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

1° RCG                        - Regimento de Cavalaria de Guardas
ABNT                          - Associação Brasileira de Normas Técnicas
AE                               - Almirante de Esquadra
AGU                            - Advocacia-Geral da União
AFTA                           - Ações de Fiscalização do Tráfego Aquaviário 
AJ                                - Área de Jurisdição
ALT                             - Alteração
Ambev                       - Companhia de Bebidas das Américas
ANVISA                      - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
AT                               - Auxílio-Transporte
BDPES                        - Banco de Dados de Pessoal
BIDS                           - Base Industrial de Defesa e Segurança
BP                               - Bilhete de Pagamento
BPEB                          - Batalhão de Polícia do Exército de Brasília
CAAML                      - Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão
CAALEX                     - Clube Almirante Alexandrino
CADBEM                   - Cadastro de Bens Móveis
CADIMAWeb           - Cadastro Imobiliário da Marinha 
CAESB                       - Companhia de Água e Esgoto de Brasília
CAv                            - Controle de Avarias
CAU                           - Centro de Atendimento ao Usuário
CB                              - Cabo
CBMDF                      - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
CCIMAR                     - Centro de Controle Interno da Marinha
CCTOM                      - Centro de Comando do Teatro de Operações Marítimo
CE                               - Correspondência Eletrônica
CEB                             - Companhia Energética Brasília 
CEF                             - Centro de Ensino Fundamental
CEM                           - Chefe do Estado-Maior
CGS                            - Chefe Geral dos Serviços
CF                               - Capitão de Fragata
CFAT                          - Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins
CFB                            - Capitania Fluvial de Brasília
CFGO                         - Capitania Fluvial de Goiás
CIAA                           - Centro de Instrução Almirante Alexandrino 
CIAB                           - Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez
CIANB                        - Centro de Instrução Almirante Newton Braga
CIASC                         - Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo
CIAW                         - Centro de Instrução Almirante Wandenkolk
CLTI                            - Centro Local de Tecnologia da Informação
CMatFN                     - Comando de Material de Fuzileiros Navais
CMG                          - Capitão de Mar e Guerra
CNAE                         - Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPJ                          - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Com4ºDN                 - Comando do 4º Distrito Naval
Com7ºDN                 - Comando do 7º Distrito Naval
ComOpNav              - Comando de Operações Navais
ConGes                     - Conselho de Gestão
COPIMED                 - Contas de Pagamentos Imediatos
CP-ACN                     - Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval
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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 ingresso no Corpo Auxiliar de Praças
CP-CEM                    - Concurso Público para ingresso no Corpo de Engenheiros Navais 
CP-CSM-Md             - Concurso Público do Corpo de Saúde da Marinha (Quadro de Médicos)
CP-CSM-CD/S          - Concurso Público do Corpo de Saúde da Marinha (Quadros de Cirurgião Dentista e Apoio à 
Saúde)
CP-CapNav               - Concurso Público para ingresso no 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 ingresso no 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 ingresso no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar
CPF                            - Cadastro de Pessoas Físicas
CRGDASE                  - Centro de Reabilitação Geriátrica, Desenvolvimento Assistencial, Social e Educacional
CSU                           - Carta de Serviço ao Usuário
DAdM                       - Diretoria de Administração da Marinha
DARF                        - Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DCTIM                      - Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha
Def-NBQR                - Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica
DepSIMRJ                - Depósito de Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro 
DER                            - Departamento de Estrada de Rodagem
DF                             - Distrito Federal 
DFM                         - Diretoria de Finanças da Marinha
DGMM                     - Diretoria-Geral do Material da Marinha
DM                           - Dirigente Máximo 
DOU                         - Diário Oficial da União
DRAMN                   - Departamento Regional do Abrigo do Marinheiro
DSM                         - Diretoria de Saúde da Marinha
DVP                          - Divisão de Veteranos e Pensionistas
E-B-P/CIF                 - Estágio Básico de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais
EBC                          - Empresa Brasileira de Comunicação
EIBC                         - Equipamento Individual Básico de Combate
EMA                         - Estado-Maior da Armada 
ENAP                        - Escola Nacional de Administração Pública
EPM                          - Ensino Profissional Marítimo
ERMB                       - Estação Rádio da Marinha em Brasília
ESG                           - Escola Superior de Guerra
ETI                            - Escola de Tempo Integral 
ETSP                         - Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público 
FAB                           - Força Aérea Brasileira 
FER                           - Força de Emprego Rápido
FF                             - Ficha Financeira
FN                            - Fuzileiro Naval
FUSMA                    - Fundo de Saúde da Marinha
GAP                          - Grupo de Atendimento ao Público
GDF                          - Governo do Distrito Federal
GM                           - Guarda Marinha
GO                            - Goiás
GoInfra                    - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
GptFNB                    - Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília
GPRAM                    - Grupamento de Proteção Ambiental
HF                             - High Frequency (alta frequência)
HFA                          - Hospital das Forças Armadas
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HFAB                        - Hospital da Força Aérea de Brasília
HMAB                      - Hospital Militar de Área de Brasília
HNBra                      - Hospital Naval de Brasília
HRAN                       - Hospital Regional da Asa Norte
HT                              - Hotel de Trânsito 
IAM                           - Inspeções Administrativo-Militares
ILB                             - Instituto Legislativo Brasileiro 
IM                              - Intendente da Marinha
IN                               - Instrução Normativa
INSPNAV                   - Inspeção Naval
ISC                             - Instituto Serzedello Corrêa
LAEP-7                      - Lanchas de Apoio ao Ensino e Patrulha de 7 metros
LOA                           - Lei Orçamentária Anual
LVAD                         - Laudo de Vistoria, Avaliação e Destinação
MACAUD                  - Manual de Constatações de Auditoria 
MB                             - Marinha do Brasil
MD                            - Ministério da Defesa
Md                            - Quadro de Médicos do Corpo de Saúde da Marinha
MN-RC                     - Marinheiro Recruta
MS                            - Ministério da Saúde
NA                             - Nota de Auditoria
NBQR                        - Nuclear, Biológica, Química e Radiológica
NAS                           - Núcleo de Assistência Social
NE                             - Nota de Empenho
NI-CFGO                   - Núcleo de Implantação da Capitania Fluvial de Goiás
NOVACAP                 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital
OB                             - Ordem Bancária
OBJ                            - Objetivo Estratégico
OCS                           - Organização Civil de Saúde
OM                            - Organização Militar
OMFM                      - Organização Militar com Facilidades Médicas
OMH                         - Organização Militar Hospitalar
PA                             - Plano de Ação
PAD                           - Programa de Adestramento
PAINT                       - Plano Anual de Auditoria Interna
PASEP                       - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PCO                           - Pesquisa de Clima Organizacional
PDU                           - Posto de Distribuição de Uniformes
PEO                            - Planejamento Estratégico Organizacional
PGAD                         - Programa Geral de Adestramento 
PGI                             - Plano Geral de Instrução
PLIM                          - Posto Local de Identificação da Marinha
PMDF                        - Polícia Militar do Distrito Federal
PMPE                         - Plano de Movimentações Previstas e Exercícios 
PNR                           - Próprio Nacional Residencial
PPA                           - Plano Plurianual
PREPOM                   - Programa do Ensino Profissional Marítimo
PROFESP                  - Programa Forças no Esporte
PROGEM                  - Programa Geral de Manutenção
PSC                           - Projeto Soldado Cidadão
RC                             - Recruta
RECAF                      - Rede Estratégica de Comunicações de Alta Frequência
RECIM                      - Rede de Comunicações Integradas da Marinha
RG                             - Relatório de Gestão
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Ref°                           - Reformado
RM2                          - Reserva de 2ª Classe da Marinha 
RNIT                          - Rede Naval Interamericana de Telecomunicações
RT-PCR                     - Reação da transcriptase reversa seguida pela reação em cadeia da polimerase 
SA                             - Solicitação de Auditoria
SD                             - Soldado
SD-FN                      - Soldado Fuzileiro Naval
SDP                          - Setor de Distribuição de Pessoal
SENAI                      - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SGM                        - Secretaria-Geral de Marinha
SIAFI                        - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIAPE                       - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 
SIGEM                     - Sistema Integrado de Gestão de Material 
SINGRA                   - Sistema de Informações Gerenciais do Abastecimento 
SIORG                     - Sistema de Informações Organizacionais
SISCOM                  - Sistema de Comunicações da Marinha
SISMAT                   - Sistema de Controle de Material
SISPAG                    - Sistema de Pagamento de Pessoal da Marinha
SLTI                          - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SMI                          - Serviço Militar Inicial
SMM                       - Sistema de Mobilização Marítima
SMO                        - Serviço Militar Obrigatório
SMV                        - Serviço Militar Voluntário
SNT                          - Sistema Nacional de Telecomunicações
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 
SRD                           - Serviço de Recrutamento Distrital 
SSI                             - Superintendência dos Serviços de Intendência
SSM                          - Sistema de Saúde da Marinha
STA                           - Segurança do Tráfego Aquaviário
T                                - Quadro Técnico
TCU                           - Tribunal de Contas da União
TERRACAP                - Companhia Imobiliária de Brasília
TI                               - Tecnologia da Informação
TIC                             - Tecnologia da Informação e Comunicação
TMFT                         - Tabelas Mestra de Força de Trabalho
TO                              - Tocantins
UF                              - Unidade da Federação
UG                             - Unidade Gestora
UGE                           - Unidade Gestora Executora
UGR                           - Unidade Gestora Responsável
UJ                               - Unidade Jurisdicionada
UPA                            - Unidade de Pronto Atendimento
UPAG                         - Unidade Pagadora
UPC                            - Unidade Prestadora de Contas
UTI                             - Unidade de Terapia Intensiva
VA                              - Vice-Almirante
VNAVI                        - Vila Naval Almirante Visconde de Inhaúma
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3.0 – VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
3.1 – Identificação da UPC e declaração de sua missão e visão
Quadro 3.1.1 – 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: 70055-
900 

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/decreto/
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° 1/ComOpNav, de 13 de abril de 2020, 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° 380, de 7 de agosto de 2020, do Comando do 7°Distrito Naval, Instrução 
Normativa nº 84/2020 e Decisão Normativa nº 187/2020, ambas do TCU, e as orientações do Órgão de Controle Interno 
contidas na Circular nº 16/2021 da SGM.
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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 (CIAB)

787310 Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT)

787320 Capitania Fluvial de Brasília (CFB)

787400 Estação Rádio da Marinha em Brasília (ERMB)

787330 Núcleo de Implantação da Capitania Fluvial de Goiás (NI-CFGO)

Gestões relacionadas à UPC

Código SIAFI
Denominação

UO 52131

0001 Tesouro Nacional

3.1.1 – 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
de:

- 11 -



(Continuação do Relatório de Gestão do Exercício de 2020, do Com7ºDN......……..…………………………......................)

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 assistência cívico social 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 Comunicação Social;
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
Comandante de Operações Navais.
         A Visão de Futuro do Com7°DN é “Ser reconhecida até 2023, 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”.

3.1.2 – Área de Jurisdição

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

3.2.1 – Organograma do Comando do 7° Distrito Naval

Quadro 3.2.1.1 – Estrutura Organizacional do Comando do 7°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 WLADMILSON
BORGES DE AGUIAR

 
Comandante

   29/03/2019

a 19/03/2020

Vice-Almirante CARLOS
EDUARDO HORTA ARENTZ

Comandante
  19/03/2020

a 04/12/2020

  Vice-Almirante 
   GILBERTO SANTOS KERR 

Comandante
04/12/2020 a
31/12/2020
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Chefia do
Estado-Maior 

Assessorar o Comandante no
que lhe for determinado e na

execução dos seus deveres fun-
cionais coordenando os traba-
lhos das Seções do Estado-Mai-
or e demais elementos organi-
zacionais a ele subordinados. 

CMG (FN)
ALEXIS MICHEL SCHOTTE

Chefe do
Estado-Maior

   15/03/2019

a 31/12/2020

Chefia Geral dos
Serviços

Auxiliar o Comandante na exe-
cução das atividades adminis-
trativas e exercer a função de

Ordenador de Despesas do
Com7°DN.

CMG (IM) EBER

 MONTENEGRO MOURA 

Chefe Geral dos
Serviços

  03/09/2019

a 01/09/2020

CF (IM) MARCELO
DE PAULA MOURA

Chefe Geral dos
Serviços

  01/09/2020

a 01/12/2020

CF (T) FERNANDO PACHECO
KUTIANSKI

Chefe Geral dos
Serviços

(Interino)

   01/12/2020
a 31/12/2020

Superintendência do
Serviço de

Intendência

Coordenar a execução das ativi-
dades de centralização dos Ser-
viços de Intendência e exercer
a função de Ordenador de Des-

pesas da UGE.

CMG (IM) WOLMER
ALEXANDRE ALVES

Superintendente
   03/09/2019
a 01/12/2020

CF (IM) MARCELO
DE PAULA MOURA

Superintendente
   01/12/2020
a 31/12/2020

Superintendência do
Patrimônio Imobiliário

Supervisionar a gerência e a
manutenção dos PNR na AJ do
Com7°DN e administrar o Patri-
mônio Imobiliário da Marinha,

localizado em Brasília-DF.

CMG (Ref°T) FRANCISCO JOSÉ
SOUZA GOUVEIA

Superintendente 
  09/03/2009
a 31/12/2020

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

Quadro 3.2.1.2 – Informações Sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas

Áreas / Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo Período de

Atuação 

Grupamento de Fuzileiros
Navais de Brasília (GptFNB)

Contribuir para o preparo e aplica-
ção do Poder Naval, na Área de

Jurisdição do Com7ºDN, estando
apto a participar de operações

terrestres de caráter naval, pro-
mover a segurança e a defesa de
instalações navais e civis de inte-
resse da MB, na região Centro-

Oeste.

CMG (FN) FLÁVIO DOS
SANTOS NASCIMENTO Comandante

12/01/2018

a 22/01/2020

CMG (FN) VANNEI DE
ALMEIDA SILVA

JÚNIOR Comandante
 22/01/2020 

a 31/12/2020
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Centro de Instrução e
Adestramento de Brasília
Almirante Domingos de

Mattos Cortez (CIAB)

Capacitar Oficiais e Praças dos di-
versos  Corpos  e  Quadros  para  o
exercício  das  funções  previstas
nas Organizações Militares da Ma-
rinha e contribuir para a seguran-
ça nas áreas e instalações da MB
na AJ do 7º Distrito Naval. 

CMG (FN) SÉRVIO
CORRÊA DA ROCHA

JÚNIOR
Comandante

18/01/2019 

a 31/12/2020

Estação Rádio da Marinha
em Brasília (ERMB)

Proporcionar  comunicações  entre
as  Organizações  Militares  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).

CF FÁBIO HIDEKI
SUGANUMA Comandante

28/02/2019 

a 31/12/2020

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. 

CF PAULO MARCELO
LÖER

Capitão dos
Portos

26/01/2018

a 24/01/2020

CF RÔMULO PEREIRA
BAHIA

Capitão dos
Portos

 24/01/2020 

a 31/12/2020

Capitania Fluvial do
Araguaia-Tocantins (CFAT)

CF MARCOS CEZAR
PIRES GOMES

Capitão dos
Portos

23/07/2019 

a 31/12/2020

Núcleo de Implantação da
Capitania Fluvial de Goiás

(NI-CFGO)

CF (T) DIVANILDO
FELIPE SANTIAGO

Encarregado
de Núcleo

26/08/2020 

a 31/12/2020

Hospital Naval de Brasília
(HNBra)

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

CMG (Md) VICENTE
GARCIA RAMOS

Diretor
24/01/2019 

a 31/12/2020

        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 2020, 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 para satisfazer aos seguintes clientes:
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Quadro 3.2.1.3 – 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 UJAC e apoio à tomada de decisão

          De acordo com as normas em vigor, o ConGes reuniu-se mensalmente, sempre com a presença do DM, ocasi-
ão em que foram realizadas as prestações de contas das diversas gestorias deste Comando, além da apresentação de
diversos índices atinentes às atividades da OM, que permitiram traçar um perfil de desempenho mensal. Durante essas
reuniões foram discutidas as ações a empreender e realizado o acompanhamento do planejamento estratégico.

3.3 – 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.

3.3.1 – 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). Quando solicitado, este Comando também prestou apoio aos
órgãos públicos localizados na AJ. 
             Em 2020, o Com7°DN e suas OM subordinadas atuaram no combate ao novo coronavírus. A Equipe de
Resposta em Defesa Nuclear, Biológica Química e Radiológica (NBQR) do Comando do 7º Distrito Naval, com -
posta por militares do GptFNB, CFB e CIAB realizou ações de descontaminação e desinfecção no DF e no estado
de Goiás. Os seguintes órgãos e entidades foram beneficiados com as ações da Equipe de Resposta em Defesa
NBQR: Rodoviária do Plano Piloto; Estação Central do Metrô, HRAN; Complexo Prisional da Papuda; UPA da Cei -
lândia; Ministério da Economia; Congresso Nacional; Comando da Marinha; AGU; PMDF; CRGDASE, localizado
em Valparaíso de Goiás-GO; CIAB; NOVACAP; TERRACAP; DER-DF; Centro Educacional 416, em Santa Maria-DF;
CEF 05, no Gama-DF e ESG. Além das ações de descontaminação e desinfeção a equipe realizou a capacitação,
nos procedimentos de descontaminação, da Força de Trabalho dos seguintes organizações: agentes da Polícia
Legislativa; funcionários do HRAN e militares do BPEB e do 1º RCG, ambos do Exército Brasileiro; do Com7°DN,
HNBra, do CIAB, da CFB, ERMB e do GptFNB.  Com essas ações, este Comando realizou as seguintes entregas
para a sociedade: descontaminação de espaços de circulação pública, capacitação para higienização e desinfec-
ções biológicas de ambientes e doações de kits de alimentação às famílias cadastradas no PROFESP. Com a sus-
pensão das atividades esportivas do Programa, medida adotada para prevenir a propagação da doença causada
pelo novo coronavírus, o recurso financeiro destinado às refeições dos jovens foi redirecionado para a prepara-
ção dos kits de alimentação. A iniciativa teve como objetivo atenuar as dificuldades enfrentadas por essas famí-
lias.
            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 do Exército (HMAB) e
o da Força Aérea Brasileira (HFAB). 
            Fruto de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Palmas e a SOAMAR-TO, a ETI Almirante Tamanda -
ré é apoiada pela MB, atendendo a cerca de 1.200 alunos. Atualmente, suas aulas presenciais estão suspensas
devido à pandemia de coronavírus.

- 16 -



(Continuação do Relatório de Gestão do Exercício de 2020, do Com7ºDN......……..…………………………......................)

3.3.2 – Aspecto Político
            Em virtude da pandemia do coronavírus, no dia 09 de fevereiro, militares do GptFNB participaram da mis-
são de repatriação 34 brasileiros vindos da província de Wuhan, na China, epicentro do novo coronavírus. Na
ocasião, os militares ficaram responsáveis pela descontaminação de ônibus, viaturas e materiais utilizados no
deslocamento dos repatriados até o HT da FAB, em Anápolis-GO.

       

  

Operação Regresso – militares do GptFNB                                                                                       Operação Regresso –  Equipe de DefNBQR
Foto: Arquivo do GptFNB                                                                                                                    Foto: Arquivo do GptFNB 

            Também no mês de fevereiro, buscando mitigar os efeitos do novo coronavírus, foi ativada a Operação
“Grande Muralha”, Força-Tarefa comandada pelo Diretor-Geral do Pessoal da Marinha. O HNBra fez parte do
Grupo-Tarefa de Atendimento ALFA e o GptFNB liderou a Equipe de Resposta NBQR na descontaminação de
materiais e instalações pertencentes à MB, na AJ do Com7°DN. Para o enfrentamento do novo coronavírus, o
hospital reformou o Centro Cirúrgico com inclusão de quatro leitos para Tratamento Intensivo, adquiriu equipa-
mentos e materiais para o Centro Cirúrgico, sendo os principais entre outros: ventiladores pulmonares; monito-
res multiparâmetros e camas para UTI. Revitalizou o SPA para atendimento exclusivo aos pacientes infectados
pela COVID-19 e adquiriu também equipamentos de diagnóstico para o laboratório.

          

  

Sala de Espera SPA                                                                                                                               Sala de Atendimento SPA para os casos de COVID-19
Foto: Arquivo do HNBra                                                                                                                      Foto: Arquivo do HNBra
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  Equipamento de dosagem de Imunoglobulinas                                                                  Equipamento RT-PCR
 Foto: Arquivo do HNBra                                                                                                          Foto: Arquivo do HNBra

Operação Grande Muralha                                                                                                                   Operação Grande Muralha
Foto: Arquivo do GptFNB                                                                                                                      Foto: Arquivo do GptFNB 

             Após a ativação dos Comandos Conjuntos no País para o enfrentamento da COVID-19, o GptFNB foi adju -
dicado ao Comando Conjunto Planalto com valor de uma Unidade Anfíbia atuando sob diretriz específica da Or-
dem de Operação Muralha Planalto/COVID-19. Dentre as diversas tarefas realizadas, cabem ressaltar: desconta-
minação de espaços de circulação pública, capacitação de funcionários de diversos órgãos da Administração Pú-
blica Federal e Distrital, entrega de cestas básicas, doação voluntária de sangue e segurança de ações cívico-
sociais.

              Desinfecção da UPA da Ceilândia                                                                                  Desinfecção do Edifício-sede da AGU
              Foto: Arquivo do GptFNB                                                                                                Foto: Arquivo do GptFNB 
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          O GptFNB foi acionado para participar da Operação Verde Brasil 2, em Tocantins, para atuar na prevenção
e repressão a delitos ambientais, em apoio as ações de Patrulha e Inspeção Naval, mormente no combate ao
desmatamento ilegal e aos focos de incêndio na Amazônia Legal. A CFAT esteve presente em reuniões de coor-
denação com os órgãos ambientais, de Defesa Civil e de Segurança Pública (Comitê do Fogo do Estado do To-
cantins), para planejamento das ações diárias. A Capitania, com apoio dos militares do GptFNB, atuou no com-
bate aos incêndios florestais, na região da Serra de Lajeado e realizou INSPNAV nos pólos de Inspeção Naval Pal -
mas, Araguaia Central, Araguaia do Norte e Tocantins do Norte em apoio aos Órgãos de Segurança Pública e
Ambiental  com ações de conscientização, prevenção e combate a delitos  ambientais,  tendo sido abordadas
1.163 embarcações, realizadas 78 notificações e 13 apreensões. 

   Operação Verde Brasil 2 – militares do GptFNB                                                                               Operação Verde Brasil 2 – Inspeção Naval nas proximidades da cidade de Palmas 
  Foto: Arquivo do GptFNB                                                                                                                     Foto: Arquivo do GptFNB 

     

                                                                            Operação Verde Brasil 2 – militares do GptFNB  
                                                                            Foto: Arquivo do GptFNB

   
        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
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 da RNIT. Tal prêmio contri -
bui para colocar em destaque o nome da MB no continente americano no âmbito das comunicações navais.
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3.3.3 – 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 2020, 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 e pela DFM.
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 demandas são, aquelas voltadas para a realização de procedimentos complementares, internações,
cirurgias e terapia intensiva, tais como o HFA e diversas clínicas, hospitais e profissionais credenciados, e para
cobrir as despesas administrativas. A OM não tem autonomia para buscar novas fontes de recursos.
 
3.3.4 – Aspecto Tecnológico
          O Com7°DN e suas OM subordinadas cumprem as normas de TI da MB e de segurança da informação.
Para reduzir 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 implantação para escalonar o uso desse tipo de software na MB. Além disso, as tecnologias, linguagens e fer-
ramentas a serem empregadas, no âmbito da MB, no desenvolvimento de sistemas digitais, são padronizadas
pela DCTIM, visando a redução do custo associado à capacitação de pessoal e, subsidiariamente, de eventual
dependência tecnológica.
         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 do CLTI, tenha militares capacitados a realizar os
reparos previstos e recursos necessários 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 coor-
denar e interligar os Distritos Navais, 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 ad-
quirir 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 utilizou,
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 deta-
lhada anamnese, atenta avaliação clínica ao exame físico e utilização dos meios diagnósticos disponíveis no
HNBra.

3.4 – 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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3.5 – Políticas e Programas de Governo
3.5.1 – Projeto Soldado Cidadão 
         O Projeto tem como propósito oferecer aos jovens brasileiros, incorporados às fileiras das Forças Armadas,
cursos profissionalizantes que lhes proporcionem capacitação técnico-profissional básica, complementando a
formação cívica, a fim de facilitar o ingresso no mercado de trabalho, quando na busca do primeiro emprego,
após o seu desligamento do Serviço Militar.
          A Coordenação Regional deste Projeto é exercida pelo Com7ºDN, e a Coordenação Local, pelo CIAB, que
executou as  atividades demonstradas  no quadro abaixo.  Em decorrência  da pandemia  de COVID-19,  foram
realizados somente os dois cursos.

Quadro 3.5.1.1 – Projeto Soldado Cidadão 

CURSO QUANTIDADE DE ALUNOS VALOR (R$)
Instalador e reparador de condicionador de ar

modelo split 
24 R$ 15.456,00 

Excelência no Atendimento 20 R$ 2.500,00

TOTAL 44 R$ 17.956,00

3.5.2 – Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte (PROFESP)
             No PPA 2020-2023, o MD é responsável pela coordenação do Programa Finalístico 6011 que trata da co-
operação com o desenvolvimento nacional. Este programa ajuda a enfrentar o problema da necessidade de
pronta ação governamental nos casos de calamidades ou desastres naturais, assim como de apoio às políticas
governamentais de saúde, infraestrutura, inclusão e assistência social, meio ambiente, formação de atletas, en -
tre outras. O resultado esperado do programa é a população beneficiada por ações governamentais apoiadas
ou desenvolvidas 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 novembro de 2019, é um programa desenvolvido e coordenado pelo Ministério da Defesa, com o apoio dos
Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica em parceria, com os Ministérios da Cidadania, da Educa-
ção e da Mulher, da Família 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 adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 
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              Em virtude da Pandemia de COVID-19, as OM subordinadas distribuíram kits básicos de alimentos às
famílias dos jovens cadastrados no programa. Em 2020, foram recebidos R$ 1.136.963,05 que possibilitaram a
promoção do programa pelas quatro OM subordinadas a este Comando, conforme o quadro a seguir:

 Quadro 3.5.2.1 – Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte (PROFESP)
CFAT ERMB GptFNB CIAB

 Valor repassado obras XXX R$ 523.000,00 R$ 464.446,30 XXX
Valor repassado alimentação R$ 29.160,00 R$ 58.660,75 R$ 40.096,00 R$ 21.600,00

Vagas 210 crianças 200 crianças 400 crianças/
adolescentes 100 crianças

Faixa Etária 12 a 16 anos 6 a 12 anos 7 a 17 anos  7 a 9 anos

Kits básicos de alimentos
distribuídas até 31/12/2020 420 665 310 200 

 Dados atualizados em 05 de janeiro de 2021

                                      Entrega de kits de alimentação às famílias participantes do PROFESP – GptFNB
                                      Foto: Arquivo do GptFNB 

                                       Entrega de kits de alimentação às famílias participantes do PROFESP – CFAT
                                       Foto: Arquivo da CFAT
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                                      Entrega de kits de alimentação às famílias participantes do PROFESP – ERMB
                                      Foto: Arquivo da ERMB

                                    Entrega de kits de alimentação às famílias participantes do PROFESP – CIAB
                                    Foto: Arquivo do CIAB

4.0 – RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
4.1 – 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 UJ com a finalidade de possibilitar os
meios definitivos 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 2020 e, em especial, por ocasião das IAM, os principais riscos iden-
tificados na gestão do pessoal foram, em relação aos militares, a rotatividade e a transferência para a reserva e,
quanto aos servidores civis, a redução da Força de Trabalho sem a correspondente reposição. Outro risco rele-
vante na área de pessoal foi a carência de militares/servidores civis para as atividades-meio das OM, o que mui-
tas vezes demanda a retirada de pessoal da atividade-fim para suprir as carências. Como medida de controle,
foram apresentados, mensalmente, nas reuniões do ConGes, os indicadores de acompanhamento de pessoal
deste Comando e das OM subordinadas, relacionando o atual efetivo com o previsto nas TMFT do SDP, de mo-
do que o quantitativo de pessoal fosse equilibrado, na medida do possível, e não comprometesse a missão de
cada OM. Além disso, foi estimulado pelo DM a gestão do conhecimento, visando a evitar a descontinuidade
das informações quando das movimentações ou transferências para a reserva dos militares, ou devido a apo-
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sentadoria dos servidores civis. Houve a necessidade da revisão dos macroprocessos, subprocessos e atividades
de forma a otimizar o emprego dos recursos humanos, em face da redução de pessoal empreendida pela MB.
          Este Comando recebeu recursos previstos no PA 2020, 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 por este Comando e OM subordinadas para
a economia de energia, de água e de outros gastos, visando à disponibilidade de crédito para atender às despe-
sas compulsórias. Em virtude da adoção dessas medidas, nenhuma atividade-fim teve o seu cumprimento signi-
ficativamente prejudicado. O  Com7ºDN e suas  OM subordinadas conseguiram manter um adequado atendi-
mento à sociedade.
          Em relação aos riscos relacionados à capacitação de pessoal, este Comando encaminhou em 2019, subsí -
dios 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, com foco nos cursos expeditos, especiais, ades-
tramentos e estágios para capacitação da Força de Trabalho, visando atender os setores administrativos (ativi-
dade-meio) e operativos (atividade-fim) das OM. Em virtude da Pandemia de COVID-19, houve participação da
Força de Trabalho em cursos e palestras, utilizando o conceito de ambiente virtual de aprendizagem e video-
conferências, em proveito da capacitação. Foram priorizadas as vagas em cursos em áreas críticas e de seguran-
ça, como por exemplo, aqueles atinentes ao CAv. Como medidas de controle, os militares e servidores civis fo-
ram direcionados para a participação em cursos realizados em Brasília como por exemplo, cursos nas seguintes
Escolas de Governo: ENAP, ILB e ISC. Em relação aos riscos relacionados ao patrimônio imobiliário, foram reali -
zadas gestões priorizando as  necessidades emergenciais.  O montante utilizado está consolidado no quadro
6.2.2.1.5. Assim, as ações desenvolvidas pelo Com7ºDN foram amplas e detalhadas em conformidade com a le-
gislação vigente, atendendo, simultaneamente, aos requisitos da transparência, Lei nº 12.527, de 11 de novem-
bro 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.

4.2 – Principais riscos específicos
         Os principais riscos aos quais o Com7ºDN está sujeito e a situação destes riscos no decorrer do ano de
2020 estão apresentados no quadro abaixo:

Quadro 4.2.1 – Principais Riscos 
Prioridade no
Atendimento

OM Principais Riscos Situação

1 Com7ºDN Interrupção do acesso à
RECIM e à Internet

Transmitido ao ComOpNav, com cópia para o
EMA, DGMM e DCTIM, por meio do ofício Nº 08-
2, de 06 de maio de 2017, as necessidades imedi-

atas de material para manter a infraestrutura e
equipamentos de TI e Comunicações na área des-
te Comando. Para mitigar os riscos de interrupção
do acesso à RECIM e internet distrital existe a ne-
cessidade do montante de R$ 494.858,00 para:
Substituir vinte e três equipamentos de TIC em-
pregados na interligação das OM da AJ à RECIM;

Substituir três servidores de rede empregados no
fornecimento de serviços de TIC às OM da AJ;

Substituir os discos rígidos de quatro servidores
de rede; e Contratar serviço de manutenção pre-
ventiva e corretiva para o sistema de refrigeração

do Centro de Dados Local.

2 ERMB Obsolescência técnica de
equipamentos de

Comunicações Navais

 Este risco inevitavelmente leva à ineficiência no
desempenho da atividade-fim da OM como
integrante do SISCOM e Estação Principal do
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Serviço Fixo de Comunicações da Marinha.
Visando mitigar o impacto deste risco, foi

encaminhado o Ofício nº 113, de 16 de setembro
de 2020, cujo assunto é uma Proposta de

Modernização de Equipamentos e abordagem
sobre a implantação da Rede Estratégica de

Comunicações em Alta Frequência das Forças
Armadas (RECAF).

3 HNBra Alta dependência dos servi-
ços credenciados

O incremento das ações deste Hospital Naval
para uma maior absorção dos serviços de saúde

prestados por meios próprios, bem como a priori-
zação dos encaminhamentos ao HFA, dos serviços
de saúde disponíveis naquele Hospital, sofreram
um grande impacto, a partir de março, em decor-
rência da pandemia da COVID-19, em virtude da

suspensão dos atendimentos ambulatoriais, cirur-
gias e exames eletivos nesta OMH e, da quase to-

talidade dos atendimentos NÃO COVID-19 no
HFA. Em que pese a grande maioria dos atendi-

mentos ambulatoriais para confirmação, acompa-
nhamento e controle dos casos COVID-19 na Fa-
mília Naval, residente na área do Distrito Federal,
ter sido realizada pelo HNBra e os casos que de-
mandaram internação UTI e não UTI terem sido

absorvidos pelo HFA, ocorreu uma maior necessi-
dade de referenciar as demandas assistenciais

não relacionadas à COVID-19 de urgência e emer-
gência, bem como aquelas relacionadas aos trata-

mentos sem possibilidade de interrupção, tais
como quimioterapia, radioterapia, terapia renal
substitutiva, previamente concentrados no HFA,

para as OCS credenciadas.

4 CIAB Sistemas elétricos
subdimensionados e

obsoletos

Necessidade de instalação de quinze unidades de
dispositivos de segurança, nos quadros de
distribuição, para proteção de pessoal e
equipamentos, nos prédios e áreas dos

alojamentos masculino e feminino de GM,
quiosques, piscina, Companhia de RC-FN e

simulador de armas portáteis. Existe também a
necessidade de execução e adaptação do SPDA,
nos prédios e áreas da Garagem, Companhia de

RC-FN, alojamentos masculino e feminino de GM,
Auditório, Biblioteca, Corpo da Guarda, simulador
de armas portáteis e rancho, totalizando um valor

de R$ 270.000,00 e a necessidade de
redimensionamento e rebalanceamento do

quadro de distribuição do simulador de armas
portáteis.

5 GptFNB Falta de equipagem,
material de campanha e

EIBC 

Existe no GptFNB, uma quantidade para atender,
a FER e o Plano Escudo, em torno de 60 % da ne-
cessidade. Realizado contato com o CMatFN, a

fim obter o recompletamento do material em fal-
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ta. Porém, partes das necessidades foram inseri-
das no SINGRA, que se encontram em dívida ou
em análise. Além disso, todo o material citado

acima é registrado no SIGEM, onde são apresen-
tados os relatórios gerenciais precisos sobre a si-

tuação do material em uso.

6 Com7ºDN Degradação estrutural dos

PNR

Este Comando transmitiu os ofícios Nº 07-
10/2017 e Nº 01.6-65/2018 ao ComOpNav, infor-
mando o incremento do nível de degradação das

condições de habitabilidade e integridade dos
PNR em face da redução dos recursos orçamentá-
rios.  Existe a necessidade de serviços que exigem
capacitação técnica. Foi encaminhado o ofício Nº
01.6-12/2019, com Laudos Periciais, visando do-
cumentar tecnicamente as condições de integri-
dade e segurança das fachadas e coberturas dos
prédios constituídos pelos blocos “G” da SQS 202
e blocos “J” e”K” da SQS 111, em Brasília/DF e por

oportuno, salienta a situação de insegurança e
desatualização tecnológica dos elevadores dos

blocos localizados na SQS 111, os quais, além de
estarem em desacordo com a legislação vigente
nesta Capital demandam em permanentes servi-

ços de reparos.

4.3 – Oportunidades
          O Com7ºDN considera os seguintes fatores externos à organização, que podem impactar positivamente a
missão, seus objetivos e/ou seu desempenho: Localização junto à elevada parcela da cúpula decisória da MB, fa-
cilitando as tratativas de assuntos de interesse da Marinha afetos ao Com7ºDN; Elevado conceito e credibilidade da MB
junto à sociedade, proporcionando a aproximação do Com7°DN com as principais entidades e autoridades federais, estaduais, distri-
tais e municipais da AJ; Captação 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 contra-
tos, visando a melhoria da qualidade de vida da Família Naval.

4.4 – 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 PRO-
GEM; execução de INSPNAV na AJ do Com7ºDN; otimização dos processos organizacionais e sistemas de con-
trole gerencial dos gastos de recursos financeiros e logísticos; divulgação de suas ações e atividades aos públicos
interno e externo; 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 em ges-
tão dos recursos humanos; assistência à Família Naval, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida;
aprimoramento da distribuição de PNR na AJ do Com7ºDN; e modernização da infraestrutura de TIC.

5.0 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
5.1 – Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos e às prioridades da gestão
          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 Superintendente dos Serviços de Intendência, 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 do deste Comando e das
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OM subordinadas, que permitem traçar um perfil de desempenho no mês e anual. Durante essas reuniões são
ainda discutidas as ações em curso com vistas ao cumprimento do planejamento estratégico. Ainda são avalia-
dos 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, sem-
pre com o foco na sociedade e orientado para o melhor resultado.
         Com os recursos disponibilizados, este Comando e suas OM subordinadas conseguiram cumprir satisfato-
riamente as tarefas atribuídas. Todas as realizações, listadas abaixo, encontra-se de acordo com os OBJ de cada
OM.
         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/?q=pa-
gina-inicial). 
         O principal canal de acesso do cidadão ao HNBra é o Centro de Atendimento ao Usuário (CAU). O HNBra também
possui CSU, recentemente revisada e amplamente divulgada tanto pela distribuição de folhetos informativos
quanto pela disponibilização na página da Internet do nosocômio (https://www.marinha.mil.br/hnbra/carta). A
OM disponibiliza franco acesso às informações ostensivas e de caráter geral, por meio de suas páginas da Inter-
net. As demais OM subordinadas também possuem CSU:
- GptFNB –  https://www.marinha.mil.br/gptfnb/?q=csu;
- CIAB – https://www.marinha.mil.br/ciab/sites/www.marinha.mil.br.ciab/files/carta-ciab_0.pdf;
-ERMB – https://www.marinha.mil.br/ermb/; 
- CFB – https://www.marinha.mil.br/cfb/?q=carta; e
- CFAT – https://www.marinha.mil.br/cfat/?q=home. 

I) Comando do 7° Distrito Naval
           Em fevereiro, este Comando ministrou instrução sobre a embarcação da Classe Optimist para doze integrantes do
Grupo Escoteiro do Mar Almirante Benjamin Sodré. Esta iniciativa visa difundir a mentalidade marítima.
           Em março, Com7ºDN inaugurou a sala onde serão ministradas as aulas da primeira turma de educação in-
fantil do CEF Sargento Lima, localizado na VNAVI, em Santa Maria-DF. A nova turma é resultado de tratativas
entre o Com7ºDN, a Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria e a Secretaria de Educação do GDF. A ini-
ciativa beneficia toda a Família Naval que reside na VNAVI, garantindo ainda mais qualidade de vida, conforto e
segurança para as crianças e seus pais. Na escola, são atendidos os filhos dos militares e crianças da rede públi-
ca do ensino fundamental.
          Também no mês de março, o DRAMN-Brasília e o Com7ºDN inauguraram uma Cozinha Escola cujo objeti-
vo é realizar oficinas rápidas e gratuitas de gastronomia para a Família Naval para ampliação das possibilidades
de: geração de renda, preparação para inserção no mercado de trabalho, autonomia e emancipação social da
Família Naval.
          No dia 7 de abril, foi realizada a Cerimônia de Transmissão de cargo de Comandante do Com7ºDN, do AE
Wladmilson Borges de Aguiar para o VA Carlos Eduardo Horta Arentz. Pela primeira vez, a solenidade foi reali-
zada por videoconferência, sem a formatura da tripulação. A medida foi adotada pelo Comando para atender
aos protocolos para o enfrentamento, prevenção e controle da infecção pelo novo Coronavírus.
          Na madrugada do dia 15 de maio, a Equipe de Resposta em DefNBQR do Com7ºDN realizou uma ação de
descontaminação na estação do Metrô da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília-DF. 
           Entre os dias 19 e 22 de maio, militares do Com7ºDN que integram o Comando Conjunto Planalto, forma-
do pelas Forças Armadas, capacitaram agentes da Polícia Legislativa para realizar procedimentos de desconta-
minação. A instrução aconteceu no GptFNB e faz parte das ações de combate e enfrentamento ao novo corona-
vírus, cujo propósito é apoiar os órgãos de saúde e segurança pública. 
           No mês de junho, foi inaugurado o novo consultório odontológico deste Comando.  O consultório foi
trans-   ferido  para  uma sala  mais  espaçosa,  transformada  para  atender  às  especificidades  técnicas,  como
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iluminação de LED, mais econômica e duradoura, readequação dos pontos de energia, instalação hidráulica, e
uso de placas de drywall, consideradas mais sustentáveis, além de uma nova cadeira odontológica. 
          Também no mês de junho foram inauguradas as novas instalações do NAS, cuja reforma visou tornar o
ambiente mais acolhedor para a Família Naval e satisfazer às necessidades éticas do serviço proporcionado.
Além da ampliação do número de salas, as obras incluíram o adequado isolamento acústico das paredes, preser-
vando a privacidade e a qualidade dos atendimentos. Outra novidade foi a transformação da sala de espera em
sala de estar, assegurando mais hospitalidade e conforto. 
          O Com7ºDN inaugurou, no mês de julho, as instalações da sala de musculação, cujo propósito é permitir a
toda tripulação a realização de treinamento de força, complementando as atividades aeróbicas praticadas du-
ante o treinamento físico militar, como caminhada, corrida e natação. A sala de musculação dispõe de duas es-
teiras ergométricas, duas bicicletas ergométricas verticais, um aparelho elíptico que simula o movimento de ca -
minhada, mas sem impacto, aparelho de cross over, puxador, máquinas para remada e desenvolvimento, banco
para supino e rack para agachamento.
          O Com7ºDN inaugurou, no dia 25 de agosto, o CCTOM-Brasília. Este Centro tem a infraestrutura necessá -
ria para atuar no nível operacional, assumindo, em caráter contingente, as atribuições do CCTOM do ComOp-
Nav. 
          Também no mês de agosto, foram inauguradas as novas instalações da Divisão de Veteranos e Pensionis-
tas do Núcleo de Assistência Social. A reforma teve o propósito de proporcionar um ambiente mais agradável e
confortável para cerca de 3.600 veteranos e pensionistas atendidos pelo setor. Foram instalados quatro condici-
onadores de ar e uma nova iluminação, além da melhoria e restauração de diversos itens.
         Em setembro, o Com7ºDN recebeu a visita do Superintendente da Secretaria de Coordenação e Governan -
ça do Patrimônio da União no Distrito Federal. Na oportunidade, foram apresentadas às necessidades de regula-
rização fundiária de algumas das áreas da União sob administração da Marinha e de registros cartoriais dos PNR
localizados em Águas Claras-DF.
         No mês de outubro, este Comando realizou a cerimônia de reinauguração do então Salão do SRD, renome -
ado de Salão Almirante Benjamin Sodré. O espaço foi revitalizado com melhores sistemas acústico e de ilumina-
ção, mais apropriados à execução de cerimônias e concursos.
     No dia 04 de dezembro, foi realizada cerimônia militar de transmissão do cargo de Comandante do 7º Dis-
trito Naval do VA Carlos Eduardo Horta Arentz para o VA Gilberto Santos Kerr. A cerimônia foi presidida pelo Co-
mandante de Operações Navais, AE Alípio Jorge Rodrigues da Silva. A cerimônia, restrita a poucos convidados,
seguiu os protocolos sanitários vigentes em relação à COVID-19, e foi transmitida pelo canal oficial da Marinha
no facebook. 
         Em 2020, este Comando apoiou e realizou 54 cerimônias, entre elas: cerimônia de Troca da Bandeira Na-
cional, na Praça dos Três Poderes, cujo objetivo é resgatar a tradição do culto à Bandeira, estimulando o senti-
imento de patriotismo e o fomento da mentalidade cívico-militar. Foram realizadas as cerimônias do 155º Ani-
versário da Batalha Naval do Riachuelo; cívico-militar em memória aos mortos da Marinha em guerra; do Dia da
Independência; do Dia do Servidor Público; alusiva ao Dia dos Amigos da Marinha; alusiva ao Dia dos Veteranos
da Marinha; comemoração à assinatura do Armistício da Primeira Guerra Mundial; alusiva ao Dia da Bandeira e
ao Dia do Marinheiro. Todos os eventos supracitados colaboram para a divulgação das ações e atividades do
Com7°DN e da MB junto aos públicos interno e externo. Devido às medidas restritivas impostas pela COVID-19,
todas as cerimônias foram realizadas no formato reduzido, a fim de se evitar aglomerações.
         O SPI realizou a manutenção em 1.453 PNR com o intuito de aumentar o nível de satisfação com os servi -
ços prestados pelo Com7°DN. O total de PNR manutenidos corresponde à 63,8% do total de PNR sob responsa-
bilidade deste Comando. Houve um aumento de 55,3% em relação ao ano de 2019.
         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 – 22 e SMO (Md) – 16, totalizando: 38 militares; e

Praças: SMV – 26 e SMO (Recrutas) – 220, totalizando: 246 militares.

            - Concursos Públicos
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  Quadro – 5.1.1 Concursos Públicos:

Concursos
CP-
AEN

CP-
ACN

CP-
AEAM

CP-CSM
(Md)

CP-CSM
(CD/S)

CP-
CapNav

CP-CAP CP-T
CP-

QC-IM
CP

QC-CA/FN
CP-CEM QT-PA

Candidatos 22 129 810 60
CD - 4

S - 4
1 70 21 6

QC-CA – 3

QC-FN - 4
29 29

      Em relação à Segurança do Tráfego Aquaviário, foram realizadas 466 INSPNAV, sendo 214 inspeções realiza-
das pela CFB e 252 realizadas pela CFAT. As ações desenvolvidas no período da Operação Verão, atingiram os ob-
jetivos 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. 

                                                                       Inauguração do CCTOM Brasília
                                                     Foto: Arquivo da Assessoria de Comunicação Social do Com7º DN

II) Hospital Naval de Brasília
         O HNBra participou ativamente da Operação Regresso, ação interministerial que teve como objetivo repa-
triar os brasileiros que viviam em Wuhan, na China, devido ao surto do novo coronavírus. O hospital enviou três
destacamentos, além de material para guarnecer a estrutura montada na Base Aérea de Anápolis, em Goiás. 
        O Hospital participou da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A Campanha foi dividida em
três fases com o público-alvo determinado pelo MS, incluindo os militares.
          Entre 28 de abril e 2 de junho, a OM disponibilizou instrutores em diversas especialidades para a capaci-
tação de 30 militares das três Forças Armadas, provenientes de várias regiões do País.  Tratam-se de médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, que participaram das instruções no HFA e poderão con-
tribuir, em suas OM de origem, para o atendimento de pacientes diagnosticados com a COVID-19. 
          O HNBra teve o Centro Cirúrgico, a UTI e dois quartos adaptados para atendimento de possíveis casos de
coronavírus com necessidade de internação. O Centro Cirúrgico recebeu cinco leitos de Terapia Intensiva, equi-
pados com monitor multiparâmetro, ventiladores de suporte invasivo, bombas infusoras, aquecedores, aspira-
dores e cápsulas Vanessa para terapia não invasiva. 
         Em janeiro, teve início a obra de reforma e ampliação do hospital, que permitirá o incremento de um con-
junto maior de consultas e procedimentos, incluindo os com valor agregado muito alto, como no caso de inter-
nações, UTI, com capacidade para oito leitos e terapia antineoplásica. O prazo previsto para esta construção/
reforma é de 03 anos.
        Em área cedida pela MB, localizada no Guará-DF, está prevista a construção da nova Divisão de Odontologia
com seu respectivo centro cirúrgico. Essa saída proporcionará o crescimento do hospital para a área anterior-
mente destinada à Odontologia, podendo, desse modo, aumentar o número de consultórios especializados de
medicina e a construção de mais uma enfermaria. A Clínica de Odontologia em nova área permitirá ampliar o
número de consultórios odontológicos, instalar o laboratório de próteses com modelagem e confecção em 3D,
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e também possuir um centro cirúrgico próprio, não mais competindo com o do hospital. Outra vantagem é a re -
dução de usuários nas salas de espera e utilizando as vagas de estacionamento disponíveis. 
         Foi adquirido um tomógrafo computadorizado helicoidal de 128 cortes, com detector de estado sólido com
64 fileiras físicas. A aquisição supramencionada permitirá ao HNBra realizar exames de imagens compatíveis ao
equipamento em tela, reduzindo os custos com encaminhamentos às OCS.
         Outra importante realização diz respeito às obras para melhoria da acessibilidade com instalação de novos
corrimãos, rampa de acesso para portadores de necessidades especiais, sinalização tátil, obedecendo às normas
da ANVISA e ABNT e em cumprimento à Lei N° 10.098/2000.

     
      Melhoria na acessibilidade para portadores de necessidades especiais                             Rampa de acesso                                                                                                                           
      Foto: Arquivo do HNBra                                                                                                              Foto: Arquivo do HNBra   

 

III) Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez
        De 10 a 14 de fevereiro, o CIAB realizou o E-B-PCIF para trinta militares do Com7º DN, integrantes das tripu-
lações do CIAB, ERMB, do GptFNB e da CFB. O estágio contou com o apoio do GPRAM.
        Também em fevereiro a OM inaugurou a primeira Pista de Pentatlo Naval na AJ do Com7ºDN. A pista é a
segunda existente na MB.
        Em abril, militares da Equipe de Resposta NBQR do Com7°DN realizaram a descontaminação do CIAB. 
        Desde maio o CIAB é a primeira OM da AJ do Com7ºDN a possuir uma usina de microgeração de energia,
possuidora de 140 painéis e geração de cerca de 6,2 kWh por mês que atende a 20% da demanda energética da
OM. A usina tem a sua produção de energia proveniente de painéis fotovoltaicos.

         No mês de julho, a OM deu continuidade à distribuição dos kits de alimentação às famílias atendidas pelo
Programa Forças no Esporte na OM.
         Em agosto, militares do CIAB contribuíram com o CBMDF no combate ao incêndio que atingiu Área ALFA
da Marinha em Santa Maria-DF. 
         Também em agosto, o CIAB realizou outro E-B-P/CIF. Participaram das instruções os militares do Com7ºDN,
do HNBra, do CIAB, do GptFNB, da ERMB, da CFB e da CFAT.
         No mês de setembro militares do CIAB, realizaram adestramento de patrulha e controle de trânsito na re-
gião localizada na Área ALFA. O adestramento tem como objetivo o aprimoramento e a manutenção da capaci-
dade operativa para o pronto emprego da tropa, além de manter a segurança das instalações, sob a responsabi-
lidade do CIAB.
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                                                                    Formatura da Turma 1/2020 de SD-FN                                                            
                                                                    Foto: Arquivo do CIAB  

       Em novembro, a turma de GM (RM2), em formação, recebeu aulas teóricas e práticas de vela, no Lago Para -
noá. A instrução faz parte das atividades extracurriculares e seguiu os protocolos sanitários vigentes em relação
à COVID-19. 
        Também em novembro, a OM recebeu a visita de diretores regionais do Norte e do Centro-Oeste da Ambev
para um treinamento na Pista de Liderança. Antes da atividade prática, os visitantes receberam instruções sobre
liderança, os eventos da pista e suas finalidades. Durante o treinamento, os diretores puderam aprimorar habi-
lidades como, por exemplo, raciocínio lógico, comunicação, criatividade, espírito de equipe, capacidade de deci-
são, iniciativa, entre outras competências necessárias para o desempenho de suas funções e o cumprimento
das demandas diárias em seus locais de trabalho. 
       Em 2020, formaram-se duas turmas de GM (RM2) num total de 38 alunos; uma turma de SD-FN, num total
de 101 alunos e duas turmas de MN-RC, num total de 219 alunos. A turma de CB (RM2), composta por 27 alu -
nos, iniciou em o curso em 30 de novembro com previsão de término para o dia 29 de janeiro de 2021. 
       A OM realizou parceria com o SENAI com intuito de executar cursos técnicos profissionalizantes para 24 MN-
RC. Essa parceria promoveu o aprimoramento técnico-profissional dos recrutas, que estão sendo aproveitados
nas suas áreas de formação. Os cursos sob responsabilidade do CIAB visam a capacitação de Oficiais e Praças dos
diversos Corpos e Quadros para o exercício das funções previstas nas OM da AJ deste Comando.
       Foi realizado um exercício de campo Operação “COROEX”, que marcou a conclusão do período de formação
dos GM (RM2), Turma II de 2020, do Estágio de Adaptação e Serviço e Estágio de Serviço Técnico para Oficiais. 
       As contratações que mais se destacaram no exercício de 2020 se referem à revitalização da área do PROFESP,
ampliação da academia da OM, criação de 01 biblioteca, criação de 01 laboratório de informática e criação de 01
sala de aula em apoio às atividades do ensino.

IV) Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília
       O GptFNB realizou as seguintes Operações em 2020: 

        -  Operação Regresso –  Em fevereiro,  militares  da OM participaram do processo de repatriação dos
brasileiros  vindos  da  China,  após  saírem  do  epicentro  do  coronavírus.  Na  ocasião,  os  militares  ficaram
responsáveis pela descontaminação de ônibus, viaturas e materiais utilizados no deslocamento dos repatriados
até o HT da FAB, em Anápolis-GO.
        - Operação Verde Brasil 2 – Em apoio às ações do Com4ºDN no contexto do Plano Operacional N° 001/2020
- Comando Conjunto Marechal Soares de Andrea, a OM foi acionada para participar da Operação Verde Brasil 2,
no Estado de Tocantins, para atuar na prevenção e repressão a delitos ambientais, em apoio as ações de Patru-
lha e Inspeção Naval, sobretudo no combate ao desmatamento ilegal e aos focos de incêndio na Amazônia Le-
gal. Até o presente data o GptFNB mantém o efetivo de um Pelotão de Fuzileiros Navais na região.
         - Operação Grande Muralha – No mês de março, foi ativado o Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais
Muralha Planalto nucleado pelo GptFNB, que teve como tarefas realizar ações episódicas e limitadas em locais
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considerados estratégicos, em apoio aos órgãos de saúde e segurança, empregando a Equipe de Resposta NBQR
distrital  na  descontaminação  de  materiais  e  instalações,  bem  como,  na  capacitação  pessoal  em  prol  de
atividades de desinfecção. Nas atividades do Grupamento Operativo incluem-se ações de apoio à Defesa Civil e
ajuda humanitária.
         - Operação Conjunta COVID-19 – Após a ativação dos Comandos Conjuntos no País para enfrentamento da
COVID-19, um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais  nucleado no GptFNB, foi adjudicado ao Comando
Conjunto Planalto com valor de uma Unidade Anfíbia, atuando sob diretriz específica da Ordem de Operação
Muralha Planalto/COVID-19 para realização das ações de desinfecção.

  Desinfecção de postos da PMDF no Parque da Cidade                                                            Descontaminação do HRAN na Asa Norte 
  Foto: Arquivo do GptFNB                                                                                                              Foto: Arquivo do GptFNB    

          No mês de fevereiro, a OM realizou a primeira edição do Estágio Básico de Abordagem destinado aos seus
militares. A instrução teve como objetivo qualificar e adestrar a tripulação de embarcações empregadas no âm-
bito do Com7ºDN a serem aplicadas durante as atividades de Patrulha Naval, Patrulhamento e Inspeção Naval
em embarcações que trafegam nesta AJ.
          Entre os dias 23 e 27 de março, o GptFNB realizou a Semana de Adestramento Básico de Qualificação em
Defesa NBQR, com ênfase no emprego da máxima capacidade operativa para apoiar o combate ao coronavírus.
Devido à complexidade das ações de Defesa NBQR para conter a disseminação da doença, o evento foi organi -
zado de maneira rápida e eficaz, em contribuição à Operação Grande Muralha, gerenciada pela MB para a pro -
teção do seu público interno. O Adestramento também visou capacitar militares de outras Forças Singulares no
contexto da Operação COVID-19, criada pelo MD.
          No mês de outubro, a OM  realizou o Estágio de Habilitação para Mestre de Lançamento de Rapel de Torre
para o público interno. O Estágio visa contribuir para o preparo e aplicação do Poder Naval na Área de Jurisdição
deste Comando. Foram adotadas todas as medidas de proteção e prevenção à proliferação da COVID-19. 

                                                                                   Estágio de Habilitação de Lançamento de Rapel de Torre
                                                                                   Foto: Arquivo do GptFNB 
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       Em 2020, a OM permaneceu contribuindo com o PROFESP no formato de distribuição de kits básicos de ali-
mentação às famílias dos jovens cadastrados no programa. Tal fato ocorreu em virtude da COVID-19.

  V) Estação Rádio da Marinha em Brasília
       Ao longo do ano, com os recursos recebidos, a OM realizou obras estruturais importantes com recursos ori-
undos de Emendas Parlamentares, tais como: cobertura para um espaço de aproximadamente 230 m², novo re-
feitório e sala de música para os beneficiados pelo PROFESP, reforma e ampliação do auditório da OM. A ERMB
também conseguiu concluir a passagem de cabo de fibra ótica para modernização do sistema de monitoramento
e vigilância.
        A ERMB realizou, entre os dias 19 e 21 de outubro, o primeiro Estágio em Código Morse, para militares do
Com7ºDN, integrantes da RECIM. O treinamento visou capacitar e familiarizar os operadores com esse sistema
de comunicação. 
        A OM contribuiu para o atendimento das atividades marítimas da MB, atendendo os navios no mar e nos
rios. Contemplando a sua principal missão, realizou dois exercícios de Ativação de Meios Próprios de Comunica-
ção da MB, proporcionando comunicações entre os Distritos Navais e entre outras organizações de interesse da
MB.
        A OM distribuiu nos meses de abril, maio, junho e dezembro um total de 665 kits de alimentação para as
famílias das crianças cadastradas no PROFESP. 

                                                       

                                                          

  

                                                                             Distribuição de Cestas básicas 
                                                                             Foto: Arquivo da ERMB

VI) Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins 
A OM desenvolveu diversas AFTA, perfazendo ao todo 252 INSPNAV, totalizando 3717 abordagens, 286

notificações e 58 apreensões de embarcações que infringiram o Regulamento de Segurança do Tráfego Aqua-
viários. Além disso, a CFAT realizou 5 ações de busca e salvamento na sua AJ.

Na área do EPM foram realizados 6 cursos para Marinheiro Auxiliar de Convés, sendo 4 cursos previstos
no PREPOM e 2 cursos extra-PREPOM solicitados por municípios da AJ. Está em andamento 1 curso de Mari-
nheiro Fluvial de Convés, iniciado em outubro e com o encerramento previsto parao mês de março de 2021.
Devido ao coronavírus, 6 cursos de Marinheiro Auxiliar de Convés, que constavam no PREPOM, e 4 cursos de
ETSP, foram cancelados.

Mesmo com as restrições causadas pela COVID 19, o GAP, desta Capitania, realizou 1843 atendimentos
ao público externo.

Com as ações que foram desenvolvidas em 2020, a OM registrou 122 aquaviários, 726 condutores ama-
dores de embarcações e 465 embarcações.

Para habilitação na categoria “amador”, foram aplicados exames por meio de prova eletrônica, cujo re-
sultado do exame é disponibilizado para o candidato de forma instantânea, trazendo assim, mais eficiência no
processo de emissão de habilitação amadora.
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 Foram realizadas algumas operações, como por exemplo: Operação Verão, Operação Verde Brasil 2 e
Operação Travessia Segura, no Estado do Tocantins.
           Em julho, a OM foi submetida a uma auditoria para renovação da certificação da Norma NBR ISO 9001:
2015.

