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MARINHA DO BRASIL
“Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente”
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MENSAGEM DO COMANDANTE

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, revogando o Decreto nº 6.932, de 11

de agosto de 2009. A Carta tem por objetivo informar aos usuários dos serviços prestados pelo órgão ou entidade as formas de acesso

a esses serviços e os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público.

A gestão pública vem sendo crescentemente avaliada pelos resultados efetivamente alcançados. