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

ACISO                         - Ação Cívico-Social
Adasa                         - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal
ADERIB                       - Adestramento em Técnicas e Táticas em Operações Fluviais em Ambiente Ribeirinho 
AFTA                           - Ações de Fiscalização do Tráfego Aquaviário 
AGCI                           - Assessoria de Gestão e Controle Interno
AGU                            - Advocacia-Geral da União
AJ                                - Área de Jurisdição
ANVISA                      - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
AO                              - Ação Orçamentária
APE                             - Assistência Pré-Escolar
AT                               - Auxílio-Transporte
BDPES                        - Banco de Dados de Pessoal
BID                             - Base Industrial de Defesa
BP                               - Bilhete de Pagamento
CAALEX                      - Clube Almirante Alexandrino
CAAML                       - Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão
CADIMAWeb             - Cadastro Imobiliário da Marinha 
CAESB                        - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
CAv                             - Controle de Avarias
CAU                            - Centro de Atendimento ao Usuário
CB                               - Cabo
CBMDF                      - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
CBMGO                     - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
CBMTO                      - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Tocantins
CCIMAR                     - Centro de Controle Interno da Marinha
CEF                             - Centro de Ensino Fundamental
CEM                           - Chefe do Estado-Maior
CGCFN                       - Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais
CGS                            - Chefe Geral dos Serviços
CHA                            - Carteira de Habilitação de Amador 
CFAT                           - Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins
CFB                             - Capitania Fluvial de Brasília
CFGO                         - Capitania Fluvial de Goiás
CIAA                           - Centro de Instrução Almirante Alexandrino 
CIAAN                        - Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval Almirante José Maria do Amaral Oliveira
CIAB                           - Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez
CIANB                        - Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga
CiaPolBtlNav             - Companhia de Polícia do Batalhão Naval
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
CNAE                          - Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPJ                           - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
CNseg                         - Confederação Nacional das Seguradoras
Com7ºDN                  - Comando do 7º Distrito Naval
ComImSup                - Comando Imediatamente Superior
ComSoc                     - Comunicação Social
ComOpNav               - Comando de Operações Navais
COMRJ                       - Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro 
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ConGes                      - Conselho de Gestão
CP-ACN                      - Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval
CP-AEAM                   - Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes Marinheiros
CP-AEN                      - Concurso Público de Admissão à Escola Naval
CP-CAP                      - Concurso Público para o Corpo Auxiliar de Praças
CP-CEM                     - Concurso Público para o Corpo de Engenheiros Navais 
CP-CSM-Md              - Concurso Público do Corpo de Saúde da Marinha (Quadro de Médicos)
CP-CSM-CD/S           - Concurso Público para os Quadros de Cirurgião Dentista e Apoio à Saúde
CP-CapNav               - Concurso Público para o Quadro de Capelães Navais
CP-QC-CA/FN           - Concurso Público para os Quadros Complementares dos Corpos da Armada e de Fuzileiros 

Navais
CP-QTPA                  - Concurso Público para o Quadro Técnico de Praças da Armada
CP-QC-IM                 - Concurso Público para o Quadro Complementar do Corpo de Intendentes da Marinha
CP-T                          - Concurso Público para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar
CSU                           - Carta de Serviço ao Usuário
DARF                        - Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DCTIM                      - Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha
Def-NBQR                - Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica
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
DPCvM                    - Diretoria do Pessoal Civil da Marinha
DPF                          - Departamento de Polícia Federal
DSM                         - Diretoria de Saúde da Marinha
DVP                          - Divisão de Veteranos e Pensionistas
EB                             - Exército Brasileiro
E-B-P/CIF                 - Estágio Básico de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais
ECSP                         - Curso Especial para Condução de Embarcações de Estado no Serviço Público
EIBC                          - Equipamento Individual Básico de Combate
EMA                         - Estado-Maior da Armada 
ENAP                        - Escola Nacional de Administração Pública
EPBI                          - Equipagens de Proteção Balística Individual
EPM                          - Ensino Profissional Marítimo
EQ-Op-Cer               - Estágio de Qualificação em Operações no Cerrado
ERMB                       - Estação Rádio da Marinha em Brasília
ESG                           - Escola Superior de Guerra 
ESPOC                      - Estágio Preparatório para Oficiais designados para Capitanias, Delegacias e Agências 
ESPRAC                    - Estágio Preparatório para Praças designadas para Capitanias, Delegacias e Agências 
ETI                            - Escola de Tempo Integral 
ETSP                         - Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público 
Fecomércio-DF       - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal
FER                           - Força de Emprego Rápido
FF                              - Ficha Financeira
FHB                           - Fundação Hemocentro de Brasília
FN                             - Fuzileiro Naval
FUNASA                   - Fundação Nacional de Saúde
FUSMA                     - Fundo de Saúde da Marinha
GAP                          - Grupo de Atendimento ao Público
GDF                          - Governo do Distrito Federal
GEPEC                      - Gerenciamento de Pessoal Civil da Marinha
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GM                            - Guarda Marinha
GO                             - Goiás
GptFNB                     - Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília
HCP                           - Hemocentro Coordenador de Palmas
HEMOGO                 - Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás Professor Nion Albernaz
HF                             - High Frequency (alta frequência)
HFA                           - Hospital das Forças Armadas
HFAB                         - Hospital da Força Aérea de Brasília
HMAB                       - Hospital Militar de Área de Brasília
HNBra                       - Hospital Naval de Brasília
HT                              - Hotel de Trânsito
IAM                           - Inspeção Administrativo Militar
IBRAM                      - Instituto Brasília Ambiental
ID                               - Indicador de Desempenho
ILB                             - Instituto Legislativo Brasileiro 
IM                              - Intendente da Marinha
IN                               - Instrução Normativa
INSPNAV                   - Inspeção Naval
ISC                             - Instituto Serzedello Corrêa
LAEP-7                      - Lancha de Apoio ao Ensino e Patrulha de 7 metros
LESTA                        - Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário
LOA                           - Lei Orçamentária Anual
LVAD                         - Laudo de Vistoria, Avaliação e Destinação
LTDA                         - Limitada
LTSP                          - Licença para Tratamento de Saúde Própria
MB                            - Marinha do Brasil
MD                            - Ministério da Defesa
Md                            - Médico
ME                            - Ministério da Economia
MF                            - Ministério da Fazenda 
MN                           - Marinheiro 
MN-RC                     - Marinheiro Recruta
MPOG                      - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
MPT                          - Ministério Público do Trabalho
MS                            - Mato Grosso do Sul 
NA                             - Nota de Auditoria
NAIM                        - Núcleo de Atendimento ao Idoso na Marinha
NATURATINS           - Instituto Natureza do Tocantins
NBQR                        - Nuclear, Biológica, Química e Radiológica
NAS                           - Núcleo de Assistência Social
NE                             - Nota de Empenho
NOVACAP                - Companhia Urbanizadora da Nova Capital
NORTAM                 - Normas Técnicas Ambientais
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
PAE                           - Programa de Atendimento Especial
PASEP                       - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PCO                           - Pesquisa de Clima Organizacional
PDU                           - Posto de Distribuição de Uniformes
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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
PMGO                      - Polícia Militar do Estado de Goiás
PMTO                        - Polícia Militar do Estado do Tocantins
PNR                           - Próprio Nacional Residencial
PPP                            - Plano de Providências Permanentes
PPA                           - Plano Plurianual
PREPOM                  - Programa do Ensino Profissional Marítimo
PRF                           - Polícia Rodoviária Federal
PROFESP                  - Programa Forças no Esporte
PROGEM                 - Programa Geral de Manutenção
PSC                           - Projeto Soldado Cidadão
RC                             - Recruta
RDC                          - Resolução de Diretoria Colegiada
RECAF                      - Rede Estratégica de Comunicações de Alta Frequência
RECIM                      - Rede de Comunicações Integradas da Marinha
RG                             - Relatório de Gestão
Ref°                           - Reformado
RM2                          - Reserva de 2ª Classe da Marinha 
RMC                          - Requisição de Material de Consumo
RNIT                          - Rede Naval Interamericana de Telecomunicações
RT-PCR                     - Reação da transcriptase reversa seguida pela reação em cadeia da polimerase 
SA                             - Solicitação de Auditoria
SAM                         - Serviço Ativo da Marinha
SAR                           - Search And Rescue 
SD-FN                      - Soldado Fuzileiro Naval
SDP                          - Setor de Distribuição de Pessoal
SEN                          - Sistema de Ensino Naval
SENAC                     - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAI                      - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENASP                   - Secretaria Nacional de Segurança Pública
SESC                        - Serviço Social do Comércio
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
SISBENF                  - Sistema de Gestão de Bens da Fazenda Nacional 
SISCOM                  - Sistema de Comunicações da Marinha
SISPAG                    - Sistema de Pagamento de Pessoal da Marinha
SLTI                          - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SMI                          - Serviço de Medicina Integral
SMM                       - Sistema de Mobilização Marítima
SMO                        - Serviço Militar Obrigatório
SMU                        - Setor Militar Urbano
SMV                         - Serviço Militar Voluntário
SNT                          - Sistema Nacional de Telecomunicações
SOAMAR                  - Sociedade Amigos da Marinha
SPA                           - Serviço de Pronto Atendimento
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SPI                            - Superintendente de Patrimônio Imobiliário
SPIUnet                    - Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União
SPU                           - Superintendência do Patrimônio da União
SQS                           - Super Quadra Sul
SRD                           - Serviço de Recrutamento Distrital 
SSI                              - Superintendência dos Serviços de Intendência
SSM                           - Sistema de Saúde da Marinha
SSTA                          - Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário
STA                            - Segurança do Tráfego Aquaviário
SUBEX                       - Exercício de Subunidades
T                                 - Quadro Técnico
TCU                            - Tribunal de Contas da União
TED                            - Termo de Execução Descentralizada
TERRACAP                - Companhia Imobiliária de Brasília
TFM                           - Treinamento Físico Militar
TI                                - Tecnologia da Informação
TIC                              - Tecnologia da Informação e Comunicação
TMFT                         - Tabelas Mestra de Força de Trabalho
TO                              - Tocantins
TON                           - Tonelada
TTC                            - Tarefa por Tempo Certo 
UAC                           - Unidade Apresentadora e Contas
UF                              - Unidade da Federação
UG                             - Unidade Gestora
UGE                           - Unidade Gestora Executora
UGR                           - Unidade Gestora Responsável
UJ                               - Unidade Jurisdicionada
UHE                           - Usina Hidrelétrica
UN                             - Unidade
UO                             - Unidade Orçamentária
UPAG                         - Unidade Pagadora
UPC                            - Unidade Prestadora de Contas
UTI                             - Unidade de Terapia Intensiva
VNAVI                        - Vila Naval Almirante Visconde de Inhaúma
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2.0 – VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
2.1 – Identificação da UPC e declaração de sua missão e visão

Quadro 2.1.1 – Identificação da UPC

 IDENTIFICAÇÃO DA UPC 

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

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

Identificação da UPC

Denominação Completa: Comando do 7° Distrito Naval

Denominação Abreviada: Com7°DN

Código SIORG: 23223 Código LOA: 

Não se aplica

Código SIAFI: 787000

CNPJ: 00.394.502/0055-37

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Órgão Público

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

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

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

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

Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, S/N°, Bloco N, Prédio Anexo, 2° andar, Plano Piloto, Brasília - DF CEP: 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/decre-
to/  D2153.htm  ) 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da UPC

Portaria N° 0043/ComOpNav, de 25 de março de 1997, que ativa o Com7°DN (https://www.marinha.mil.br/com7dn/?
q=historico) e Portaria N° 1/ComOpNav, de 13 de abril de 2020, que aprova o Regulamento único dos Comandos dos Dis-
tritos 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° 432, de 26 de julho de 2021, do Comando do 7°Distrito Naval, IN Nº 
84/2020 e DN Nº 187/2020, ambas do TCU.
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Unidades Gestoras (UG) e relacionamento entre UG e Gestões

Código SIAFI
Denominação

UO 52131

787700 Hospital Naval de Brasília (HNBra)

787200 Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB)

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

787310 Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT)

787320 Capitania Fluvial de Brasília (CFB)

787400 Estação Rádio da Marinha em Brasília (ERMB)

787330  Capitania Fluvial de Goiás (CFGO)

Gestões relacionadas à UPC

Código SIAFI
Denominação

UO 52131

0001 Tesouro Nacional

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.2 – Área de Jurisdição

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

2.2.1 – Organograma do Comando do 7º Distrito Naval

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

Áreas 
Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de
 atuação

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

Goiás e Tocantins e o DF). 

 Vice-Almirante 
GILBERTO SANTOS KERR Comandante

04/12/2020
a 31/12/2021
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Áreas 
Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de
 atuação

Chefia do
Estado-Maior 

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

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

nados. 

Capitão de Mar e Guerra (FN)
ALEXIS MICHEL SCHOTTE

Chefe do
Estado-Maior

15/03/2019 

a 10/03/2021

Capitão de Mar e Guerra (FN)
CARLOS WEIZEL DE

FONTOURA BARRETO JÚNIOR

Chefe do
Estado-Maior

10/03/2021
a 31/12/2021

Chefia Geral dos
Serviços

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

de Despesas do Com7°DN.

Capitão de Fragata (T)
 FERNANDO PACHECO

KUTIANSKI

Chefe Geral dos
Serviços

(Interino)

01/12/2020
a 31/05/2021

Capitão de Mar e Guerra (IM)
ARILSON FERREIRA GOMES

Chefe Geral dos
Serviços

31/05/2021
a 31/12/2021

Superintendência
do Serviço de
Intendência

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

de Ordenador de Despesas da
UGE.

Capitão de Fragata (IM)
MARCELO DE PAULA MOURA

Superintendente

 01/12/2020
a 25/12/2021

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

26/12/2021
a 31/12/2021

Superintendência
do  Patrimônio

Imobiliário

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

Brasília-DF.