 Em agosto, a CFAT aproveitou as AFTA realizadas no lago formado pela Usina Hidrelétrica Luís Eduardo
Magalhães, no Estado do Tocantins, para conscientizar a população sobre prevenção e combate à COVID-19. 

 Também no mês de agosto a OM recebeu, duas LAEP-7, em Palmas-TO. As lanchas serão empregadas
em apoio ao EPM, durante o adestramento dos alunos do curso de formação de aquaviários e nas AFTA, es-
pecificamente no trecho do lago formado pela Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, entre os municí-
pios de Ipueiras e Lajeado, no Estado do Tocantins. Após um período no Centro de Manutenção de Embar-
cações Miúdas para remotorização, as duas LAEP-7, foram redirecionadas para atuarem na AJ da CFAT. 

 Na área social, foram desenvolvidas algumas ações, entre elas, Dia Mundial da Limpeza, entrega de 420
kits básicos de alimentação para beneficiários do PROFESP.  Os kits beneficiaram 210 famílias do Programa.
Nos dias 12 e 13 de maio, militares voluntários da OM doaram sangue ao HCP, contribuindo para manter o es-
toque de sangue estável. 

              A CFAT iniciou a ampliação da cozinha e paiol de mantimentos, instalando 2 câmaras frias para armaze-
namento de congelados.
 Na qualidade de Organização Militar com Facilidades Médicas (OMFM), realizou processo de credenciamento
para contratação de OCS, a fim de atender aos beneficiários do FUSMA que residem na área de responsabilidade
da OM.

          

     INSPNAV em Tocantins                                                                                                                     Recebimento de LAEP-7
     Foto: Arquivo G1-Globo                                                                                                                   Foto: Arquivo Portal BIDS

VII) Capitania Fluvial de Brasília
           Durante o feriado de Carnaval, a Capitania intensificou as INSPNAV no Lago Paranoá e nos municípios de
Três Ranchos, Buriti Alegre, Itumbiara e Cachoeira Dourada, no Estado de Goiás. Foram realizadas, nesse perío-
do, um total de 135 AFTA, sendo emitidas 19 notificações. 
        Em 2020, a OM realizou 05 ações de capitania itinerante. Estas ações têm o propósito de  levar, às comuni-
dades mais distantes da sede, todo tipo de serviços cartoriais ofertados pela CFB (documentos de embarcações,
amadores, aquaviários, vistorias, etc), INSPNAV e realização de cursos de formação de aquaviários.
         Em continuidade ao processo de regularização das balsas do governo goiano, as quais operam sob
responsabilidade da GoInfra, das 10 (dez) balsas empregadas na travessia de passageiros e carga, que operam
em localidades remotas do estado de Goiás, 4 (quatro) foram recolocadas em tráfego no ano por apresentarem
condições satisfatórias de navegabilidade e segurança para seus usuários.
         No mês de março, foi realizado o Curso de Formação de Aquaviário e serviços cartoriais  no distrito de Luiz
Alves, município de São Miguel do Araguaia-GO. 
         Em maio, houve deslocamento para a Cidade de Niquelândia-GO em continuidade as ações de INSPNAV e
prevenção da poluição hídrica por embarcações. 
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         No mês de junho houve deslocamento para a Cidade de Itumbiara-GO, em continuidade às ações de
INSPNAV com 51 AFTA. Nesse mesmo mês, foram realizados serviços cartoriais no município de Aruanã-GO, den-
tro da programação da Operação Verão. 
         Durante a Operação Verão, no período de 19 junho a 17 de agosto, foram realizadas inspeções navais no
Lago Paranoá-DF e nas cidades de Três Ranchos-GO, Minuaçu-GO e Aruanã-GO, totalizando 507 AFTA, 70 notifi-
cações e 23 apreensões de embarcações. 
         No mês de agosto, foram realizadas ações de INSPNAV no distrito de Luiz Alves, pertencente ao município
de São Miguel do Araguaia – GO. 
         Também no mês de agosto, a OM realizou provas de motonauta, arrais amador e mestre amador para cer-
ca de 260 candidatos, entre os dias 20 e 23 de agosto, na cidade de Goiânia-GO. Para evitar a proliferação do
novo coronavírus, a CFB adotou as seguintes medidas de prevenção: como aplicação de provas em diferentes
horários; verificação de temperatura, não sendo admitida entrada de candidatos com febre; uso obrigatório de
máscaras; janelas permanentemente abertas; e álcool em gel para higienização das mãos. 
         No mês de setembro, foi realizado o curso de formação de aquaviário em Brasília-DF.
         No dia 22 de setembro, a CFB, recebeu três motos aquáticas, com respectivas carretas rodoviárias, adquiri-
das com recursos oriundos de emenda parlamentar da Deputada Federal Magda Mofatto. As embarcações fo-
ram apresentadas à parlamentar em evento simbólico realizado às margens do Lago de Corumbá, em Caldas
Novas-GO.
         No mês de outubro as ações ocorreram em Planaltina -GO, novamente com viés educativo.
         Em novembro, este mesmo curso, foi realizado em Araunã-GO, acrescido de uma Capitania Itinerante. No
mês de dezembro, o curso de formação de aquaviário foi realizado no distrito de São José dos Bandei- rantes,
município de Nova Crixás-GO. Também foram realizadas ações de INSPNAV em Planaltina -GO e no Lago Paranoá.
As INSPNAV foram intensificadas durante todos os finais de semana e feriados.
         Entre os dias 7 e 15 de dezembro, a CFB, realizou, na localidade de São José dos Bandeirantes, em Nova
Crixás-GO, o Projeto “Capitania Itinerante”, que tem como propósito levar os serviços cartoriais às comunidades
fluviais dos municípios goianos afastados de Brasília. Durante esse período, foram realizados 56 atendimentos,
contabilizando emissão, renovação e segunda via de Títulos de Inscrição de Embarcação, Cadernetas de Inscri -
ção e Registro (CIR), e renovação e segunda via de Carteira de Habilitação de Amador. 
         Durante todo ano de 2020 foram alcançados os seguintes índices: 4.139 AFTA, 487 notificações e 121 apre-
ensões.
         Em 2020, a CFB intensificou o número de ações de INSPNAV nos lagos: Paranoá; Corumbá; Corumbá IV,
Serra da Mesa; e Minaçu. Ações de presença foram realizadas também nas lagoas Formosa e Feia e também nos
rios Araguaia e Paranaíba.
     

                                                                            INSPNAV  no Lago Paranoá 
                                                                            Foto: Arquivo da CFB
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VIII) Núcleo de Implantação da Capitania Fluvial de Goiás

          Em27 de março, pela Portaria N° 89 do Comandante da Marinha, foi criada a Capitania Fluvial de Goiás. 
          Em abril, a MB, por intermédio do Com7ºDN, e a SPU em Goiás, órgão vinculado ao Ministério da Econo-
mia, assinaram, o Termo de Entrega do imóvel onde funcionará a sede da CFGO.  a OM, quando ativada, será
responsável por contribuir para as atividades de STA, EPM, salvaguarda da vida humana e prevenção da polui-
ção hídrica oriunda de embarcações na área de jurisdição que compreende 202 municípios. As negociações pa-
ra a instalação de uma OM em Goiás, único estado sem uma representação da MB até então, tiveram início em
2019, com reuniões entre o Com7ºDN, o Governo do Estado de Goiás, a Prefeitura de Goiânia, a Assembleia Le-
gislativa de Goiás e a SOAMAR. 
           No dia 4 de agosto, a MB iniciou as atividades do NICFGO na capital goiana. O NI-CFGO conta com a parti-
icipação de 18 militares e visa preparar os imóveis recém entregues pela SPU, em Goiás, à MB, tornando pos-
sível a inauguração da futura Capitania 
           Em dia 26 de agosto, o novo Encarregado do Núcleo de Implantação da Capitania Fluvial de Goiás, CF (T)
Divanildo Felipe Santiago, apresentou-se na sede da futura CFGO.  O futuro Capitão dos Portos conheceu as ins-
talações da sede do Núcleo e o terreno que abrigará a Patromoria da futura CFGO.

                                                       

    

                                                     Início das atividades da futura CFGO
                                                     Foto: Arquivo da Assessoria de Comunicação Social do Com7ºDN

5.2 – Objetivos estratégicos, responsáveis e indicadores de desempenho
             O Com7°DN possui 15 OBJ estabelecidos que indicam os rumos a serem seguidos para o período de 2020
a 2023. São eles:

OBJ 01 - Manter os meios aprestados

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 FER

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

OBJ 03 - Aperfeiçoar as estruturas de execução do PGAD e do PGI
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Responsável - Seção de Operações
Indicador de desempenho - ICPGAD – Indicador de Cumprimento do PGAD

Responsável - Seção de Operações
Indicador de desempenho - ICPGI – Indicador de Cumprimento de vagas em cursos do PGI 

OBJ 04 - Aperfeiçoar a estrutura de execução do PROGEM

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

OBJ 05 - Aperfeiçoar a execução da INSPNAV na AJ deste Comando 

Responsável - Seção de Operações
Indicador de desempenho - IMCIN – Indicador Mensal de Cumprimento de INSPNAV 

OBJ 06 - Aprimorar a Gestão Estratégica, com foco no desempenho e na otimização dos processos gerenciais 

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

Responsável - Assessoria de Gestão e Controle Interno
Indicador de desempenho - ICG – Indicador de Capacitação em Gestão

OBJ 07 - Otimizar o controle e o gerenciamento dos gastos de recursos financeiros e logísticos

Responsável – Divisão de Finanças
Indicador de desempenho - IUVORC/Com7ºDN – Indicador de Utilização de Verba Orçamentária do Com7ºDN

Responsável – Seção de Logística e Mobilização
Indicador de desempenho - IUVORC/OMSUBO – Indicador de Utilização de Verba Orçamentária das OM su-
bordinadas

Responsável – Divisão de Finanças
Indicador de desempenho - IDL – Indicador de Despesas Licitadas 

Responsável – Divisão de Passagem e Bagagem
Indicador de desempenho - IEP – Indicador de Emissão de Passagem 

Responsável – Divisão de Pagamento
Indicador de desempenho - IPPC –  Indicador de Pagamento de Pessoal Civil

Responsável – Divisão de Pagamento
Indicador de desempenho - ICOPIMED – Indicador de Contas de Pagamentos Imediatos

Responsável – Divisão de Pagamento
Indicador de desempenho - IDPPM – Indicador de Discrepâncias apuradas no processo de Pagamento de Pes-
soal Militar

Responsável – Divisão de Transportes
Indicador de desempenho - IACLG – Indicador de Acompanhamento de Combustíveis, Lubrificantes e Graxas 

Responsável – Divisão de Transportes
Indicador de desempenho - IAMV – Indicador de Acompanhamento de Manutenção de Viatura 

Responsável – Divisão de Hotel de Trânsito
Indicador de desempenho - IOHT – Indicador de Ocupação do Hotel de Trânsito

Responsável – Divisão de Subsistência
Indicador de desempenho - ISR – Indicador de Sobras de Rancho

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

- 37 -



(Continuação do Relatório de Gestão do Exercício de 2020, do Com7ºDN......……..…………………………......................)

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 - ICEE – Indicador de Consumo de Energia Elétrica

Responsável – Divisão de Serviços Gerais
Indicador de desempenho - ICEA – Indicador de Consumo de Água

OBJ 08 - Manter a divulgação das ações e as atividades do Com7°DN junto aos públicos interno e externo

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

OBJ 09 - Manter e aprimorar o bom clima organizacional

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

OBJ 10 - Aprimorar a implementação de medidas para o aumento do nível de satisfação com os serviços            
prestados pelo Com7°DN

Responsáveis –  Divisão de Hotel de Trânsito, PLIM, PDU, SRD, NAS, DVP, Divisão de Subsistência; Departa-
mento de Administração de PNR e Divisão de Saúde e Educação Física
Indicador de desempenho – ISSP – Indicador de Satisfação com os Serviços Prestados pelo Com7°DN

Responsável – Divisão de Telefonia
Indicador de desempenho - IRTF – Indicador de Reparos de Telefonia Fixa

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

OBJ 11 - Aprimorar a captação e gestão de recursos humanos

Responsável – Seção de Organização
Indicador de desempenho – IATSOF – Indicador de Atendimento à TMFT-SDP/Oficiais

Responsável – Seção de Organização
Indicador de desempenho – IATSPR – Indicador de Atendimento à TMFT-SDP/Praças

Responsável – Divisão de Pessoal
Indicador de desempenho – IATOMOF – Indicador de Atendimento à TMFT-SDP/Oficiais

Responsável – Divisão de Pessoal
Indicador de desempenho – IATOMPR – Indicador de Atendimento à TMFT-SDP/Praças

OBJ 12 - 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
Indicador de desempenho – IATNAS – Indicador de Atendimento do NAS

OBJ 13 - Fomentar a capacitação da Força de Trabalho, com ênfase nas Gestões do Conhecimento e por   
Competências 

Responsável – Seção de Adestramento
Indicador de desempenho – ICPAD – Indicador de Cumprimento do PAD 

Responsável – Seção de Adestramento
Indicador de desempenho – IAGS – Indicador de Aprestamento do Grupo de Serviço
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OBJ 14 - Aprimorar a distribuição de PNR na  AJ

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

OBJ 15 - Modernizar a Infraestrutura de TIC no Com7°DN

Responsáveis – Departamento de TI e CLTI
Indicador de desempenho – IMTI– Indicador de Modernização em TIC

 5.3 – 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 39 indicadores de desempenho. Os
principais são os seguintes:

1. IDESTA  – Em 2020, a disponibilidade das embarcações do SSTA deste Comando ficou abaixo da meta de
75% do ComOpNav, atingindo 62,3%. O não atingimento da meta se deu em virtude da quantidade de avarias nas
embarcações.
 IDVO – A disponibilidade das Viaturas Operativas do GptFNB e CIAB superou a meta de 65% do ComOpNav,
atingindo 68,2%.
2. IAFER – Em relação a FER o Com7°DN esteve pronto em 100% dos casos de acionamento.
3. ICPGAD – Aproximadamente 100% dos adestramentos previstos foram realizados.
4. ICPGI/C – Além da pandemia do novo coronavírus, a quantidade de recursos recebidos para pagamento
de passagens e diárias estão aquém do necessário. Este Comando cumpriu 57% do PGI ficando abaixo da meta
de 60%.
5. ICPGM – Do total de recursos disponibilizados para a manutenção dos meios, este Comando empenhou
100% .
6. IACIN – Foram realizadas 95,8% das INSPNAV previstas, ficando acima da meta de 95%
7. IUVORC/OMSUBO – Indicador de Utilização da Verba Orçamentária pelas OM subordinadas – Do total de
recursos repassados pelos Relatores dos Planos de Metas e pelo Relator Adjunto, foram empenhados 100% dos recursos,
liquidados 68% e pagos 63%.
8. IDL – Indicador de Despesas Licitadas – Aproximadamente 82,3% das despesas do Com7°DN foram licitadas.
9. IROUV – Indicador de Respostas da Ouvidoria – Em 2020, a Ouvidoria deste Comando atendeu satisfatoriamente
80% das solicitações.

            A análise deste indicadores, demonstra que as atividades desempenhadas pelo Com7°DN estão alinhadas com as
diretrizes estabelecidas pelo ComOpNav.

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

        O Com7ºDN, em 2020, 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 duas Capita -
nias subordinadas, CFB e CFAT, visando à orientação e o controle das atividades correlatas ao provimento da se -
gurança da navegação aquaviária e à fiscalização de leis e regulamentos em águas interiores. Este Comando em-
preendeu todos os esforços ao seu alcance para cumprimento da missão da MB, em atendimento ao dispositivo
contido no art. 142 da Constituição. 
      Os recursos financeiros disponibilizados a este Comando para a manutenção de suas embarcações, bem
como para a aquisição de bens e serviços necessários à manutenção e ao emprego dos meios e das instalações
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de apoio foram executados. Entretanto, estes não foram suficientes para o atingimento de 75%, em média, da
prontidão operativa das embarcações durante o exercício. 
         O atual efetivo de militares lotados nas OM subordinadas, em face da falta e elevada rotatividade de pes-
soal, vem sendo minorado com gestões do Com7°DN, realizando as movimentações de pessoal autorizadas de
forma que atenda satisfatoriamente as demandas das OM subordinadas visando o cumprimento de suas mis-
sões.
        Em virtude dos ajustes na condução das políticas fiscais e orçamentárias, este Comando e as OM subordina-
das promoveram os acertos necessários, de forma que os seus OBJ pudessem ser atingidos.
  
5.5 – Principais ações de supervisão, controle e correição adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legi -
timidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos

5.5.1 – Auditoria de Acompanhamento de Gestão
          De acordo com o PAINT 2020 e com base na avaliação de riscos, o Com7°DN foi selecionado para os traba-
lhos de Auditoria de Acompanhamento da Gestão. Em face das medidas de prevenção ao contágio pelo novo
coronavírus, adotadas em âmbito nacional, o CCIMAR executou, à distância, as atividades. A escopo da auditoria
foi o Pagamento de Pessoal (militar, civil e COPIMED). Os trabalhos foram executados entre 25 de junho a 10 de
agosto. Em 26 de junho, o CCIMAR enviou a SA N° 01/2020 para obtenção de documentos e informações neces -
sárias ao desenvolvimento dos trabalhos e delimitação dos objetivos e escopo da auditoria. Em outubro foi envi -
ada a SA N° 02/2020 com o Relatório de Auditoria N° 6/2020 com o detalhamento das constatações (versão
preliminar) para esclarecimentos e manifestação formal sobre as constatações. O resultado dos exames realiza-
dos foi dividido em avaliação dos controles internos e exame da conformidade. Este Comando prestou os escla-
recimentos devidos sobre as constatações do CCIMAR.

5.5.2 – Tratamento de determinações e recomendações do TCU
          No  mês  de  julho  este  Comando,  por  meio  do  ComOpNav,  recebeu  a  requisição  do  TCU  –  TC
018.916/2020-1 referente a indício de irregularidade na aplicação dos recursos provenientes da Ação Orçamen-
tária 21C0 que trata do enfrentamento do Coronavírus. O Com7°DN adotou as medidas necessárias ao atendi-
mento dos questionamentos da requisição supracitada, encaminhando os respectivos documentos comproba-
tórios das ações. O TCU solicitou os seguintes documentos: Ordens de Operação, ações planejadas, resultados
alcançados, registros fotográficos. Como subsídio este comando informou as ações de controle interno que con -
tribuíram para mitigar eventuais riscos detetados. A UGE foi orientada a cancelar parcialmente as NE emitidas
para  aquisições  de  objetos  que  não  demonstraram  relação  clara  com  o  enfrentamento  da  COVID-19.  O
Com7°DN, responsável pelas UGR subordinadas, recebeu do CCIMAR as NA N° 127-2, 175-2 e 673-1 onde foram
constatadas fragilidades relativas à publicidade e transparência das aquisições para o combate coronavírus. To -
das as inconsistências apontadas nas 3 NA foram sanadas. Este Comando realizou a prévia avaliação dos 5 riscos
relacionados pelo TCU (aquisições ineficazes, que não atendem a necessidade emergencial de saúde; dispensa
indevida de licitação; restrição à competitividade; desvios de finalidade; e aquisições em quantitativos incompa-
tíveis com as reais necessidades). Os documentos comprobatórios foram enviados para o ComOpNav, por meio
da CE N° 1.153/2020.
         O GptFNB, OM subordinada a este Comando, utilizou a Ordem de Operação Muralha Planalto/COVID-19
para executar as missões que foram atribuídas à MB na AJ deste Comando. A Equipe de Defesa NBQR deste Co -
mando, realizou ações de descontaminação e desinfecção no DF e estado de Goiás. Este Comando enviou cópia
dos  processos  administrativos  relacionados  à  aquisição  de  28  rádios  de  comunicação modelos  APX2000  e
EVX261. As aquisições dos rádios de comunicação foram necessárias para apoio às operações de descontamina-
ção e desinfecção na área de responsabilidade deste Comando.
        No mês de setembro, este Comando encaminhou ao ComOpNav arquivo contendo planilha preenchida
com as informações solicitadas pelo TCU. O Com7°DN confeccionou dezoito empenhos, sendo dezessete relaci-
onados com mobiliário em geral e um relacionado com material de manobra e patrulhamento. Do total, oito
empenhos foram cancelados.

5.5.2.1 – Determinações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento
             Não há informações para este subitem.
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5.5.3 – Tratamento de determinações da Unidade Setorial de Controle Interno da MB
          O Com7ºDN e as OM subordinadas receberam, em 2020, 128 Notas de Auditoria e 2 Solicitações de Audi-
toria.
          No quadro abaixo estão listadas as principais inconsistências constatadas e corrigidas: 

5.5.3.1 – Quadro de inconsistências constatadas – Notas de Auditoria

Principais inconsistências constatadas Quantidade Porcentagem

Pagamento indevido 11 8,6%

Ausência de desconto obrigatório 9 7%

Fragilidades relacionadas à publicidade e transparência das aquisições para o
combate do COVID-19

3 2,3%

Pagamento suspenso por mais de 3 meses (SGM-302, 5ª Rev., art.7.1, 7.5 e 7.11) 3 2,3%

Não preenchimento de campo em ficha financeira (FF) 7 5,5%

Pagamento em duplicidade 4 3,1%

Servidor aposentado com pagamento em UPAG de pessoal da ativa 3 2,3%

Indício de desvio de finalidade com utilização de recursos destinados à proteção,
fiscalização e combate a ilícitos na Amazônia Legal 

2 1,6%

Inscrição de saldos residuais de empenhos em Restos a Pagar 2 1,6%

Pagamento de Assistência Pré-escolar sem registro de dependentes no BDPES 6 4,7%

Concessão de Assistência Pré-Escolar com data término incorreta 2 1,6%

Não implantação em BP do AT referente aos dias não trabalhados 5 3,9%

Não implantação em FF do AT referente aos dias não trabalhados 2 1,6%

Não implantação em FF do acerto dos Adicionais Ocupacionais (insalubridade,
periculosidade e irradiação ionizante)

2 1,6%

Aquisições de materiais e /ou serviços, por dispensa de licitação, quando a regulari-
dade e montante recomendavam a utilização do processo de licitação

(MACAUD 3-013)
4 3,1%

Ausência de conformidade de registro de gestão 8 6,3%

 Divergência entre os registros do Rol de Responsáveis e do cadastro da UG 3 2,3%

Municiamento indevido de militares no Sistema QUAESTOR 5 3,9%

Incorreções nos campos data-término da rubrica Assistência Pré-Escolar de militares
da ativa 

3 2,3%

Divergência entre os saldos apresentados no SIAFI e no CADBEM 2 1,6%

Incompatibilidade financeira entre o SIAFI e SISMAT/CADBEM 4 3,1%

Lançamento inadequado de conta contábil segundo a natureza da despesa 2 1,6%
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Militares com PASEP em branco 3 2,3%

 Vales em aberto por período superior a 90 dias 2 1,6%

Outros (Divergência de informações; Pagamento antecipado por COPIMED sem
retorno no mês subsequente; Militar da Ativa sem receber a rubrica Adicional de
Disponibilidade; Inscrição em RP de empenho referentes à despesa com diárias;

Militar desertor recebendo pagamento pelo SISPAG 2; Ausência de rubrica Adicional
de Habilitação em BP de militar; Incorreções nos campos data-término da rubrica

Assistência Pré-Escolar atinentes aos veteranos militares; Desconto de 6% do soldo
sem o AT; Utilização da Natureza de Despesa de festividades e homenagens em

Plano de Metas diferente do PM “OSCAR”; Militar com pagamento ativo após ajuste
de contas; Dependente falecido gerando benefício para o servidor; Divergência entre
CNPJ da NE e as respectivas OB; Militar recebendo Assistência Pré-Escolar de gêmeos
na mesma rubrica de pagamento; Fragilidade na justificativa da despesa expressa na
NE AO21C0; Apropriação inadequada de Centro de Custos referente ao recurso des-
tinado ao enfrentamento do COVID-19; Servidores com informações incorretas refe-
rente ao campo escolaridade no cadastro SIAPE para cargos de nível intermediário
(NI); Inconsistências identificadas em matérias publicadas no DOU, relativas à licita-
ção e contratos; Permanência de saldos de empenho a liquidar de diárias ao final do
exercício; Ausência de saldo não regularizado na conta contábil 12311.07.07; Ausên-
cia de acerto do AT referente aos dias não trabalhados; Possíveis impropriedades de
Municiamento indevido de militares; Falta de acerto do AT; Anulação de empenho
por motivo de não entrega da totalidade do material; Aquisições relacionadas não

atenderam ao critério de publicidade; Duplicidade de rubricas; Indícios de utilização
inadequada da alíquota do documento do DARF; Detalhamento de Portaria de Des-
pesa; Auxílio Fardamento paga a maior; Não foi realizado o registro da depreciação
por ocasião da baixa de material; Inconsistências identificadas em matérias publica-

das no DOU, relativas a licitações e contratos; Acerto de rubrica desconto AT;

31 24,2%

Total 128 100%

5.5.3.2 –  Quadro de inconsistências constatadas – Solicitações de Auditoria

Inconsistência constatada Resposta à Solicitação de Auditoria

SA N° 05-06/2020 - Termos de Despesa com valores supe-
riores a R$ 1.000,00 (Hum mil reais). No mês de fevereiro,
o Gestor de Municiamento deste Comando confeccionou

Termo de Despesa no valor de R$ 6.635,02.

