no Sistema Quaestor 4

Cadastro de pregoeiro desatualizado 4

 Existência de itens patrimoniais cadastrados em conta contábil inadequada 3

Falta de documentos comprobatórios de municiamento 2

Discrepância verificada em relação aos procedimentos contábeis patrimoniais referentes à conta contábil
12381.01.00 – Depreciação Acumulada – Bens Móveis

3

Inconsistências identificadas em matérias publicadas no D.O.U, relativas à licitações e contratos 3

Ausência de divulgação no Portal de Licitações da Marinha 4

Preenchimento inadequado de campos da Nota de Empenho (NE) 2

Outros: Execução de créditos orçamentários provenientes de EP com consequente inscrição em Restos

a Pagar; Prestação de Contas da Gestoria de Caixa de Economias não prontificada no Sistema Quaestor;

Lançamento em duplicidade de documento de origem em documentos hábeis distintos; Acerto de Paiol

superior à 5%, por item; Militar lotado em localidade considerada inóspita “A” sem receber a rubrica cor-

reta “A”; Dependente falecido gerando benefício para servidor; Ausência de registro do documento des-

pesa, no campo “documento de origem”, do Documento Hábil (DH); Existência, em conta contábil, de sal-

do ainda não regularizado; Ausência de conformidade do registro de gestão; Pagamento incorreto do Au-

xílio Natalino; Pagamento do APE sem data término; Servidor aposentado com pagamento na UPAG de

pessoal da ativa; Pagamento de Ajuda de Custo a militar movimentado sem desligamento da OM; Milita-

res recebendo APE sem o desconto da cota parte; Lançamento semelhante de documento de origem em

documentos hábeis distintos; Aquisições de materiais e/ou serviços por dispensa de licitações, quando à

regularidade e montante recomendavam a utilização de processo licitatório; Fragilidade na execução or-

çamentária com elementos de despesas destinados à divulgação institucional; Empenho do tipo ordiná-

rio, inadequadamente usado, para pagamento de despesas parceladas; Servidores sem Acerto do Auxílio

Transporte refente aos dias não trabalhados; Militar médico com vínculo indevido de Residência Médica

(carga horária – 60 horas) Prestação de Contas da Gestoria de Municiamento não comprovada no Sistema

Quaestor; Militar reformado ou veterano lotado em OM da ativa; Fragilidade na execução orçamentária

52
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com elemento de despesa destinado à distribuição gratuita de bens; Realização de despesa com festivida-

des e homenagens não previstas como evento institucional; Pagamento de direito pecuniário em rubrica

indevida; Ausência do pagamento de Adicional Habilitação (AH); Lançamento inadequado de Conta Con-

tábil segundo a natureza da despesa; Indício de desvio de finalidade de recursos – AO 21A0 e Fragilidade

da execução orçamentária com subelemento de despesa destinado a doação (33903205); Inconsistências

identificadas em matérias publicadas no D.O.U; Existência de saldos divergentes de DMB do SISTOQUE e

SIAFI;  Discrepância  de  procedimentos  contábeis  patrimoniais  na  depreciação  acumulada;  Material

NP169870707 não estava sofrendo depreciação; Compatibilização do SISTOQUE e SIAFI; Data término

APE incorreta; Ausência de implantação no BP do acerto do AT; Bem móvel que não está sendo deprecia-

do; Saldos do Demonstrativo de Movimentação de Material, do SISTOQUE, e do Balancete Contábil, do

SIAFI, divergentes; Ausência de conformidade de registros de gestão; Lançamento inadequado de conta

contábil segundo a natureza da despesa; Municiados em licença; Regularização do Saldo da Conta con-

tábil: 12311.99.01 – Bens Móveis a Alienar Ausência de registro do documento despesa, no campo "do-

cumento de origem", do Documento Hábil (DH); Ausência de conformidade de Registro de Gestão; Regu-

larização do Saldo da Conta Contábil: 11561.01.00 - Estoque Interno  - Material de Consumo; Municia-

mento indevido de TTC/SC aos finais de semana; Indícios de utilização inadequada de código e/ou alíquo-

ta do DARF Fragilidade na execução orçamentária com subelemento de despesa destinado a doação

(33903205); Empenho do tipo ordinário, inadequadamente usado, para pagamento de despesas parcela-

das; Divergência entre o credor da nota de empenho e o da respectiva ordem bancária; Militares Md com

outro vínculo no SIAPE de “Residência Médica”, com carga horária de 60 horas semanais; Itens patrimoni-

ais cadastrados em conta contábil inadequada; 

Total 146

4.7.3.2 – Quadro de inconsistências constatadas – Solicitação de Auditoria

Inconsistência constatada Resposta à Solicitação de Auditoria

1) Envio de cópia do laudo médico que autorizou o paga-

mento do APE, cópia da ficha cadastro do APE e cópia da

O/S que concedeu o APE (SA N° 4-04/2022); 

1) Documentos solicitados foram encaminhados para as cai-

xas postais informadas na solicitação de auditoria.

2) Alta materialidade selecionada para análise (Pregão n°

17/2022 - Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros secos

e derivados, a fim de atender necessidades das OM sedia-

das  em  Brasília,  subordinadas  ao  Com7ºDN

(16.551.470,62) (SA N° 38-2/2022)

2) Resposta à solicitação de auditoria foi encaminhada pela

CP nº 01.7.3-190, da Divisão de Obtenção para o CCIMAR.

3) Envio dos seguintes documentos:

a) Relação de Pregoeiros e Equipe de Apoio; b) Relação de

integrantes da Comissão de Licitação (Permanente ou Es-

pecial);c) Cópias das Portarias de designação de Pregoei-

ros e Equipe de Apoio e Comissão de Licitação (Permanen-

te ou Especial) vigentes; d) Relação, por servidor, de cur-

3) Resposta à solicitação de auditoria foi encaminhada pela

CP nº 01.7.3-190, da Divisão de Obtenção para o CCIMAR.

 55-56



(Continuação do Relatório de Gestão do Exercício de 2022, do Com7ºDN......……..…………………………...................…)

sos,  estágios,  adestramentos ou eventos de capacitação

realizados, acompanhados dos respectivos certificados; e)

Plano de capacitação de pregoeiros, equipe de apoio e in-

tegrantes da Comissão de Licitação. (SA N° 134-2/2022)

4) Encaminhamento de cópia das notas fiscais, pesquisas
de mercados e, caso haja, informar o número dos Proces-
sos Licitatórios que deram suporte às aquisições discrimi-
nadas  abaixo,  realizadas  no  mês  MAI2022  (SA  N°  37-
06/2022).

4) Para as aquisições, a OM utilizou o Pregão Eletrônico n°

1/2021 (Panificados), cujas notas fiscais requeridas e a pes-

quisa de preços  utilizada seguiram anexas à solicitação de

auditoria.

JOSÉ VICENTE DE ALVARENGA FILHO 
 Vice-Almirante
 Comandante

 LUCIANO DA COSTA PAMPILLO 
  Capitão-Tenente (AA) 

Assistente

AUTENTICADO DIGITALMENTE
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