Capitão de Mar e Guerra
(Refº T) FRANCISCO JOSÉ

SOUZA GOUVEIA
Superintendente

 09/03/2009
a 31/12/2021

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

Quadro 2.2.1.2 – Informações Sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas

 Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de
Atuação 

Grupamento de Fuzileiros
Navais de Brasília 

(GptFNB)

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

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

de Goiás e Tocantins.

Capitão de Mar e Guerra  (FN)
VANNEI DE ALMEIDA

SILVA JÚNIOR Comandante  22/01/2020 

a 31/12/2021

Centro de Instrução e
Adestramento de Brasília
Almirante Domingos de

Mattos Cortez (CIAB)

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

Capitão de Mar e Guerra (FN)
SÉRVIO CORRÊA DA ROCHA

JÚNIOR
Comandante

18/01/2019 

a 19/01/2021

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

MOURA
Comandante

19/01/2021 

a 31/12/2021

 15-52



(Continuação do Relatório de Gestão do Exercício de 2021, do Com7ºDN......……..…………………………...................…)

Áreas 
Estratégicas Competências Titular Cargo

Período de
 atuação

Estação Rádio da Marinha
em Brasília (ERMB)

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

Capitão de Fragata
FÁBIO HIDEKI SUGANUMA Comandante

28/02/2019 

a 25/02/2021

Capitão de Fragata
RICARDO PENEDO GONÇALVES Comandante

25/02/2021 

a 31/12/2021

Capitania Fluvial de
Brasília (CFB) Orientar, coordenar e controlar

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

Capitão de Fragata
 RÔMULO PEREIRA BAHIA

Capitão dos
Portos

 24/01/2020 

a 31/12/2021

Capitania Fluvial do
Araguaia-Tocantins

(CFAT)

Capitão de Fragata
 MARCOS CÉZAR PIRES GOMES

Capitão dos
Portos

23/07/2019 

a 23/07/2021

Capitão de Fragata
 ARTUR ROBERTO QUIRINO

DA SILVA

Capitão dos
Portos

23/07/2021 

a 31/12/2021

 Capitania Fluvial de Goiás
(CFGO)

Capitão de Fragata (T)
DIVANILDO FELIPE SANTIAGO

Capitão dos
Portos

05/02/2021 

a 31/12/2021

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. 

Capitão de Mar e Guerra (Md)
VICENTE GARCIA RAMOS

Diretor
24/01/2019 

a 28/01/2021

Capitão de Mar e Guerra (Md)

GISELE MENDES DE SOUZA
E MELLO 

Diretora
28/01/2021 

a 31/12/2021

        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 2021, ou seja, além dos aspectos legais, tradicionalmente avaliados, serão abor-
dados os quesitos associados à eficiência, à eficácia, à efetividade e à economicidade da Gestão, bem como à 
estrutura de Controle Interno deste Comando, com as finalidades de satisfazer aos seguintes clientes:

Quadro 2.2.1.3 – Cliente e Finalidade

CLIENTES FINALIDADE
Sociedade Transparência / Controle Social
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Controles Externo (TCU) e Interno Subsidiar o julgamento de Contas

Titulares das OM subordinadas Conhecimento da UAC e apoio à tomada de decisão

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

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

2.3.1 – Aspecto Social
        Há uma alta demanda da clientela pelos serviços executados pelo Com7°DN. Uma das principais tarefas 
atribuídas é a prestação de apoio às demais OM pertencentes à MB, localizadas em Brasília e ao seu pessoal 
(militares, servidores civis e seus dependentes). 
        Em 2021, o Com7°DN e suas OM subordinadas continuaram a atuar no combate ao coronavírus. A Equipe 
de Resposta em Defesa NBQR do Com7ºDN, composta por militares do GptFNB, CFB e CIAB realizou ações de 
desinfecção no DF. Além das ações de desinfecção a equipe realizou a capacitação, nos procedimentos de 
desinfecção biológica de ambientes para as seguintes OM: Com7°DN, HNBra, CIAB, CFB e ERMB. Com essas 
ações, este Comando realizou as seguintes entregas para a sociedade: descontaminação de espaços de 
circulação pública, capacitação para higienização e desinfecções biológicas de ambientes e doações de kits de 
alimentação às famílias cadastradas no PROFESP. Com a suspensão das atividades esportivas do Programa, 
medida adotada para prevenir a propagação da doença causada pela COVID-19, o recurso financeiro destinado 
às refeições dos jovens foi redirecionado para a preparação dos kits de alimentação. A iniciativa teve como 
objetivo atenuar as dificuldades enfrentadas por essas famílias.
         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-TO e a SOAMAR-TO, a ETI Almirante Taman-
daré é apoiada pela MB, atendendo cerca de 1.200 alunos. 

2.3.2 – Aspecto Político
            Em 2021, buscando mitigar os efeitos da COVID-19, o GptFNB liderou a Equipe de Resposta NBQR na des-
contaminação de materiais e instalações pertencentes à MB e a outros órgãos públicos, na AJ do Com7°DN. 
            Os seguintes órgãos e entidades foram beneficiados com as ações da Equipe de Resposta em Def-NBQR: 
Rodoviária do Plano Piloto; Complexo Prisional da Papuda; AGU; NOVACAP; TERRACAP; DER-DF e ESG.
         Após a ativação dos Comandos Conjuntos no País para o enfrentamento da COVID-19, o GptFNB foi adjudi-
cado 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.
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         No mês de janeiro o Comandante da Marinha recebeu o Governador do DF para assinarem, no Com7ºDN. 
O Termo de Compromisso viabilizará a regularização e a transferência do domínio do lote 50, localizado no 
Setor de Embaixadas Norte, à União, para uso da MB. Por meio desse termo, a Marinha se compromete a 
devolver a posse do lote 45 à SPU para posterior entrega ao MPT, a fim de que este construa sua sede 
administrativa. Em contrapartida, o GDF e a TERRACAP se comprometem a regularizar e transferir o domínio do 
lote 50 à União, onde deverá ser construída a nova sede do Comando da Marinha. 
          O GptFNB recebeu, no dia 26 de fevereiro, a visita protocolar do Deputado Federal Júlio César Ribeiro, 
acompanhado do Comandante do 7º Distrito Naval, Vice-Almirante Gilberto Santos Kerr.

      

MB e GDF assinam Termo de Compromisso                                                                                  Desinfecção do Edifício Sede da AGU
Foto: Arquivo do Com7ºDN                                                                                                              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. Tal prêmio contribui para 
colocar em destaque o nome da MB no continente americano no âmbito das comunicações navais.

2.3.3 – Aspecto Econômico
        O Com7°DN e suas OM subordinadas, exceto o HNBra, dependem financeiramente, do montante de recur-
sos distribuídos pelo ComOpNav e demais Relatores de Plano de Metas. Os recursos repassados em 2021, aten-
deram tanto os compromissos compulsórios quanto as demais necessidades com manutenção de meios, insta-
lações, pessoal, saúde, TI e outros gastos relevantes. As principais demandas foram aquelas voltadas para o apo-
io às OM localizadas em Brasília e Palmas, além do atendimento aos militares, servidores civis e seus dependen-
tes. O HNBra depende, para seu funcionamento, do montante de recursos distribuídos pela DSM. Esses recursos
devem atender tanto os compromissos compulsórios, determinados pela necessidade de realizar atendimentos 
e procedimentos diversos nos usuários do SSM, quanto para manter a OM em funcionamento. As principais de-
mandas são, aquelas voltadas para a realização de procedimentos complementares, internações, cirurgias e te-
rapia intensiva e para cobrir as despesas administrativas. 

2.3.4 – Aspecto Tecnológico
          A evolução na área de comunicações e TI torna o cliente cada vez mais exigente e para prestar um atendi-
mento de qualidade é necessário que o Com7°DN, por meio 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 ou OM de interesse, de modo a permitir a continuidade das tarefas de co-
mando e controle na MB. Face à avançada obsolescência técnica e descontinuidade dos equipamentos em uso, 
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a ERMB necessita adquirir novos equipamentos de Comunicação HF, substituir os enlaces rádio que interligam a
OM por tecnologia atual, tais com a fibra ótica, bem como revitalizar o parque de antenas, tendo em vista a in-
tegração 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 de-
talhada anamnese, atenta avaliação clínica ao exame físico e utilização dos meios diagnósticos disponíveis no    
HNBra.

2.4 – Modelo de Negócios (Cadeia de Valor)
         A Cadeia de Valor representa como são estruturados e agrupados os principais processos de trabalho da 
organização, a fim de que ela cumpra sua missão, melhorando seu desempenho global, gerando valor para seus 
clientes, de forma objetiva e transparente.
         Esse modelo apresenta uma visão sistêmica dos processos e seu encadeamento lógico, permitindo uma vi- 
sualização do fluxo informacional, de serviços e atividades produzidas pela organização. A Cadeia de Valor é um 
dos referenciais estratégicos da organização, e orienta o seu Planejamento Estratégico, ajudando na apuração, 
análise e entendimento de sua atuação e seus resultados.

2.5 – Políticas e Programas de Governo
2.5.1 – Projeto Soldado Cidadão 
           A coordenação regional deste Projeto é exercida pelo Com7ºDN e a coordenação local pelo CIAB que exe-
cutou as atividades demonstradas no quadro abaixo. Em decorrência da pandemia de COVID-19, foram realiza-
dos quatro cursos.
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Quadro 2.5.1.1 – Projeto Soldado Cidadão (PSC)

CURSO QUANTIDADE DE ALUNOS VALOR (R$)
Assistente de Logística - SENAC 75 0,00*

Assistente Administrativo - SENAC 94 0,00*

Auxiliar Mecânico de manutenção em automóveis - SENAI 20 0,00*

Assistente Financeiro - SENAC 30 0,00*

TOTAL 219 0,00*
* Cursos realizados de forma gratuita

2.5.2 – Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte (PROFESP)
          No PPA 2020-2023, o MD é responsável pela coordenação do Programa Finalístico 6011 que trata da coo-
peração com o desenvolvimento nacional. Este programa ajuda a enfrentar o problema da necessidade de pron-
ta ação governamental nos casos de calamidades ou desastres naturais, assim como de apoio às políticas gover-
namentais de saúde, infraestrutura, inclusão e assistência social, meio ambiente, formação de atletas, entre ou-
tras. O resultado esperado do programa é a população beneficiada por ações governamentais apoiadas ou de-
senvolvidas pelas Forças Armadas. Desta forma, as ações desenvolvidas no Programa Segundo Tempo – Forças 
no Esporte estão de acordo com o previsto no Programa 6011 e na Ação Orçamentária 20IG, realizando inclusão
e assistência social para os beneficiários do programa. O PROFESP, conforme Decreto N° 10.085, de 05 de no-
vembro de 2019, é um programa desenvolvido e coordenado pelo MD, com o apoio dos Comandos da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica em parceria, com os Ministérios da Cidadania, da Educação e da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos. O programa tem por finalidade a promoção da valorização do indivíduo, a redução 
de riscos sociais e o fortalecimento da cidadania e da inclusão e integração sociais de seus beneficiados, por 
meio do acesso à prática de atividades educacionais, esportivas e físicas. O programa atende crianças e adoles-
centes em situação de vulnerabilidade social. 
          Em virtude da Pandemia de COVID-19, as OM subordinadas distribuíram kits básicos de alimentos às 
famílias dos jovens cadastrados no programa. Em 2021, foram recebidos R$ 1.632.119,64 que possibilitaram a 
promoção do programa pelas quatro OM subordinadas a este Comando, conforme o quadro a seguir:

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

CFAT ERMB GptFNB CIAB

Valor repassado R$ 10.000,00 R$ 664.772,29 R$ 852.421,46 R$ 104.925,89

Vagas 210 crianças/
adolescentes

200 crianças 320 crianças/
adolescentes

100 crianças

Faixa Etária 12 a 16 anos 6 a 11 anos 7 a 17 anos
 

7 a 9 anos
Kits básicos de alimentos

distribuídas até 31/12/2021 230 120 240 XXX

 Dados atualizados em 17 de dezembro de 2021

         Em virtude da Pandemia de COVID-19, o CIAB não pôde iniciar as atividades previstas para o Programa,
sendo postergado o início para o primeiro semestre de 2022. Em 2021, foi recebido o valor de R$ 14.971,50 (ca -
torze mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) para aquisição de material esportivo, que será
utilizado  pelos  100  usuários  cadastrados.  Além  do  valor  supracitado,  foi  provisionado  em  dezembro  R$
89.954,39 (oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), totalizando R$
104.925,89 (cento e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos).
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Distribuição de cestas básicas  pela ERMB                                                                                   Doação de kits de alimentação pela CFAT
Foto: Arquivo da ERMB                                                                                                                   Foto: Arquivo da CFAT 

                                             

                                                Doação de kits de alimentação pelo GptFNB
                                                Foto: Arquivo da ERMB 

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

2.7 – Principais Operações realizadas em 2021
       As informações constam no modelo n° 6 em anexo. 

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

Quadro 3.1.1 – Principais Riscos 

Prioridade OM Principais Riscos Situação

1 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 imediatas de material
para manter a infraestrutura e equipamentos de TI e
Comunicações na AJ deste Comando. Para mitigar os

riscos de interrupção do acesso à RECIM e internet dis-
trital existe a necessidade de substituição de dois ser-

vidores de rede empregados no fornecimento de servi-
ços de TIC e dos discos rígidos de quatro servidores de
rede. Este Comando necessitará de R$ 392.858,00. O
montante necessário será distribuído ao longo de 5

anos da seguinte forma: 1°ANO – R$ 157.742,00;
2°ANO – R$ 92.529,00; 3°ANO – R$ 47.529,00;

4°ANO – R$ 47.529,00; e 5°ANO – R$ 47.529,00,
totalizando R$ 392.858,00.

2 ERMB Obsolescência técnica de
equipamentos de

Comunicações Navais

 A ERMB possui 6 transceptores para comunicação em
HF, sendo apenas 1 militarizado. Os equipamentos são
antigos, o mais recente possui 11 anos de operação, e
todos se encontram descontinuados, o que dificulta a
aquisição de sobressalentes e aumenta os custos de

manutenção. Em 15SET2020, após a visita do
Comandante de Operações Navais, foi transmitido o

Of. Nº 65/2020 de modernização para ComOpNav. Em
28SET2020 o Com7ºDN enviou o Despacho N° 40-

04/2020 para o ComOpNav, sendo favorável ao pleito
de modernização da ERMB. Este risco inevitavelmente
leva à ineficiência no desempenho da atividade-fim da
OM como integrante do SISCOM e Estação Principal do

Serviço Fixo de Comunicações da Marinha. Em
JUL2021, o ComOpNav provisionou recursos no valor

de R$ 230.000.000,00 a fim de realizar manutenção do
parque de antenas da ERMB. Existe uma Meta

Prioritária da Marinha de modernização do SISCOM
que está sendo executada pela DCTIM. 

3 HNBra Alta dependência das
OCS credenciadas

Em decorrência da pandemia da COVID-19, em virtude
da suspensão dos atendimentos ambulatoriais, cirurgi-
as e exames eletivos na OMH, ocorreu uma maior ne-

cessidade de referenciar as demandas assistenciais
não relacionadas à COVID-19 de urgência e emergên-
cia, bem como aquelas relacionadas aos tratamentos

sem possibilidade de interrupção, tais como quimiote-
rapia, radioterapia, terapia renal substitutiva, previa-
mente concentrados no HFA, para as OCS credencia-

das. Tal fato acarretou aumento significativo de custos
assistenciais quando comparados aos anos anteriores.
A prontificação da obra de ampliação e revitalização

do HNBra, prevista para janeiro de 2023, reduzirá a de-
pendência das OCS credenciadas.
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4 CIAB Sistemas elétricos
subdimensionados e obsoletos

Necessidade de instalação de 24 unidades de
Dispositivo de Proteção contra Surtos, nos quadros de

distribuição, para proteção de pessoal e
equipamentos, nos prédios e áreas dos alojamentos

masculino e feminino de GM, quiosques, piscina,
alojamento da Escola de Formação de SD-FN, prédio
do comando, rancho e Simulador de Armas Portáteis.
Para aquisição destes dispositivos, serão necessários

R$ 6.000,00 (seis mil reais) considerando o preço
unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

 Existe também a necessidade de execução e
adaptação do SPDA, nos prédios da OM.

5 GptFNB Falta de equipagem, material
de campanha e EIBC 

Foi realizado contato com o CMatFN, a fim obter o re-
completamento do material em falta. Parte das neces-

sidades foram inseridas no SINGRA, e se encontram
em dívida ou em análise. O CMatFN encaminhou a

mensagem R-101407Z/AGO/2021 no qual descreve os
equipamentos balísticos que foram fornecidos este

ano. AS RMC foram inseridas, a previsão que o materi-
al seja encaminhado por meio do Comboio do EB. Fo-
ram recebidos os seguintes materiais pelo Comboio:

- Capacete balístico 50 UN;
- Colete balístico 50 UN;
- Placa Balistica100 UN.

Adicionalmente, está sendo realizado um levantamen-
to de necessidades de EPBI de acordo com a Circular

n° 8 do CGCFN.

6 Com7ºDN Degradação estrutural dos
PNR

Este Comando transmitiu os ofícios Nº 07-10/2017 e
Nº 01.6-65/2018 ao ComOpNav, informando o incre-
mento do nível de degradação das condições de habi-
tabilidade e integridade dos PNR em face da redução
dos recursos orçamentários. Existe a necessidade de
serviços que exigem capacitação técnica. Foi encami-
nhado o ofício Nº 01.6-12/2019, com laudos periciais,
visando documentar tecnicamente as condições de in-
tegridade 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 opor-
tuno, salienta a situação de insegurança e desatualiza-
ção tecnológica dos elevadores dos blocos localizados
na SQS 111, os quais, além de estarem em desacordo
com a legislação vigente noDF demandam em perma-

nentes serviços de reparos. A reforma da fachada e co-
bertura do bloco “G” da SQS-202 está em andamento,
com previsão de conclusão em FEV2022. Em relação à
modernização de 12 elevadores dos blocos “J” e “K” da
SQS 111, o pregão encontra-se em andamento, na fase
de aceitação da proposta. Foi realizada a licitação para
reforma da fachada do bloco “E”, da SQS-202. A obra
foi iniciada em outubro deste ano e possui um prazo

de execução de 12 meses.

7 GptFNB Falta de recursos orçamentá-
rios para a manutenção e em-
prego das viaturas previstas

para a FER

O GptFNB não tem recebido o total de recursos para o
PROGEM, desde 2020, necessitando atualmente de R$
365.300,00 (trezentos e sessenta e cinco e trezentos
reais) para realizar as manutenções previstas e não

executadas das viaturas de 5 TON e de ½ TON, ambas
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ATEGO e também ¾ TON MARRUÁ. Tal fato poderá
comprometer a disponibilidade, em curto prazo, as vi-
aturas MARRUÁ e, em médio prazo, as viaturas ATE-
GO. Ademais, para a FER são necessários também 3
ônibus. No entanto, tais viaturas encontram-se sem
seguro, sendo necessário R$ 20.100,00 (vinte mil e

cem reais) para segurá-las. Mensalmente, é encami-
nhado ao ComOpNav o QNNA com demanda de recur-
sos para manutenção das viaturas Operativas do CFN.

8 GptFNB Redução do  emprego  das  es-
coltas de batedores e de con-
trole de trânsito 

Quanto ao déficit na dotação de Motocicleta Harley
Davidson (MCL HD), a Seção de Logística mantém ges-
tões com o CMatFN para completar a dotação deste

meio operativo. Foram recebidas da SENASP, por meio
de doação, 06 Motocicletas Harley Davidson (MCL HD),

em 2019. Quanto à disponibilidade, a OM possui 16
MCL HD em condições de uso e 01 indisponível. No en-
tanto, o GptFNB não tem recebido o total de recursos
necessários para o PROGEM desde 2020, necessitan-

do, atualmente, de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil
reais) para realizar as manutenções previstas e não
executadas. O GptFNB vem buscando soluções para

capacitar militares na manutenção das MCL HD, tendo
recebido a visita de representante da empresa Harley
Davidson e solicitado que a empresa realize edição de

seu curso de manutenção. Sendo realizado pelo
GptFNB trativas com a CiaPolBtlNav para repasse de 3
motocicletas antigas para serem utilizadas no curso de
batedor e recebimento de 2 motocicletas usadas dos

modelos que a OM possui, de modo a facilitar a manu-
tenção. Até o mês de agosto, foram disponibilizados
R$ 40.000,00 e em novembro, foi provisionado por

meio de destaque de crédito do MD o valor R$
40.000,00 para manutenção das MCL HD que realiza-

ram apoio na mostra BID Brasil. 

3.2 – Principais 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.

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

3.4 – Avaliação dos riscos
         No gerenciamento dos riscos, basicamente destacaram-se os relacionados à gestão de pessoal, à gestão 
dos recursos orçamentários, à gestão da capacitação e à gestão do patrimônio imobiliário. Os riscos detectados,
bem como o respectivo tratamento, foram acompanhados pelo ConGes da OM com a finalidade de possibilitar 
os meios para a sua eliminação ou mitigação. 
         Tomando por base os subsídios apresentados pelas OM subordinadas, bem como os levantamentos reali-
zados pelo SDP deste Comando, ao longo de 2021, os principais riscos identificados na gestão do pessoal foram, 
em relação aos militares, a rotatividade e a transferência para a reserva e, quanto aos servidores civis, a redu-
ção da Força de Trabalho sem a correspondente reposição. Outro risco relevante na área de pessoal foi a carên-
cia de militares/servidores civis para as atividades-meio das OM, o que muitas vezes demanda a retirada de pes-
soal da atividade-fim para suprir as carências. 
         Este Comando recebeu recursos previstos no PA 2021, inferiores às reais necessidades. Buscou-se mitigar 
o impacto das restrições orçamentárias por meio da captação de recursos extra MB tanto para este Comando 
como para as OM subordinadas. Algumas medidas foram adotadas para a economia de energia, de água e de 
outros gastos, visando à disponibilidade de crédito para atender às despesas compulsórias. Em virtude da ado-
ção dessas medidas, nenhuma atividade-fim teve o seu cumprimento significativamente prejudicado. O 
Com7ºDN e suas OM subordinadas conseguiram manter um adequado atendimento à sociedade.
         Em relação aos riscos relacionados à capacitação de pessoal, este Comando encaminhou em 2021, 
subsídios aos Centros de Instrução e Adestramento da MB (CIAW, CIAA, CIANB, CIASC, CIAB, CIAAN e CAAML), 
com solicitação para alocação de vagas para serem incluídas no PGI 2022 com foco nos cursos expeditos, 
especiais, adestramentos e estágios para capacitação da Força de Trabalho, visando atender os setores 
administrativos (atividade-meio) e operativos (atividade-fim) das OM. 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 videoconferências, em proveito da capacitação. Foram priorizadas as vagas em cursos em áreas
críticas e de segurança, como por exemplo, aqueles atinentes ao CAv. Como medidas de controle, os militares e 
servidores civis foram direcionados para a participação em cursos realizados em Brasília como por exemplo, 
cursos nas seguintes Escolas de Governo: ENAP, ILB e ISC. Para o tratamento dos riscos relacionados ao 
patrimônio imobiliário, foram realizadas gestões priorizando as necessidades emergenciais. O montante 
utilizado está consolidado no quadro 4.6.4.2.1.5. Assim, as ações desenvolvidas pelo Com7ºDN foram amplas e 
detalhadas em conformidade com a legislação vigente, atendendo, simultaneamente, aos requisitos da 
transparência, Lei Nº 12.527, de 11 de novembro de 2011 (Acesso à Informação) e também o Decreto Nº 9.094,
de 17 de julho de 2017, o que permitiu que fossem cumpridos os objetivos contidos no PEO deste Comando.

4.0 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
4.1 – Governança do Com7ºDN 
         Para a tomada de decisões, o Comandante conta com a assessoria do ConGes, por ele presidido e compos- 
to pelo CEM, pelo CGS, pelo SPI, pelo SSI, pelo Assessor de Gestão e Controle Interno, pelos Encarregados de 
Seção do Estado-Maior, pelos Chefes de Departamento e de outros setores. O Conselho reúne-se mensalmente,
ocasião em que são realizadas as prestações mensais de contas das diversas gestorias, além de apresentados os 
diversos índices atinentes às atividades deste Comando e das OM subordinadas, que permitem traçar perfis de 
desempenho. Durante essas reuniões são ainda discutidas as ações em curso com vistas ao cumprimento do 
planejamento estratégico. Ainda são avaliados os riscos e consequentes ações mitigantes. No que diz respeito à 
estrutura de autocontrole da gestão da UPC, a AGCI vem se tornando cada vez mais um importante mecanismo 
de acompanhamento dos índices de aferição de qualidade dos serviços prestados por este Comando, 
contribuindo para a tomada de decisão, sempre com o foco na sociedade e orientado para o melhor resultado.
         Com os recursos disponibilizados, este Comando e suas OM subordinadas conseguiram cumprir as tarefas 
atribuídas. Todas as realizações, listadas abaixo, encontram-se de acordo com os OBJ de cada OM.
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I) Comando do 7° Distrito Naval
          No dia 9 de março, militares e servidoras civis deste Comando foram homenageadas em evento alusivo ao
Dia Internacional da Mulher. Também em março, militares das OM subordinadas participaram da campanha de
doação de sangue em apoio à Operação COVID-19, coordenada pelo Comando Conjunto Planalto. 
As doações, realizadas por voluntários do HNBra, do GptFNB, do CIAB e da CFB, tiveram o propósito de 
contribuir com a manutenção do estoque de sangue do Hemocentro de Brasília. 
          Entre os dias 23 e 24 de março, o Com7ºDN realizou o Estágio de Capacitação em Gestão do 
Conhecimento para 35 militares das OM da MB sediadas no DF, Goiânia-GO e Palmas-TO. O Estágio contou com 
o apoio da Coordenadoria de Capacitações de Curta Duração do CIANB e consistiu em aulas teóricas e 
atividades práticas com o propósito de capacitar militares e servidores civis para a utilização dos principais 
conceitos de gestão do conhecimento, seus benefícios e relevância, visando um processo consistente e 
confiável de tomada de decisão. 