O Com7°DN encaminhou cópia do Relatório do Termo de
Despesa N° 255/2020 ao CCIMAR. De acordo com o laudo N°
0107 do DepSIMRJ, o creme de leite UHT SELITA 200G apre-

sentou sabor e odor não característicos ao produto.

SA N° 09-06/2020  - Termos de Despesa em valores supe-
riores a R$ 1.000,00 (Hum mil reais). Nos meses de abril e
maio, o Gestor de Municiamento deste Comando confec-

cionou Termo de Despesa no valor de R$ 3.155,09.

O Com7°DN encaminhou cópia do Relatório do Termo de
Despesa N° 87/2020 ao CCIMAR, no valor de R$ 1.796,64 . De
acordo com o laudo produzido por este Comando, o material

encontrava-se impróprio para consumo. 

O Com7°DN encaminhou cópia do Relatório do Termo de
Despesa N° 117/2020 ao CCIMAR, no valor de R$ 1.358,45.

De acordo com o laudo produzido por este Comando, houve
o extravio de parte do carregamento de gêneros secos

oriundos do DepSIMRJ.

- 42 -



(Continuação do Relatório de Gestão do Exercício de 2020, do Com7ºDN......……..…………………………......................)

6.0 – INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
6.1 – Gestão de Licitações e Contratos
6.1.1 – Conformidade legal
           A Divisão de Obtenção deste Comando é o setor responsável pelos procedimentos administrativos licita -
tórios  e  todos  os  atos  administrativos  seguem  o  ordenamento  jurídico  vigente:  Lei  nº  8.666/1993,  Lei  nº
10.520/2002, Lei nº 12.349/2010, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 8.250/2014, Decreto nº 10.024/2019, Ins -
trução Normativa nº 5/2017 da SLTI MPOG, SGM-102 (5ª Revisão) e outros dispositivos legais referentes a ma -
téria.

6.1.2 – Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de serviço contrata-
dos 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. Os gastos com funcionamento se deram
da seguinte forma:

 Quadro 6.1.2.1 – Gastos com funcionamento

GASTOS COM FUNCIONAMENTO 

Com7°DN  R$ 4.409.774,31

HNBra  R$ 1.743.909,85

GptFNB  R$ 817.076,84

CIAB  R$ 199.411,05

ERMB  R$ 270.243,82

CFB  R$ 33.500,00

CFAT  R$ 362.999,90

NICFGO R$ 33.454,23

TOTAL  R$ 7.870.370,00

6.1.3 – Contratações relevantes, objetivos estratégicos associados e justificativas
        Fruto da avaliação dos macroprocessos e das ações decorrentes da análise estratégica, os OBJ constituem-
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 associadas 
aos seguintes OBJ definidos para o período de 2020-2023:
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Quadro 6.1.3.1 – Contratações Relevantes

Objetivos Descrição Ações realizadas

OBJ 8
Divulgar as ações e as atividades do

Com7°DN junto aos públicos interno e
externo.

Apoio nas contratações de empresas especializadas no apoio de
eventos institucionais que divulguem as ações do Com7ºDN.

OBJ 10
Implementar medidas para o aumento
do nível de satisfação com os serviços

prestados pelo Com7°DN.

Credenciamento de clínicas ao Programa de Atendimento
Especial (PAE) para militares e dependentes com necessidades

especiais; 
Conclusão da impermeabilização do teto do rancho geral;

Contratação de mobiliário para cozinha e refeitórios do
Com7ºDN, bem como OM subordinadas; e 

Aquisição de computadores para a administração do Com7ºDN.

OBJ 12

Implementar projetos para o aumento
da assistência à Família Naval, visando a
contribuir para a melhoria da qualidade

de vida do pessoal.

Contratação de empresa para melhoria das estruturas do CAALEX,
com finalidade de oferecer aos militares instalações melhores

para treinamento físico militar, bem como  instalações mais
confortáveis para o lazer da Família Naval.

OBJ 14

Aprimorar a distribuição de PNR na área
sob jurisdição do Com7ºDN.

Licitações homologadas para prontificação e manutenção dos
PNR, tais como: instalação de armários, instalações de box;

reforma de fachada de edifício e instalação de piso.
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6.1.4 – Contratações diretas: processos de contratação, principais tipos e justificativas

Quadro 6.1.4.1 – 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.

HNBra Regime Diferenciado de
Contratações Públicas (RDC) 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,
e assim aumentará o número de consultórios especializados

de medicina, abrindo espaço também para mais uma
enfermaria. 

HNBra Dispensa de licitação 16

Art. 24, inciso IV, da Lei no 8.666 - Contratação de empresas
especializadas em atendimento de saúde e materiais de saú-

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

HNBra Dispensa de licitação 1 Art. 8º, § 2º, inciso II da Lei nº. 11.652/08. - EBC 

HNBra Inexigibilidade de licitação 4 Art. 25 da Lei no 8.666/93 - Contratação da CAESB, da CEB,
da Imprensa Nacional e de Clínica exclusiva. 

HNBra Inexigibilidade de licitação 2 Art. 25 da Lei no 8.666/93 - Contratação de empresa para a
realização de procedimento médico. 

ERMB Dispensa de licitação 1 Art. 24, inciso XXII da Lei n° 8.666/93 – contratação de for-
necimento energia elétrica 

ERMB Dispensa de licitação 1
Art. 24, inciso VII da Lei n° 8.666/93 – Cessão de Uso, não

remunerada, sem caráter definitivo, do imóvel localizado na
VNAVI.

CIAB Dispensa de Licitação 21
Art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93 – Contratação de serviços
comuns de manutenção em instalações da OM e aquisição

de material de limpeza e expediente.

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

GptFNB Dispensa de Licitação 2
Art. 24, inciso XXII da Lei n° 8.666/93 – Contratação de

fornecimento de energia elétrica.

GptFNB Dispensa de Licitação 2
Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 - aquisição de bens destinados

ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

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

CFB XXX XXX Em 2020 a CFB não realizou contratação direta.

6.2 – Gestão patrimonial e infraestrutura
6.2.1 – Conformidade legal
           O Com7°DN e suas OM subordinadas encontram-se alinhadas com os termos dos artigos 37, 70 e 75 da 
Constituição Federal, Lei Nº 4.320/64, Decreto-lei Nº 200/67, Decreto-lei Nº 900/69, IN nº 205/88, Lei Comple-
mentar nº 101/200, Lei nº 8.429/92 e demais instrumentos legais que regem a gestão patrimonial na Adminis-
tração Pública. Além do acima exposto, a conformidade de registros de gestão encontra-se fundamentada em 
informações disponíveis no SIAFI. A MB realiza Auditoria de Conformidade Documental, que consiste no exame 
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da Prestação de Contas e documentos afins da Gestoria de Execução Financeira com o objetivo de comprovar a 
conformidade e a fidelidade dos atos e fatos praticados pelos Agentes Responsáveis evidenciados nos docu-
mentos encaminhados ao CCIMAR e nos registros no SIAFI.

6.2.2 – Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
6.2.2.1 – Distribuição geográfica dos imóveis da União

Quadro 6.2.2.1.1 – Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade da União

Localização Geográfica

Quantidade de imóveis de propriedade da União
sob responsabilidade da UG

Exercício 2019 Exercício 2020

BRASIL

Brasília-DF 1.234 1.234

Palmas-TO 49 49

Goiânia-GO 0 2*

Subtotal Brasil 1.283 1.285

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

Subtotal Exterior 0 0

Total (Brasil + Exterior) 1.283 1.285

* Recebidos da SPU-GO e não cadastrados no CADIMAWeb

Quadro 6.2.2.1.2 – PNR sob responsabilidade do Com7°DN

ÁREA OFICIAIS PRAÇAS
ESPECIAIS

TOTAL
BALIZAMENTO FARÓIS

Com7°DN 572 1.704 0 0 2.276*

(*) A diferença em relação ao  quadro 6.2.2.1.1, refere-se a PNR recebidos e ainda não cadastrado no SPIUnet.

Quadro 6.2.2.1.3 – 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 1.285 329.653,06 62.252.2035 1.246 29 0 0 10 0 1.285

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 6.2.2.1.4 – 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$ 142.624,56
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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

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$ 278.245,56

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$ 42.051,24

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 6.2.2.1.5 – Despesas com manutenção de Imóveis sob responsabilidade da UJ

Despesas com manutenção de Imóveis sob responsabilidade da UJ

Tipo de Imóvel Quantidade
Despesa em 2020 (R$)

Reforma Manutenção

PNR 2.276 0,00 1.391.589,45

Quadro 6.2.2.1.6 – Registros Contábeis

Conta Contábil Descrição Valor (R$)

1.2.3.2.1.01.01 Imóveis residenciais/Comerciais 578.004.923,10

1.2.3.2.1.01.02 Edifícios 318.328.213,35

1.2.3.2.1.01.03 Terrenos/Glebas 14.208.148.641,88

1.2.3.2.1.01.05 Aquartelamentos 27.660.993,67

1.2.3.2.1.01.10 Imóveis de uso recreativo 56.602.517,95
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1.2.3.2.1.01.16 Hospitais 11.068.600,14

1.2.3.2.1.01.20 Complexos/Fábricas/Usinas 0,00

1.2.3.2.1.01.22 Estacionamentos e garagens 1.442.695,05

TOTAL 15.201.256.585,14

Fonte:SIAFI – Posição  07JAN2021

6.2.3 – Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)
             Em 2020, o Com7°DN investiu R$ 2,1 milhões em adaptações, manutenção das instalações, reparos, ins-
talações dos sistemas de TI, materiais de esporte, materiais de proteção e segurança e melhorias e materiais 
para refeitório e cozinha. Entre os resultados decorrentes dos investimentos realizados pode-se destacar: o 
aprimoramento da infraestrutura do Com7°DN; o incremento da segurança dos militares, servidores civis, de-
pendentes e usuários atendidos pelo Com7°DN e a melhoria da qualidade dos ambientes trabalho. Os investi-
mentos realizados estão relacionados com os seguintes OBJ:
OBJ 09  – Manter e aprimorar o bom clima organizacional; e
OBJ 10  – Implementar medidas para o aumento do nível de satisfação com os serviços prestados pelo 
Com7°DN.

6.2.4 – Desfazimento de ativos
             Em 2020, foi realizado levantamento minucioso de viaturas inservíveis (obsolescência ou classificação 
antieconômica). Fruto deste estudo, serão postas a Leilão, no dia 11MAR2021, conforme Edital 0001/2021, se-
tenta viaturas, resultando em um valor inicial de R$ 114.722,80.
      Além disso, tivemos um desfazimento de ativos no montante de R$ 294.846,01 sendo destes, R$ 137.107,38
saída por destinação contábil e R$ 157.738,63 Saída por LVAD.

GILBERTO SANTOS KERR
Vice-Almirante
Comandante

NAYANE SILVA DE IZAGA
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Ajudante de Ordens
AUTENTICADO DIGITALMENTE
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