Campanha de doação de sangue do Comando Conjunto Planalto                                            Vacinação noturna realizada pelo Comando Conjunto Planalto no DF                             
Foto: Arquivo do Com7ºDN                                                                      Foto: Arquivo do Com7ºDN                    

         Teve início no mês de maio, operação do Governo Federal de apoio à vacinação contra a COVID-19 no DF. 
Em parceria com o GDF, militares do Comando Conjunto Planalto passam a trabalhar diretamente no processo 
de imunização. Para isso, foi instalado um posto de vacinação na Praça dos Cristais, no SMU, para atendimento  
drive-thru, o que possibilitou a aplicação das vacinas sem que as pessoas saíssem de seus automóveis. O posto 
de vacinação seguiu o mesmo calendário que foi determinado pelo GDF e nele foram aplicadas a primeira e a 
segunda doses. As equipes atenderam de 18 às 23 horas.
         No dia 6 de julho, foram doadas pelo Adido de Defesa da França no Brasil, pelo Adido de Armamento e 
pelo Adido de Defesa Adjunto, por intermédio do Departamento Voluntárias Cisne Branco, Seccional Brasília,  
cestas básicas para as famílias que participam do PROFESP no Centro de Ensino Fundamental Sargento Lima e 
na e na Escola Classe 28. 
         Também no mês de julho o Com7ºDN homenageou as militares, durante cerimônia interna alusiva ao 41º 
Aniversário do Ingresso das Mulheres nas Fileiras da Marinha.
         Entre os dias 19 e 26 de julho o Com7ºDN realizou em Brasília o primeiro curso de capacitação para
síndicos, subsíndicos e membros dos conselhos fiscais de seus condomínios. A iniciativa foi criada com a finalida-
de de capacitar o corpo administrativo dos condomínios do Com7ºDN a melhor exercer suas atribuições, com 
base em conhecimentos compartilhados na área de gestão condominial por profissionais especializados.
         No dia 18 de agosto, o Com7ºDN realizou a cerimônia de premiação dos militares padrão, cujo propósito é 
reconhecer, valorizar e incentivar aqueles que mais se destacaram no cumprimento de suas atribuições no  
semestre.
         Inspirado no World Cleanup Day, que mobiliza milhares de pessoas de vários países para limpar o planeta 
em um único dia, o Com7ºDN, realizou no dia 18 de setembro, diversas ações de limpeza e conscientização da 
comunidade náutica e da população que frequenta rios e lagos do DF, Tocantins e Goiás. No Distrito Federal, a 
CFB promoveu a 2ª Regata Ecológica, uma gincana que premiou civis e militares que coletaram o maior volume 
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de lixo do Lago Paranoá e sua orla. Ao todo, foram retirados mais de 180 kg de resíduos do ambiente. Esta 
edição contou, ainda, com a participação de mergulhadores, que se encarregaram da limpeza do fundo do Lago.
O evento teve apoio da Adasa e patrocínio da CNseg. No Tocantins, a CFAT coordenou ações de conscientização 
e mutirões de limpeza em praias de Palmas e de Porto Nacional, além do Lago de Palmas. Também participaram
da ação, militares do CBMTO, fiscais do NATURATINS e da Fundação Municipal do Meio Ambiente. Foram 
recolhidos mais de 150 kg de lixo. Em Goiás, os militares da CFGO orientaram a população que frequenta o 
Córrego Água Branca, afluente do Rio Meia Ponte, em Goiânia, e o Lago Corumbá IV, em Abadiânia, quanto ao 
descarte adequado do lixo. Eles também coletaram cerca de 20 kg de resíduos. Membros da SOAMAR-Goiânia 
apoiaram a ação. Também, no dia 21 de setembro, o Com7ºDN e suas OM subordinadas comemoraram o Dia 
Mundial da Árvore com o propósito de divulgar a importância e estimular ações de preservação do meio 
ambiente. 

     

 Patromoria da CFB - militares plantaram mudas de ipê                                                          Militares da CFAT conscientizam frequentadores da Praia da Graciosa, em Palmas 
 Foto: Arquivo do Com7ºDN                                                                                                         Foto: Arquivo do Com7ºDN   

                                                           

          No mês de dezembro, o Com7ºDN, por meio de seu NAS, com a colaboração das OM apoiadas e subordi-
nadas, arrecadou 322 brinquedos novos, distribuídos, no âmbito da campanha “Natal
Voluntário", às crianças do Núcleo Rural Vargem da Bênção. A campanha “Natal Voluntário” é parte do Progra-
ma Pátria Voluntária, criado pela Casa Civil da Presidência da República, que prevê diversas ações com o objeti-
vo de fomentar o engajamento da sociedade em iniciativas de voluntariado, visando ao bem-estar dos grupos 
vulneráveis atendidos por instituições parceiras.

                                               

                                         “Campanha Natal Voluntário” -  entrega dos brinquedos pelo Com7ºDN
                                                                        Foto: Arquivo do Com7ºDN

           Em 2021, este Comando apoiou e realizou 111 apoios a cerimônias e cerimoniais, dentre eles destaca-se: Cerimô-
nia de Troca da Bandeira Nacional, na Praça dos Três Poderes, cujo objetivo é resgatar a tradição do culto à Bandeira, 
estimulando o sentimento de patriotismo e o fomento da mentalidade cívico-militar. Foram organizadas por este Co-
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mando as seguintes cerimônias: alusiva ao 156º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, Cerimônia de Transmissão 
do Cargo de Secretário-Geral da Marinha, Cerimônia em comemoração à assinatura do Armistício da Primeira Guerra 
Mundial, Cerimônia em memória aos marinheiros mortos da Marinha em Guerra, Cerimônia alusiva ao dia dos Amigos 
da Marinha, Cerimônia alusiva ao dia dos Veteranos da Marinha, Cerimônia alusiva ao dia da Bandeira e Cerimônia alusi-
va ao dia do Marinheiro. Além de participação direta nos seguintes eventos: Abertura do Ano Legislativo no Senado, 
Transmissão de cargo de Comandante da Marinha, Transmissão de cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada, Dia da 
Ciência e Tecnologia da Marinha e Tecnológico da Marinha e Cerimônia alusiva ao dia da Independência. Todos os even-
tos supracitados tiveram relevante colaboração para a divulgação das ações e atividades do Com7°DN e da MB junto 
aos públicos interno e externo.
          O SPI realizou 1890 atendimentos de manutenção em PNR ao longo do ano, o que representa uma média 
de 6 atendimentos diários, sempre com o intuito de aumentar o nível de satisfação com os serviços prestados 
pelo Com7ºDN. 
         Por meio do SRD foi realizada a incorporação de pessoal, bem como a realização de concursos públicos, 
conforme descriminado abaixo:

            - Incorporação de Pessoal:

Oficiais: SMV – 21 e SMO (Md) – 16, totalizando: 37 militares; e

Praças: SMV – 09 e SMO (Recrutas) – 219, totalizando: 228 militares.

- Concursos Públicos

  Quadro – 4.1.1 Concursos Públicos:

Concursos
CP-
AEN

CP-
ACN

CP-
AEAM

CP-CSM
(Md)

CP-CSM
(CD/S)

CP-
CapNav

CP-CAP CP-T
CP-

QC-IM
CP

QC-CA/FN
CP-CEM QT-PA

Candidatos 20 129 750 25 CD - 5
   S - 7 1 40 16 3 QC-CA – 3

QC-FN – 5 25 24

         Em relação à Segurança do Tráfego Aquaviário, foram realizadas 364 missões para a realização de INSPNAV, 
sendo 144 inspeções realizadas pela CFB, 194 realizadas pela CFAT e 24 realizadas pela CFGO. As ações 
desenvolvidas no período da Operação Verão, atingiram os objetivos propostos, contribuindo para a salvaguarda
da vida humana nos rios e lagos da AJ, para a segurança da navegação e para prevenção da poluição hídrica 
proveniente das embarcações. No total, foram realizadas 7.931 abordagens. Durante a operação realizada, as 
três capitanias aproveitaram para realizar ações de conscientização quanto aos cuidados para se evitar o 
contágio e a transmissão da COVID-19.

II) Hospital Naval de Brasília
        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 de 2020, houve o início da obra de reforma e ampliação da OMH, que permitirá o incremento 
de um conjunto maior de consultas e procedimentos além de internações. A obra dividida em oito fases, encon-
tra-se na seguinte situação: 
- Fases 1 e 2 concluídas;
- Fases 3, 4, 5 e 7 iniciadas;
- Ampliação – 96% concluída; e
- Reforma – 30% concluída.
         O projeto de ampliação do Hospital contará com uma UTI com capacidade para oito leitos, além do redi-
mensionamento da Unidade de Internação, que passará a contar com vinte e quatro camas.
         No final de 2020 foi assinado o Processo Licitatório de RCD nº 01/2020, para a construção e reforma de 
edificação destinada à expansão do HNBra, em área localizada no Guará que abrigará a nova Divisão de Odonto-
logia com seu respectivo centro cirúrgico. Atualmente a obra encontra-se em 45% concluída. A nova Divisão de 
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Odontologia permitirá ampliar o número de consultórios odontológicos, instalar o laboratório de próteses com 
modelagem e confecção em 3D e além de um centro cirúrgico próprio. 
         No dia 7 de julho, o HNBra inaugurou as instalações dos novos serviços do SSM oferecidos no Planalto Cen-
tral: o SMI e o NAIM. O SMI foi criado para ser a “porta de entrada” do SSM, proporcionando acompanhamento 
médico a partir da análise integral do paciente. O objetivo é priorizar a atenção básica à saúde e a prevenção, 
encaminhando para o especialista mais adequado quando necessário. Também focado na prevenção, o NAIM 
visa atender pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, frágeis ou com risco de fragilização. A expectativa 
é atender em média 600 pacientes nessas condições, sujeitos à elevada incidência de internação, maior risco de
dependência e incapacidade. O Núcleo é composto por equipe multiprofissional que desenvolve atividades in-
terdisciplinares, evitando agravos à saúde.
        A OM promoveu, nos dias 20, 21 e 25 de outubro, eventos alusivos ao “Dia do Dentista”. Nesses dias, foram
oferecidas palestras sobre saúde bucal na sala de espera do hospital, além de oficinas de instrução de higiene 
oral. Os cirurgiões-dentistas e técnicas em saúde bucal da Divisão de Odontologia do HNBra interagiram com os 
usuários que compareceram, e a eles distribuíram brindes e deram recomendações sobre cuidados orais para 
crianças, adultos e idosos. 
       Ao longo de 2021, o HNBra realizou triagem e atendimento aos militares da ativa, da reserva, dependentes 
e pensionistas, com suspeita e com diagnóstico confirmado para COVID-19. 
       Foram realizas as seguintes obras e aquisições: reforma do Centro Cirúrgico, aquisição de equipamentos e 
materiais para mobiliar o Centro Cirúrgico, revitalização do SPA e aquisição de equipamentos de diagnóstico 
para o laboratório. Foram realizadas também as seguintes obras: construção de nova central de gases medici-
nais, criação de um setor de radiodiagnóstico, reforma do alojamento de CB/MN com a substituição dos armá-
rios, construção de barbearia para melhor atendimento à tripulação, revitalização da fachada da OM, revitaliza-
ção das suítes da internação e climatização da Sala de Estado.

 

Equipamento de dosagem de Imunoglobulinas                                                                                  Equipamento RT-PCR
Foto: Arquivo do HNBra                                                                                                                          Foto: Arquivo do HNBra

Ampliação do hospital                                                                                                                              Novas instalações
Foto: Arquivo do HNBra                                                                                                                           Foto: Arquivo do HNBra
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III) Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez
        No mês de março, o CIAB recebeu MN-RC, convocados para o SMO. Os militares realizaram, também, 
cursos profissionalizantes em parceria com o SENAI e o SENAC, como parte do Projeto Soldado Cidadão, do MD,
com o propósito de possibilitar melhores condições de ingresso no mercado de trabalho ao término do Serviço 
Militar. Para a retomada das atividades do SEN, o CIAB vem cumprindo os protocolos de prevenção à COVID-19.
        A OM  formou,  em fevereiro, 26 novos CB e MN especializados. Os militares foram selecionados por meio 
de concurso público.
        O CIAB realizou, no dia 18 de junho, a cerimônia de juramento à Bandeira Nacional para 111 alunos do Cur-
so de Formação de SD-FN e 110 do Estágio de Instrução e Adaptação de MN-RC.
        Entre os dias 12 e 14 de julho a OM apoiou a operação de prevenção contra incêndios florestais realizada 
pelo GDF, por meio do IBRAM e da Secretaria do Meio Ambiente.

    
  

      

      Formatura da Turma CB e MN especializados                                                                         Operação de Prevenção contra incêndios florestais
      Foto: Arquivo do CIAB                                                                                                                  Foto: Arquivo do CIAB 

       Nos dias 8 e 9 de setembro, a OM realizou exercício de campo na Área ALFA, em Santa Maria-DF. O exercí-
cio visa avaliar o desempenho dos alunos do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais no terreno, por 
meio de exercícios práticos, com ênfase no emprego das técnicas individuais básicas do combatente anfíbio, em
situações diversas no combate terrestre, além de ações de pequenas frações em Operações Anfíbias. Durante 
toda a realização da atividade curricular, foram respeitadas normas e protocolos de prevenção e combate à CO-
VID-19, para que as instruções ocorressem de forma segura. Nos dias 28 e 29 de setembro, os Aprendizes FN re-
alizaram segundo exercício de campo na região de Saia Velha, nas instalações do CIAB. As atividades foram de 
natureza prática, buscando a realidade dos adestramentos básicos de combate dos SD-FN. 
        Também no mês de setembro, a OM foi submetida à IAM realizada pelo ComImSup.
        Em outubro teve lugar no CIAB a cerimônia de juramento à Bandeira Nacional dos alunos do Estágio de 
Adaptação e Serviço e Estágio de Serviço Técnico para Oficiais (EAS/EST). A turma é composta de 22 GM (RM2), 
dos Quadros de Apoio à Saúde, de Cirurgiões Dentistas, de Médicos, Técnico e do Corpo de Engenheiros da Ma-
rinha. 
        Também em outubro a OM realizou o E-B-P/CIF. Participaram do curso 14 militares de OM subordinadas ao
Com7ºDN. 
        No mês de dezembro o CIAB realizou a cerimônia de juramento à Bandeira Nacional pelos alunos do Curso 
de Formação de Soldados Fuzileiros Navais e do Estágio de Instrução e Adaptação de Marinheiros Recrutas. A 
cerimônia seguiu os protocolos de prevenção à COVID-19. Formaram-se 128 Aprendizes FN e 109 MN-RC que 
receberam instruções e adestramentos atinentes às peculiaridades das respectivas carreiras.
        Em 2021, formaram-se duas turmas de GM (RM2) num total de 39 alunos; duas turmas de SD-FN, num to-
tal de 239 alunos e duas turmas de MN-RC, num total de 219 alunos. 
        A OM realizou parceria com o SENAI e com o SENAC para realizar cursos técnicos profissionalizantes para 
219 MN-RC. Essa parceria promoveu o aprimoramento técnico-profissional dos recrutas, que estão sendo 
aproveitados nas suas áreas de formação. 
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       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.
        As contratações que mais se destacaram em 2021 se referem à revitalização da Sala de Estado, do 
alojamento de CB/SD e da guarda VNAVI, bem como ao balanceamento do quadro elétrico do simulador de 
armas portáteis, à construção da rede de esgoto e gordura do rancho, à aquisição de aparelhos para a academia 
da OM e de equipamentos para as salas de aula (lousa interativa e multimídia) e auditório, assim como de 
informática e de uma cadeira odontológica para a Divisão de Saúde. 

Exercício de Campo para Aprendizes FN                                     Formatura de GM-RM2 da turma II/2021 
Foto: Arquivo do CIAB                                                                                Foto: Arquivo do CIAB 

IV) Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília
      O OM realizou, no dia 9 de fevereiro, nova doação de kits de alimentação a famílias em situação de 
vulnerabilidade social, cadastradas no PROFESP. Com a suspensão das atividades esportivas do Programa, os 
recursos financeiros que seriam destinados às refeições dos participantes foi redirecionado para a preparação 
dos kits de alimentos. A iniciativa teve como propósito atenuar as dificuldades enfrentadas por essas famílias.
      O GptFNB realizou, no dia 10 de março de 2021, mais uma etapa de doações de kits de alimentação. 
      Também em março a OM realizou a desinfecção da sede do DER-DF, do Edifício-Sede da AGU e da própria 
OM como parte das ações da Operação COVID-19, do Comando Conjunto Planalto. 
      A OM conduziu, entre 19 de março e 29 de abril de 2021, o EQ-OpCer, com a finalidade de suplementar a 
habilitação técnico-profissional dos combatentes recém-chegados ao cerrado brasileiro. O estágio contou com a
participação de vinte e cinco militares.
      Também no mês de abril, militares do GptFNB realizaram desinfecções nos 2º e 4º Distritos Rodoviários do 
DER-DF, nas áreas comuns da Sede da Administração Regional do Riacho Fundo II, no Pátio de Obras da 
Administração e no Terminal Rodoviário. 
      No mês de junho, o GptFNB realizou, ADERIB na região do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas-GO. O 
propósito é consolidar o adestramento dos Pelotões das Subunidades da OM, possibilitando que os militares 
atuem como elementos de apoio ao combate nas Operações Fluviais e Operações Terrestres, de caráter naval 
em diversas áreas. Também em junho, a OM realizou, em Ladário-MS, o exercício de Subunidades Ribeirinhas 
no Pantanal (SUBEX RIB PANT)-2021, com o propósito de complementar o adestramento de suas Subunidades 
nas ações em Operações Ribeirinhas e Fluviais. As instruções foram ministradas com apoio do 3º Batalhão de
Operações Ribeirinhas.
       Entre 5 e 7 de julho, a OM realizou o Exercício de Infantaria das Subunidades (SUBEX INF), em São 
Sebastião-DF. A atividade visou consolidar o adestramento de subunidades nas ações de operações terrestres 
ofensivas e defensivas de caráter naval.
       No dia 11 de setembro, o GptFNB realizou, nas suas dependências, o evento “Um Dia de Fuzileiro Naval e 
Marinheiro”, para famílias e convidados dos militares das OM da AJ Com7ºDN. O público teve a oportunidade 
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de conferir as principais atividades desempenhadas pelos Fuzileiros Navais e Marinheiros do Planalto Central, e 
de se divertir com brinquedos e oficinas de recreação, cedidos pelo SESC-DF, e com apresentação de mágica. 
Também foram realizados passeios de barco, com o apoio da CFB, passeios a bordo de viaturas blindadas, 
apresentações dos cães militares, do pelotão de motociclistas e da Banda de Música. Além disso, os familiares e 
convidados puderam conhecer os equipamentos operativos e veículos militares. O evento contou com a 
presença do Secretário de Produtos de Defesa e do Coordenador de Esporte e Lazer do SESC-DF.
      No mês de outubro foi realizada a corrida rústica em comemoração aos sessenta anos da OM, em parceria 
com o SESC-DF e a Fecomércio-DF. A corrida reuniu cerca de 600 pessoas na avenida W3 Sul, em Brasília-DF.
      A Banda de Música do GptFNB executou, na manhã do último dia 9 de novembro, concerto ao ar livre para o
corpo discente e parte da tripulação do CIAB. Na ocasião, foram tomadas as medidas de prevenção e 
distanciamento necessárias para o enfrentamento à COVID-19. 

 ADERIB em Caldas Novas-GO                                                                                                           Exercício de Infantaria de Subunidades (SUBEX-INF) no Planalto Central
Foto: Arquivo do GptFNB                                                                                                                   Foto: Arquivo do GptFNB

 
  V) Estação Rádio da Marinha em Brasília

        A OM contribuiu para o atendimento das atividades marítimas da MB, atendendo os navios no mar e nos  
rios. Contemplando a sua principal missão, a OM realizou um exercício de Ativação de Meios Próprios de 
Comunicação da MB, proporcionando comunicações entre os Distritos Navais e entre outras organizações de 
interesse da MB.
        Entre 19 e 27 de maio, a ERMB prestou apoio à Escola Classe 28, localizada no Gama-DF, para conservação 
e manutenção das instalações. A ação visou preparar o espaço para o retorno dos alunos àquela unidade de 
ensino, que é atendida pelo PROFESP.
        No mês de junho a OM foi submetida à IAM realizada pelo ComImSup.
        Nos dias 31 de agosto e 2 de setembro, a OM convidou crianças atendidas pelo PROFESP para a promoção 
de atividades físicas e recreativas. Os estudantes da Escola Classe 28, no Gama e do CEF Sargento Lima, em 
Santa Maria, ambas no DF, participaram de brincadeiras, praticaram esportes, compartilharam o lanche, entre 
outras atividades, como canto e Cerimonial à Bandeira. Em virtude da paralisação temporária do programa, as 
atividades desenvolvidas durante esses dois dias se deram em caráter excepcional, respeitando as medidas e 
protocolos de prevenção à COVID-19, em consonância com o propósito do Programa de proporcionar qualidade
de vida e promover cidadania.
       No dia 28 de setembro, a OM retomou às atividades com as crianças atendidas pelo PROFESP. 
       Em 2021, a OM distribuiu um total de 120 kits de alimentação para as famílias das crianças cadastradas no 
Programa.
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PROFESP 2021                                                                                                                                   Aula de canto para as crianças atendidas pelo PROFESP  
Foto: Arquivo da ERMB                                                                                                                    Foto: Arquivo da ERMB 

                                      
                                       Manutenção e conservação das instalações da Escola Classe 28, no Gama 
                                                            Foto: Arquivo da ERMB

                                                                                                               
VI) Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins

        A OM desenvolveu diversas AFTA, perfazendo ao todo 194 INSPNAV, totalizando 3.359 abordagens, 138 
notificações e 17 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 e com o apoio do GptFNB 
realizou INSPNAV em Palmas em apoio aos órgãos de segurança pública e ambiental com ações de 
conscientização, prevenção e combate a delitos ambientais.

          No mês de fevereiro, a Capitania lançou a campanha “Mar Limpo é Vida”, no Lago de Palmas. A iniciativa 
foi realizada com ações de conscientização e coleta de resíduos nas águas e às margens do lago. O objetivo foi 
trazer à atenção da comunidade náutica e da população local as consequências adversas do descarte inadequa-
do de resíduos sólidos e da poluição hídrica ao meio ambiente. A CFAT realizou um mutirão de limpeza em di-
versas praias da região. Ao final do dia, foram recolhidos mais de 150 quilos de resíduos, desobstruindo-se as 
águas do acúmulo de diversos materiais, entre garrafas pet, canudos e sacolas plásticas.
          Em relação ao EPM foram realizados 13 cursos para Marinheiro Fluvial Auxiliar, sendo 12 cursos previstos 
no PREPOM e 1 curso extra-PREPOM. Também foram realizados 6 cursos de ETSP, para os seguintes órgãos pú-
blicos: EB, DPF, PRF, Polícia Penal, Polícia Civil, PMTO, Naturatins e Prefeitura de Pedro Afonso. No mês de maio,
por exemplo, a OM concluiu, o Curso de Formação de Marinheiro Fluvial de Convés para 28 alunos do município
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de Caseara-TO. Além de contribuir para a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção
da poluição hídrica oriunda de embarcações na AJ, a formação possibilitará o aumento da renda familiar dos 
alunos e, consequentemente, o desenvolvimento socioeconômico da região. 
         Também no mês de outubro a CFAT esteve no mesmo município em ação do projeto “Capitania Itineran-
te”. A iniciativa visa a ampliar o acesso aos serviços oferecidos para usuários que residam longe da capital. Fo-
ram oferecidos os serviços de inscrições de embarcações, revalidação de Caderneta de Inscrição e Registro, re-
validação e emissão de segundas vias de Título de Inscrição de Embarcação Miúda e revalidação de Carteira de 
Habilitação de Amador. Na ocasião foi aplicado exame a 27 candidatos para habilitação de arrais amador, e ofe-
recido o Curso de Formação de Aquaviários -Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés, concluído com a formação 
de 29 aquaviários. 
         Mesmo com as restrições causadas pela COVID 19, o GAP, desta Capitania, realizou 3.561 atendimentos ao
público externo.
         Com as ações que foram desenvolvidas em 2021, a OM formou 270 aquaviários, habilitou 162 servidores 
de órgãos públicos e 1.360 condutores amadores de embarcações, além de ter registrado 836 embarcações. 
         Foram aplicados exames por meio de prova eletrônica, cujo resultado do exame é disponibilizado para o 
candidato de forma instantânea, trazendo assim, mais eficiência no processo de emissão de habilitação amado-
ra.
         A CFAT, no mês de julho, participou do I Simpósio de Apoio à Defesa Civil, promovido pelo 22º Batalhão de 
Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro. A OM apresentou palestra da sobre suas capacidades de apoio 
frente a possíveis cenários de desastres naturais. O simpósio teve o propósito de estreitar laços e aumentar a in-
tegração entre as agências que fazem parte do Sistema de Defesa Civil do Tocantins, compartilhar as experiên-
cias vividas pelas instituições participantes no tocante a catástrofes e desastres naturais, estimular o debate so-
bre assuntos relativos à ajuda humanitária e difundir a estrutura e a metodologia de emprego das Forças Arma-
das.

                                   
                                          Formação de profissionais aquaviários em Caseara-TO

                                                                     Foto: Arquivo da CFAT 

           Foram realizadas as seguintes operações: Operação Verão, Operação Verde Brasil 2 e Operação Travessia 
Segura. Em relação à Operação Verão, foram realizadas 59 ações de fiscalização em 23 praias de 15 municípios. 
A ação resultou em 938 abordagens, com expedição de 48 notificações e apreensão de seis embarcações. 
           A OM lançou, no dia 29 de outubro, operação com o IBAMA, em Palmas-TO, e com o NATURATINS, em 
Palmas e Porto Nacional-TO. A operação teve cunho educativo e de esclarecimento. 
           No mês de novembro a Capitania participou da simulação do rompimento da barragem da UHE Luís Edu-
ardo Magalhães, em Lajeado-TO. As ações tiveram como propósito aumentar a integração dos órgãos do Siste-
ma de Defesa Civil do Tocantins e deste com a população local, na iminência de possíveis catástrofes ou desas-
tres naturais. 
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                                                           Campanha “Mar limpo é vida” 
                                                           Foto: Arquivo da CFAT   

       Na área social, a OM entregou 230 kits básicos de alimentação para beneficiários do PROFESP. Com a 
suspensão das atividades esportivas do Programa, medida adotada para prevenir a propagação da COVID-19, 
os recursos habitualmente destinados às refeições dos jovens durante as atividades foram redirecionados 
para a preparação dos kits. Nos dias 16 e 17 de junho, militares voluntários da OM doaram sangue ao HCP e 
no mês de outubro a CFAT presenteou crianças do Acolhimento Institucional Casa Raio de Sol, em

Palmas-TO, com brinquedos arrecadados para campanha do Programa Pátria Voluntária, do Governo Federal.
       A CFAT realizou a ampliação da área de armazenagem de gêneros alimentícios, com a construção de um
paiol de gêneros secos e a instalação de uma frigorífica para gêneros congelados. 
        Na qualidade de 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.

 

     
                                                                                                                             

                                                                      Doação de brinquedos – Programa Pátria Voluntária
                                                                      Foto: Arquivo da CFAT

VII) Capitania Fluvial de Brasília
       No mês de janeiro, a OM realizou IN nas áreas em que há maior concentração de embarcações de esporte e
recreio na represa de Corumbá, em Caldas Novas-GO. No período, foram inspecionadas 22 embarcações, das 
quais, algumas foram instruídas a interromper a navegação, por não disporem de itens de segurança. Ainda em 
janeiro, a CFB realizou inspeção naval nas águas do Lago Serra da Mesa, no município de Niquelândia-GO. A 
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ação teve o propósito de verificar as condições de navegação das embarcações, além de instruir e orientar os 
condutores sobre a importância de observar as normas de segurança da navegação. 
        Nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2021, a OM realizou AFTA no Lago Corumbá IV, em Goiás. As ações, em 
duas etapas, deram-se, respectivamente, nas proximidades de Alexânia e Abadiânia, entre os dias 13 e 14 de fe-
vereiro, e no município de Luziânia-GO. Com a finalidade de salvaguardar a vida humana e garantir a segurança 
da navegação durante o carnaval, os inspetores instruíram as comunidades náuticas que frequentam o Corum-
bá IV sobre algumas das principais regras de segurança da navegação. Foram realizadas campanhas de consci-
entização quanto ao combate ao lixo no nos lagos e prevenção ao COVID-19.
        Em março as inspeções foram realizadas na cidade de Minaçu-GO e no Lago Paranoá. Foram realizados 
Controle de Área no Lago Paranoá para um evento Institucional da Presidência e também realizado o evento 
Praia Limpa, com a mobilização dos meios da Capitania e seus militares realizando ações de conscientização à 
população.
    Em abril  foram realizadas  inspeções  no  Lago Paranoá,  e  nas  cidades  de  Formosa-GO,  Planaltina-GO e
Niquelândia-GO.
        No mês de maio, a CFB se fez presente no município de Luziânia-GO, com intuito de instruir e orientar os 
condutores de embarcações sobre a importância do cumprimento da LESTA e demais normas da Autoridade 
Marítima. Foram realizadas 45 AFTA. Como resultado, 18 notificações foram aplicadas e 16 embarcações preci-
saram ser apreendidas. Foram realizadas também IN no Lago Paranoá, no Lago Corumbá IV e nas cidades de 
Planaltina-GO e Minaçu-GO. Também em maio a OM foi submetida à IAM realizada pelo ComImSup.
        Em junho deu-se início a Operação Verão. Foram realizadas inspeções navais no Lago Paranoá, no Lago 
Corumbá IV e na cidade de Niquelândia-GO. Foram realizados diversos apoios a regatas e eventos náuticos no 
Lago Paranoá. Entre os dias 3 e 6 de junho, a CFB e a CFGO uniram esforços a fim de instruir e orientar os 
condutores de embarcações no Lago Corumbá IV sobre a importância do cumprimento das normas do tráfego 
aquaviário. Esta foi a primeira operação conjunta das duas capitanias e cobriu os seis municípios banhados pelo 
Lago: Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Alexânia, na área de jurisdição da CFB e Silvânia-GO 
e Abadiânia-GO, na área da CFGO. As equipes percorreram 173 km² de espelho d’água. As duas equipes 
realizaram 68 fiscalizações, que resultaram em 29 notificações e 21 embarcações apreendidas.
         No mês de agosto, a CFB prestou apoio à Procissão Náutica em homenagem ao 138º aniversário de Dom 
Bosco, no Lago Paranoá. 
         No mês de setembro foram realizadas IN no Lago Paranoá e nas cidades de Planaltina-GO e Uruaçu-GO. A 
OM foi mobilizada para apoio ao World Clean Up Day.
         No dia 10 de outubro, militares da Capitania resgataram uma família a bordo de um pedalinho que 
naufragava, quando faziam IN nas proximidades da Concha Acústica, no Lago Paranoá. 
         Entre os dias 11 e 15 de novembro foram realizadas IN no Lago Paranoá, Lago Corumbá IV e cidade de 
Minaçu-GO. 
        No mês de dezembro a OM realizou uma série de atividades com o 23º Grupo Escoteiro do Mar Almirante 
Benjamin Sodré, de Brasília-DF e o 32º Grupo Escoteiro do Mar Manoel Fernandes de Carvalho, da cidade de 
Uruaçu-GO. O evento foi voltado para a Tropa Escoteira, com idades de 11 a 15 anos e para o Ramo Sênior, 
formado por jovens de 15 a 17 anos. A equipe da CFB realizou, também, demonstrações de combate à poluição 
hídrica, com o intuito de fomentar nos escoteiros a mentalidade responsável quanto à necessidade  da 
preservação ambiental.
        Em 2021, a OM realizou 04 ações de capitania itinerante, no mês de Junho na cidade de Niquelândia-GO, 
julho e outubro em Uruaçu-GO e novembro em Minaçu-GO. Estas ações têm o propósito de levar, às 
comunidades mais distantes da sede, todo tipo de serviços cartoriais ofertados pela CFB (documentos de 
embarcações, amadores, aquaviários, vistorias, etc), IN e realização de cursos de formação de aquaviários.     
Também foram realizados quatro cursos da categoria Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas - 
Nível 1 nas cidades de Niquelândia-GO, Uruaçu-GO e Minaçu-GO. As quatro turmas formaram 56 aquaviários.
        O EPM também atuou na realização dos seguintes cursos: Especial para Condução de Embarcações de Esta-
do no Serviço Público (ECSP) e Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP). A 
primeira turma de ETSP foi feita para a PMGO, na cidade de Uruaçu-GO. O curso realizado formou 21 policiais 
militares. A segunda turma de ETSP foi realizada de forma semipresencial com sua fase presencial na cidade de 
Niquelândia-GO. Neste curso foram capacitados 22 militares do CBMGO. Por fim, a CFB realizou o curso ECSP 
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com a formação de 39 militares do CBMDF. Esse curso ocorreu de forma presencial, respeitando o distancia-
mento social e as medidas sanitárias exigidas pelo GDF e Ministério da Saúde. 

       A OM desenvolveu diversas AFTA, perfazendo ao todo 144 INSPNAV, totalizando 3.444 abordagens, 490 
notificações e 152 apreensões de embarcações que infringiram a LESTA. 
        Em 2021, a CFB recebeu, por meio de emenda parlamentar, o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais). Os recursos foram empregados na compra de uma embarcação de casco rígido no valor de R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais), obtidos por meio do processo dispensa eletrônica realizada com base no Art.75 da Lei 
14.133/2021. Foi também adquirido uma viatura L200 no valor de R$ 194.230,00 (cento e noventa e quatro mil, duzen-
tos e vinte e sete reais) adquirido por meio do pregão n° 37/2021 do COMRJ. 

 

INSPNAV  no Lago Serra da Mesa, em  Niquelândia-GO                                                                Procissão náutica em homenagem a Dom Bosco, Padroeiro de Brasília
 Foto: Arquivo da CFB                                                                                                                          Foto: Arquivo da CFB                                                                                                        

VIII) Capitania Fluvial de Goiás
         No dia 5 de fevereiro, a MB realizou a ativação da CFGO.  A nova OM foi criada com o propósito de 
contribuir para as atividades de STA, EPM, salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição hídrica oriunda 
de embarcações em sua AJ, com 202 municípios no Estado de Goiás. 
         Em 10 de fevereiro, a OM recebeu a visita do Deputado Estadual Bruno Peixoto. O Parlamentar efetuou 
transferência de propriedade da sua embarcação. 
         Entre os dias 19 e 21 do mesmo mês, a OM realizou sua primeira IN, na cidade de Caldas Novas-GO.
         No mês de maio, tiveram início as atividades de ensino da Capitania com o curso ETSP. Participaram 33 
servidores do Serviço Geológico do Brasil, antiga Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais. As aulas 
tiveram o propósito de habilitar servidores públicos para tripular ou conduzir pequenas embarcações de até 
oito metros de comprimento, incluindo lanchas do tipo LAEP-7. 
         No mês de junho, foi realizada prova para habilitação nas categorias de arrais amador e motonauta, na 
sede da Capitania. Na ocasião, foram respeitados os protocolos sanitários vigentes, a fim de garantir a saúde 
dos candidatos.
         Entre 15 e 20 de julho, militares da CFGO estiveram no município de São Miguel do Araguaia-GO com o 
propósito de fiscalizar o cumprimento das normas da Autoridade Marítima, em especial no distrito de Luiz 
Alves, banhado pelo Rio Araguaia. 
         A OM promoveu, no dia 13 de agosto, campanha de doação de sangue em parceria com o HEMOGO, em 
Goiânia. As doações foram realizadas por 21 militares voluntários e teve como propósito reforçar o estoque
de bolsas de sangue e plaquetas no estado de Goiás durante a pandemia.
         Entre os dias 4 e 7 de setembro, a CFGO realizou IN no município de Caldas Novas-GO. No período, os mili -
tares também participaram de ação de combate ao lixo nas margens do Rio Corumbá.
         A Capitania cadastrou: 837 embarcações miúdas, 337 embarcações de médio/grande porte e 15 
embarcações de transporte de passageiros, totalizando 1.189 embarcações.
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         Em relação ao setor de amadores, foram aplicadas 2.077 provas sendo 1.765 na sede da Capitania e 312 
em cidades da AJ.
         Em 2021, foram realizadas IN nos seguintes municípios do Estado de Goiás: Anicuns, Buriti Alegre, Aragar-
ças, Aruanã, Caldas Novas, Itumbiara, São Miguel do Araguaia, São Simão e Três Ranchos. Na Operação Verão,  a
OM seccionou a AJ em 03 polos, tomando como referência a maior concentração nos meses de julho, agosto e 
setembro. No mês de julho foram realizadas IN na Bacia do Araguaia, nos municípios de Aruanã-GO e Aragarças-
GO e no distrito de Luiz Alvez-GO. Em agosto a OM atuou na Bacia do Paranaíba, nos municípios de: São Simão-
GO, Itumbiara-GO e Buriti Alegre-GO e em setembro foi contemplada a Bacia do Corumbá, região central de 
Goiás, nos municípios de: Caldas Novas-GO, Anicuns-GO e Três Ranchos- GO.

        A CFGO realizou diversas campanhas educativas de preservação ao meio ambiente e de prevenção a doen-
ças, conforme abaixo discriminado:
         – Campanha educativa de combate ao descarte de lixo nos rios na cidade de Goiânia;
         – Conscientização e prevenção da poluição hídrica provocada por embarcações e suas instalações de apoio,
com a distribuição de panfletos; e
        – Palestras sobre o combate ao câncer de mama (Outubro Rosa) e ao câncer de próstata (Novembro Azul).
        O EPM atuou na realização dos seguintes cursos:  ETSP para a PMGO, militares do EB e servidores do 
Serviço Geológico do Brasil e dois Cursos de Formação de Aquaviários, nas categorias de Marinheiros Fluvial 
Auxiliar de Convés e Máquinas, nível 1, com 58 aquaviários aprovados. 
           A OM desenvolveu diversas AFTA, perfazendo ao todo 24 INSPNAV, totalizando 1.128 abordagens, 131 
notificações e 74 apreensões de embarcações que infringiram a LESTA.  

 

 

Ativação da CFGO                                                                                                                           INSPNAV em Caldas Novas-GO 
Foto: Arquivo da Assessoria de Comunicação Social do Com7ºDN                                        Foto: Arquivo da CFGO 

 

Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)          Campanha de doação de sangue   
Foto: Arquivo da CFGO                                                                                   Foto: Arquivo da CFGO                                          
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4.2 – Transparência e relacionamento com a sociedade
         A missão do atendimento ao público da MB é contribuir para a democracia e a efetividade dos direitos 
humanos, por meio da mediação de conflitos e do reconhecimento do usuário como sujeito de direitos. Dessa 
forma, o Com7ºDN controla a qualidade do serviço público, de maneira a auxiliar na busca de soluções dos 
problemas existentes em cada OM subordinada. Este Comando, por meio do canal “fale conosco”, também é 
responsável por receber em meio eletrônico, telefônico, carta ou pessoalmente, a demanda solicitada pelo 
usuário. As manifestações recebem o devido tratamento, sendo o usuário também orientado sobre o Sistema 
Fala.BR, do Governo Federal, onde podem ser inseridas as manifestações.
         Lista-se abaixo os principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas:
          O principal canal de acesso do cidadão ao Com7°DN foi a Ouvidoria que permitiu o incremento da cultura junto 
aos clientes de emitir opiniões com a finalidade de identificar oportunidades de melhorias com vistas a atingir um aten-
dimento diferenciado e de qualidade. Assim, por meio daquele setor, foi possível aos usuários efetuarem solicitações, 
reclamações, denúncias, sugestões e elogios, sempre com o sigilo adequado a cada situação.
         Este Comando também possui CSU divulgada na página Internet (https://www.marinha.mil.br/com7dn/?q=pagina-
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; 
- CFAT – https://www.marinha.mil.br/cfat/?q=home; e
- CFGO – https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/38.

4.3 – Objetivos estratégicos e indicadores de desempenho
             O Com7°DN possui 16 OBJ estabelecidos que indicam os rumos a serem seguidos para o período de 2021
a 2024. São eles:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBJ 04 – Aprimorar a capacidade de Defesa NBQR.
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Responsável – Seção de Operações
Indicador de desempenho - ICNBQR – Indicador de Capacitação da Equipe NBQR 

OBJ 05 – Aprimorar a capacitação de pessoal do Com7ºDN.

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

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

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

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

OBJ 06 – Aprimorar a estrutura de execução do PROGEM.

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

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

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

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

Responsáveis – Departamento de TI 
Indicador de desempenho – IMTIC – Indicador de Modernização da Infraestrutura de TIC

OBJ 09 – Priorizar a divulgação das atividades do Com7ºDN aos públicos interno e externo, com foco nas
operações, exercícios e demais atividades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 40-52



(Continuação do Relatório de Gestão do Exercício de 2021, do Com7ºDN......……..…………………………...................…)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBJ 14 – Aprimorar a captação e gestão de recursos humanos

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

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

OBJ 15 – Manter o bom clima organizacional

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

OBJ 16 – Promover a manutenção contínua dos monumentos em homenagem à MB, na AJ
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Responsáveis – Divisão de Serviços Gerais e Assessoria de Comunicação Social
Indicador de desempenho – INDSEM – Indicador Semestral de Esforço sobre Monumentos  à MB

4.4 – Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos
       Os diversos processos de trabalho e atividades, que compõem as tarefas deste Comando e OM 
subordinadas, são melhores gerenciados por intermédio de indicadores que permitam acompanhar o alcance 
dos diversos objetivos estabelecidos. Dessa forma, são comparados com metas e parâmetros preestabelecidos, 
para subsidiarem os ajustes que se fizerem necessários.
         Em virtude das diversas tarefas atribuídas a este Comando, foram elaborados 42 indicadores de desempenho. Os 
principais são os seguintes:

1. IDESTA (Indicador de Disponibilidade de Embarcações do SSTA) – Em 2021, a disponibilidade das 
embarcações do SSTA deste Comando atingiu 71,3%. 
2. IDEVO (Indicador de Disponibilidade de Viaturas Operativas) – A disponibilidade das viaturas operativas 
do GptFNB e CIAB superou a meta de 65% do ComOpNav, atingindo 83%. 
3. IAFER (Indicador de Atendimento da FER) – Em relação a FER o Com7°DN esteve pronto em 100% dos 
casos de acionamento.
4. ICPGAD (Indicador de Cumprimento do PGAD) – Aproximadamente 98% dos adestramentos previstos 
foram realizados.
5. ICPGI (Indicador de Cumprimento do PGI) – Este Comando cumpriu aproximadamente 72% do PGI 
ficando acima da meta de 60%.
6. IURPGM (Indicador de Utilização de Recursos de PROGEM) – Do total de recursos disponibilizados para 
a manutenção dos meios, este Comando empenhou 100% dos recursos alocados.
7. ICIN (Indicador de Cumprimento de Inspeções Navais) – Em 2021, o Com7ºDN programou 306 IN e 
executou 364 inspeções, totalizando 119%.
8. IDAAT (Indicador de Divulgação das Ações e Atividades do Com7ºDN) – O Com7ºDN divulgou 100% das 
atividades/ações desenvolvidas em 2021.
9. ISESAR (Indicador Semestral de Esforço sobre Incidentes SAR) – Em 2021, foram realizados 6 exercícios 
SAR. Este Comando realizou 100% dos exercícios programados.
10. ISMCE/E (Indicador Semestral de Militares Cursados em ESPOC/ESPRAC) – O Com7ºDN e as três 
Capitanias subordinadas atingiram o índice de 89%. Considerando as medidas de referência, o percentual foi 
considerado bom.
11. IATNAS (Indicador de Atendimento NAS) – O NAS do Com7ºDN atendeu satisfatoriamente 96,4% da 
demanda por serviços, nos prazos estabelecidos. 
12. IUVORC (Indicador de Utilização da Verba Orçamentária)  – Do total de recursos repassados pelos Relatores dos 
Planos de Metas (posição de 13DEZ2021), foram empenhados 100% dos recursos, liquidados 62,5% e pagos 57,8%.
13. IDELIC (Indicador de Despesas Licitadas) – Aproximadamente 69,4% das despesas do Com7°DN foram licitadas.
14. TMDO (Tempo Médio de realização de Despesa Orçamentária (meta - 30 dias)) – Em 2021, em média, o 
Com7ºDN executou as três fases da despesa pública em 18 dias.
15. IROUV (Indicador de Respostas da Ouvidoria) – Em 2021, a Ouvidoria deste Comando atendeu satisfatoriamente 
100% das solicitações.
16. IAGO (Indicador Anual de Gestão Organizacional) – As OM subordinadas ao Com7ºDN atingiram a média de 798,3
pontos na Lista de Verificação P-10 (Programa Netuno).
17. ICO (Indicador de Clima Organizacional) – De acordo com a PCO, para os três grupos temáticos considerados 
(Relacionamento interpessoal e Liderança, condições de trabalho e qualidade de vida/social/gestão) a satisfação da 
Tripulação deste Comando atingiu o índice de 79,2%.
18. IOCPNR (Indicador de Ocupação de PNR) – O Com7ºDN manteve, em média, a taxa de ocupação dos PNR em 
94.4%.
19. INDSEM (Indicador Semestral de Esforço sobre Monimentos em homenagem à MB) –  Em 2021, o Com7ºDN e 
suas OM subordinadas atingiram o índice de 76,9%
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            A análise deste indicadores, demonstra que as atividades desempenhadas pelo Com7°DN estão alinhadas com as di-
retrizes estabelecidas pelo ComOpNav.

4.5 – Avaliação dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas
        O Com7ºDN, em 2021, executou ações de INSPNAV em atendimento às disposições da Lei nº 9.537/1997, 
que dispõe sobre a Segurança do Tráfego Aquaviário. As ações foram realizadas por intermédio das três Capita-
nias subordinadas: CFB, CFAT e CFGO, visando a orientação e o controle das atividades correlatas ao provimento
da segurança da navegação aquaviária e à fiscalização de leis e regulamentos em águas interiores. Este Coman-
do empreendeu todos os esforços ao seu alcance para cumprimento da missão da MB, em atendimento ao dis-
positivo contido no art. 142 da Constituição. 
        Os recursos financeiros disponibilizados para a manutenção das embarcações, bem como para a aquisição 
de bens e serviços necessários à manutenção e ao emprego dos meios e das instalações de apoio foram execu-
tados.
        Em virtude dos ajustes na condução das políticas fiscais e orçamentárias, este Comando e as OM subordina-
das promoveram os acertos necessários, de forma que os seus OBJ pudessem ser atingidos.

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

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

(R$)
DESPESAS EMPENHADAS

(R$)
DESPESAS  LIQUIDADAS

(R$)
DESPESAS PAGAS

(R$)

787000 Com7ºDN 16.519.332,70 16.519.332,70
(100%)

10.323.987,54
(62,5%)

9.542.762,27
(57,8%)

787200 GptFNB 2.484.481,24 2.484.460,98
(100%)

1.837.548,25
(74%)

1.766.725,50
(71,1%)

787310  CFAT 2.364.585,85 2.364.582,44
(100%)

1.406.723,10
(59,5%)

1.164.303,86
(49,2%)

787320 CFB 369.997,24 369.997,24
(100%)

224.564,49
(60,7%)

169.065,49
(45,7%)

787330 CFGO 424.653,27 424.653,27
(100%)

294.085,83
(69,3%)

237.364,50
(55,9%)

787400 ERMB 1.236.215,70 1.236.208,42
(100%)

281.968,97
(22,8%)

261.411,45
(21,2%)

787700 HNBra 87.431.590,81 87.431.590,81
(100%)

58.509.215,51
(66,9%)

57.907.905,71
(66,2%)

787900 CIAB 1.245.038,51 1.245.037,74
(100%)

953.789,70
(76,6%)

914.756,29
(73,5%)

TOTAL 112.075.895,32 112.075.863,60
(100%)

73.831.883,39
(65,9%)

71.964.295,07
(64,2%)

Posição de 13DEZ2021       

4.6.2 – Gestão de pessoal
        A Seção de Organização apresentou, mensalmente, nas reuniões do ConGes, os indicadores de acompanha-
mento de pessoal deste Comando e das OM subordinadas, relacionando o atual efetivo com o previsto na TMFT
do SDP, de modo que o quantitativo de pessoal fosse equilibrado e não comprometesse a missão de cada OM. 
Além disso, foi estimulado pelo DM a gestão do conhecimento, visando a evitar a descontinuidade das informa-
ções quando das movimentações ou transferências para a reserva dos militares, ou devido a aposentadoria dos 
servidores civis. Houve a necessidade da revisão dos macroprocessos, subprocessos e atividades de forma a oti-
mizar o emprego dos recursos humanos, em face da redução de pessoal empreendida pela MB.
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4.6.3 – Gestão de licitações e contratos
4.6.3.1 – Conformidade legal
          A Divisão de Obtenção deste Comando é o setor responsável pelos procedimentos administrativos licitató-
rios e todos os atos administrativos seguem o ordenamento jurídico vigente: Lei nº 14.133/2021, Lei nº 
9.784/1999, Portaria nº 8.678/2021 e IN nº 73/2020, nº 40/2020, n°65/2021 e n° 67/2021, todas do ME, além 
de outros dispositivos legais referentes a matéria.

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

 Quadro 4.6.3.2.1 – Gastos com funcionamento

GASTOS COM FUNCIONAMENTO 

Com7°DN  R$ 4.612.108,00

HNBra  R$ 1.857.032,07

GptFNB  R$ 841.940,00

CIAB  R$ 331.485,55

ERMB  R$ 175.800,00

CFB  R$ 0,00

CFAT  R$ 330.107,67

CFGO R$ 116.114,56

TOTAL  R$ 8.264.587,85

 Posição - 7DEZ2021

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

Quadro 4.6.3.3.1 – Contratações Relevantes

Objetivos
Estratégicos

Descrição Ações realizadas

OBJ 01
Manter a disponibilidade dos meios de acordo

com o percentual previsto nas normas em vigor
Pregão Eletrônico Nº 30/2021 (homologado)  - Motor

para as embarcações das Capitanias subordinadas.

OBJ 08 Modernizar a Infraestrutura de Tecnologia da
Informação e Comunicações (TIC) no Com7ºDN

Pregão Eletrônico Nº 05/2021 (homologado)  - Material
de Informática.

OBJ 10 Elevar o nível de manutenção dos Próprios
Nacionais Residenciais (PNR) na AJ

Pregão eletrônico Nº 16/2021 (homologado)  -
Revitalização das Instalações de Incêndio dos PNR;

Pregão eletrônico Nº 23/2021 (homologado) - Material
para manutenção de PNR;

Pregão eletrônico Nº 25/2021 (homologado) - Serviços
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para manutenção de PNR; e 
Pregão eletrônico Nº 36/2021 (homologado) - Reforma

de Elevadores de PNR.

OBJ 11
Implementar projetos para o aumento da

assistência à Família Naval, visando contribuir
para a melhoria da qualidade de vida do pessoal

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

instalações melhores para TFM, bem como instalações
mais confortáveis para o lazer da Família Naval

OBJ 12
Aprimorar a implementação de medidas para o
aumento do nível de satisfação com os serviços

prestados pelo Com7ºDN

Credenciamento de clínicas ao PAE para militares e
dependentes com necessidades especiais.

OBJ 15 Manter o bom clima organizacional Pregão Eletrônico Nº 32/2021 (homologado)  - Reforma
da Quadra Poliesportiva da ERMB.

4.6.3.4 – Contratações diretas: processos de contratação, principais tipos e justificativas

Quadro 4.6.3.4.1 – Contratações diretas das OM subordinadas

OM Contratação direta Quantidade Justificativa

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

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

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

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

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. 

HNBra Dispensa de licitação 4

Art. 24, inciso IV, da Lei no 8.666 - Contratação de empresas espe-
cializadas em atendimento de saúde e materiais de saúde de for-

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

HNBra Dispensa de licitação 1

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

diretamente com base no preço do dia.

HNBra Inexigibilidade de licitação 4
Art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93 - Aquisição de materiais, equi-
pamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produ-

tor, empresa ou representante comercial exclusivo. 

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

ERMB Inexigibilidade de licitação 1 Art. 25 da Lei no 8.666/93  - Contratação de empresa fornecedora
de rotores azimutais com manutenção. 

CIAB Dispensa de Licitação 33
Art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93 – Contratação de serviços co-

muns de manutenção em instalações da OM e aquisição de mate-
rial de limpeza e expediente.

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

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

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

CFB XXX XXX Em 2021 a CFB não realizou contratação direta.

CFGO XXX XXX Em 2021 a CFGO não realizou contratação direta.

4.6.4 – Gestão patrimonial e infraestrutura
4.6.4.1 – 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
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 documen-
tos encaminhados ao CCIMAR e nos registros no SIAFI.

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

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

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

Exercício 2020 Exercício 2021

Brasília-DF 1.234 1.233
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BRASIL Palmas-TO 49 117

Goiânia-GO 2 2

Subtotal Brasil 1.285 1.352

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

Subtotal Exterior 0 0

Total (Brasil + Exterior) 1.285 1.352*
Fonte: SPIUnet
(* ) Quantidade de tombos cadastrados no SPIUnet

Quadro 4.6.4.2.1.2 – PNR sob responsabilidade do Com7°DN

ÁREA OFICIAIS PRAÇAS
ESPECIAIS

TOTAL
BALIZAMENTO FARÓIS

Com7°DN 572 1.705 0 0 2.277

Quadro 4.6.4.2.1.3 – Situação dos Tombos quanto à regularização da SPU

DN Nº DE
TOMBOS

ÁREA (m²) FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CONSTRUÍDA TERRENOS T C DO DES P Sit. Esp. TOTAL
Com7ºDN 1.284 329.653,06 62.561.820,48 1.245 29 0 0 10 0 1.284

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

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

Caracterização do
imóvel Objeto de

Cessão (1)

RIP Utilização – 9701.00421.500-3
Imóvel – 9701.21346.500-2 

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

Identificação do
Cessionário

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

Caracterização da
Cessão

Forma de Seleção do
Cessionário

PE 19/2019

Valores e Benefícios Re-
cebidos pela UJ Cedente

(anual)

R$ 187.032,57 

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$ 283.035,04 

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
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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 4.6.4.2.1.5 – Despesas com manutenção de Imóveis sob responsabilidade da UJ

Despesas com manutenção de Imóveis sob responsabilidade da UJ

Tipo de Imóvel Quantidade
Despesa em 2021 (R$)

Manutenção Serviços de Engenharia
PNR 2.277 1.734.899,49 2.377.568,30

 Quadro 4.6.4.2.1.6 – Registros Contábeis

Conta Contábil Descrição Valor (R$)
1.2.3.2.1.01.01 Imóveis residenciais/Comerciais 577.152.775,49

1.2.3.2.1.01.02 Edifícios 318.348.610,26

1.2.3.2.1.01.03 Terrenos/Glebas 14.186.635.366,15

1.2.3.2.1.01.05 Aquartelamentos 27.748.274,99

1.2.3.2.1.01.10 Imóveis de uso recreativo 56.675.584,56

1.2.3.2.1.01.16 Hospitais 11.068.600,14

1.2.3.2.1.01.22 Estacionamentos e garagens 1.442.695,05

1.2.3.2.1.01.00 Total 15.179.071.906,64
Fonte: SIAFI – Posição 14DEZ2021

4.6.4.3 – Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)
            Em 2021, foi investido principalmente por este Comando, cerca de R$ 2,16 milhões em adaptações das 
instalações para atendimento ao Programa Força no Esporte (PROFESP), manutenção dos prédios principal e 
anexo, atualização do parque de informática, aquisição de embarcação e equipamentos para as atividades de 
STA, aquisição de equipamentos de suporte às atividades de assistência social e formação da Força de Trabalho,
aquisição de equipamentos para cozinha e materiais de segurança. Entre os resultados decorrentes dos investi-
mentos realizados, destacam-se: o apoio à sociedade, por meio das atividades oferecidas às crianças e adoles-
centes do PROFESP e das tarefas relacionadas ao STA; melhoria na qualidade de vida da Família Naval por meio 
das atividades relacionadas ao NAS e o aperfeiçoamento da infraestrutura administrativa do Com7ºDN e OM su-
bordinadas. Os investimentos realizados estão relacionados com os seguintes OBJ:

OBJ 01 – Manter a disponibilidade dos meios de acordo com o percentual previsto nas normas em vigor;
OBJ 07 – Aprimorar a Gestão Estratégica, com foco no desempenho e na otimização dos processos;
OBJ 08 – Modernizar a infraestrutura de TIC no Com7°DN;
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OBJ 11 – Implementar projetos para o aumento da assistência à Família Naval, visando contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida do pessoal;
OBJ 12 – Aprimorar a implementação de medidas para o aumento do nível de satisfação com os serviços 
prestados pelo Com7°DN; e
OBJ 15 – Manter o bom clima organizacional.

4.6.4.4 – Desfazimento de ativos
           Em 2021, foi realizado o Leilão de viaturas inservíveis (obsolescência ou classificação antieconômica). Fru-
to deste processo, foram leiloadas setenta viaturas, resultando em um valor líquido final de R$ 787.516,11.
           Além disso, tivemos um desfazimento de ativos no montante de R$ 868.774,68 sendo destes, R$ 
178.597,32 por destinação contábil e R$ 690.177,36 por LVAD.

4.6.4.5 – Locação de imóveis e equipamentos
           A CFAT, por meio do contrato Nº 87310-001/2021, celebrado com a empresa COPY SYSTEMS COMÉRCIO 
DE COPIADORAS LTDA, realizou a locação de máquinas de reprografia, em apoio às atividades administrativas. 
           O CIAB, por meio do contrato Nº 89700/2018-0002/03, celebrado com a empresa B PRINT - Comércio e 
Serviços EIRELLI EPP, realizou a locação de máquinas de reprografia, em apoio às atividades administrativas. 
           O HNBra, por meio da adesão ao contrato Nº 71000/2018-13/00, da DAbM celebrado com a Empresa PO-
SITIVA SOLUÇÕES DE DOCUMENTOS LTDA, requisitou os serviços de solução integrada de outsourcing de im-
pressão, em apoio às atividades administrativas. Também foi celebrado com a empresa SEAT - Sistemas Ele-
trônicos de Atendimento LTDA, contrato Nº 2522/2020, a prestação de serviço em apoio ao atendimento aos 
usuários do SSM. 

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

4.6.4.7 – Principais desafios e ações futuras
           O principal desafio encontrado, em 2021, foi o racionamento de recursos para a manutenção das 
instalações, das embarcações e viaturas administrativas e operativas das OM subordinadas. 
           Para 2022, serão adotadas medidas com o propósito de mitigar os efeitos de possíveis cortes e contingen-
ciamentos nas diversas tarefas sob responsabilidade deste Comando, com o intuito de não afetar, significativa-
mente, a atividade-fim. O Com7ºDN e suas OM subordinadas, como já ocorreu em anos anteriores, buscará re-
cursos extra-MB, por meio de Emendas Parlamentares e destaques de crédito.

4.6.5 – Gestão de Tecnologia da Informação
          O Com7°DN e as OM da AJ são apoiados pelo CLTI e cumprem as normas de TI da MB e de Segurança da 
Informação e Comunicações (SIC). 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 ferramentas a serem empregadas no desenvolvimento de sistemas digitais, são pa-
dronizadas, visando a redução do custo associado à capacitação de pessoal e, subsidiariamente, de eventual de-
pendência tecnológica. Em 2021, o CLTI e o Departamento de TI, otimizaram recursos humanos, financeiros e 
tecnológicos na área de TIC com a concentração e execução dos serviços comuns às OM subordinadas e apoia-
das. Em 2021, com o intuito de renovar o parque computacional deste Comando, foram adquiridos computado-
res, monitores, switch, memória para servidor, discos SSD, No-Break e condicionadores de ar no valor total de 
R$ 257.413,86 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e seis centavos).

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

4.6.6.2 – Ações para Redução do Consumo de Recursos Naturais
            Ações de redução do consumo de recursos naturais já estão presentes nos processos administrativos lici-
tatórios de obtenção de materiais e serviços deste Comando e OM subordinadas. São adotadas diversas medi-
das com a finalidade de eliminar o desperdício de energia elétrica e água potável cumprindo as orientações do 
ComOpNav, como exemplo, temos as seguintes ações: implantação de torneiras automáticas, substituição de 
lâmpadas fluorescentes por LED, destinação do óleo vegetal descartado, substituição das descargas por descar-
gas de duplo acionamento. São realizados também, o monitoramento do consumo de água potável e vazamen-
tos no sistema de abastecimento, em observância às normas existentes na MB.

4.6.6.3 – Redução de Resíduos Poluentes
             O Com7°DN realiza a separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associ-
ações e cooperativas de catadores. Os procedimentos adotados cumprem as determinações em vigor na MB, 
destacando-se: Sistema de Gestão Ambiental nas Organizações Militares de Terra (NORTAM-02) e Norma Técni-
ca Ambiental sobre Separação dos Resíduos Recicláveis descartados pelas OM da MB (NORTAM-06). Em relação
ao lixo hospitalar produzido, o HNBra cumpre a resolução RDC n° 33/03, da ANVISA, que trata do gerenciamen-
to dos resíduos de serviço de saúde. O HNBra também recebe e dá destinação ao resíduo hospitalar oriundo do 
GptFNB. O descarte final é realizado pela empresa STERICYCLE. A CFAT e a CFB possuem barreiras de contenção 
de óleo, mantas absorventes e equipamentos de proteção individual para eventuais necessidades de combate a 
derramamento de óleo nos rios e lagos da sua AJ.

4.7 – Principais ações de supervisão, controle e correição 
4.7.1 – Auditoria de Acompanhamento de Gestão
             O CCIMAR, de acordo com o ofício Nº 10-12/2021, encaminhou o Relatório de Auditoria de Acompanha-
mento de Gestão Nº 06/2020 que trata do resultado dos exames realizados, com a finalidade de avaliar a con-
formidade dos atos de gestão praticados pelos agentes responsáveis do Com7°DN em relação ao Pagamento de 
Pessoal Militar e Civil, no período de 01JUN2019 a 30MAI2020. O resultado dos exames realizados foi dividido 
em duas partes, a saber: avaliação dos controles internos e exame da conformidade.
             O relatório foi encaminhado para este Comando, para conhecimento e adoção das providências perti-
nentes, em função das recomendações e sugestões formuladas pela Auditoria. O CCIMAR solicitou a apresenta-
ção do PPP. Este Comando, por meio dos ofícios Nº 01.7-09 e Nº 01.7-18 encaminhou os documentos com as 
providências implementadas.

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

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

4.7.3 – Tratamento de determinações da Unidade Setorial de Controle Interno da MB
             O Com7ºDN e as OM subordinadas receberam, em 2021, 141 Notas de Auditoria e 1 Solicitação de Audi-
toria.
            No quadro abaixo estão listadas as principais inconsistências constatadas e corrigidas: 

4.7.3.1 – Quadro de inconsistências constatadas – Notas de Auditoria

Principais inconsistências constatadas Quantidade

Pagamento indevido 21

Ausência de desconto obrigatório 4

Pagamento em duplicidade 10
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Pagamento de Assistência Pré-escolar sem registro de dependentes no BDPES 4

Concessão de Assistência Pré-Escolar com data término incorreta 5

Inconsistência identificada em matérias publicadas no DOU, relativas a licitações e contratos 2

Não implantação em BP do acerto do AT referente aos dias não trabalhados 11

Municiamento indevido de militares no Sistema QUAESTOR 9

Militares com PASEP em branco 4

Pagamento a menor de transferência para a Reserva Remunerada 4

Procedimentos contábeis patrimoniais referentes à conta contábil 12381.01.00 – 
Depreciação acumulada  - Bens móveis

5

Militar com endereçamento em branco 2

Execução de créditos orçamentários provenientes de Emendas Parlamentares com inscrição em Restos a
Pagar 

2

Existência, em conta contábil, de saldo ainda não regularizados 2

Militares veteranos recebendo APE sem desconto da cota parte 2

Aquisições de materiais e/ou serviços, por dispensa de licitação quando a regularidade e montante reco-
mendam a utilização de processo licitatório

2

 Pagamento a menor de Compensação Pecuniária 3

 Preenchimento inadequado de campos da NE 2

Empenho de tipo estimativo, inadequadamente usado, para pagamento de despesas com valor
determinado

2

Bens móveis que não estão sendo depreciados 3

Enquadramento inadequado da despesa segundo a classificação da sua natureza 2

Municiamento indevido de TTC/Servidores Civis aos finais de semana 2

Municiamento indevido de militares veteranos 2

Pagamento do Adicional de Férias na rubrica indevida aos militares que receberam Compensação
Orgânica Raio-X

2

Saldo a compatibilizar entre SIAFI e SISBENF 2

Outros (Não preenchimento de campo em FF; Pagamento de Assistência per Capita Saúde suplementar
sem registro de informações dos dependentes no cadastro SIAPE; Militar com pagamento “ativo” após
ajuste de contas; Militar falecido na ativa, no SISPAG; Lançamento inadequado de conta contábil segundo
a natureza da despesa; Permanência de militar licenciado do SAM com pagamento suspenso por 3 meses
ou mais; Ausência de pagamento de Adicional Militar; Servidor aposentado com pagamento na UPAG de
pessoal da ativa; Pagamento incorreto de Auxílio-Natalidade; Servidor falecido no Sistema de Pagamento
(SIAPE); Não implantação em FF do acerto dos Adicionais Ocupacionais (Insalubridade, Periculosidade ou
Irradiação Ionizante) referente aos dias não trabalhados de Servidores; Militares com pagamento bloque-

32
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ado ou suspenso a mais de 3 meses; Ausência de recolhimento do Documento de Arrecadação de Recei-
tas Federais (DARF); Existência, em conta contábil, de saldo não regularizado; Realização de despesa in-
compatível com a AI B.441.01 (aquisição de gêneros alimentícios); Divergência entre os registros do Rol
de  Responsáveis  e  do  cadastro  da  Unidade  Gestora;  Regularização  do  Saldo  da  Conta  contábil
12311.99.99 – outros bens móveis; Enquadramento inadequado de conta contábil segundo a natureza da
despesa; Lançamento inadequado de conta contábil segundo a natureza da despesa; Existência de saldo
na conta contábil 11581.03.01  - mercadorias para doação – estoque interno; Concessão de benefício de
APE para dependente maior de 6 anos; Indícios de utilização inadequada da alíquota do DARF; Ausência
de autoridade ratificadora e data superior ao prazo para publicação; Pagamento de AT a militar em afasta-
mento por motivo de LTSP; Ausência de autoridade autorizadora e ausência de autoridade ratificadora;
Ausência do endereçamento no SISPAG; Permanência de saldos, por meio da transação “BALANCETE” do
SIAFI; Inconsistência em matéria publicada no DOU; Divergência no ROL de responsáveis; Pregão penden-
te de encerramento (abandono); Diferença de R$ 0,27 na conta “depreciação acumulada” e Não implan-
tação em FF do acerto do AT referente aos dias não trabalhados de Servidor Civil.

Total 141

4.7.3.2 – Quadro de inconsistências constatadas – Solicitação de Auditoria

Inconsistência constatada Resposta à Solicitação de Auditoria

SA N° 42-04/2021 – Pagamento da gratificação “Retribui-
ção por Titulação (RT)/Por Qualificação (GQ)”. O CCIMAR
solicitou o envio de cópia digitalizada da seguinte docu-
mentação que respaldasse o pagamento da gratificação

supracitada: a) Requerimento do servidor; b) Diploma ou
certificado de conclusão do curso realizado; c) Ata da reu-

nião que concedeu, na OM, o direito a essa gratificação
(comitê especial para concessão da rubrica); d) Ordem de
Serviço que publicou o direito do servidor; e) Ofício enca-
minhando cópia dos documentos à DPCvM para publica-

ção no Boletim da MB – TOMO III – Pessoal Civil e Registro
no GEPEC. 

Matrícula SIAPE : 482171; 
Rubrica: GQ – TEC. MILITAR L.12277/10 AT; e 
Valor : R$ 3.064,27.

O Com7°DN encaminhou ao CCIMAR, em 17 de maio do cor-
rente ano, por meio e-mail, cópia da documentação solicita-

da na SA N° 42-04/2021.

 GILBERTO SANTOS KERR
         Vice-Almirante
           Comandante

                                                                                                                                  ANDREA GUEDES SABINO DOS SANTOS
                                                                                                                                                  Primeiro-Tenente (AA)
                                                                                                                                                    Ajudante de Ordens

AUTENTICADO DIGITALMENTE
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	– Campanha educativa de combate ao descarte de lixo nos rios na cidade de Goiânia;
	– Conscientização e prevenção da poluição hídrica provocada por embarcações e suas instalações de apoio, com a distribuição de panfletos; e
	– Palestras sobre o combate ao câncer de mama (Outubro Rosa) e ao câncer de próstata (Novembro Azul).

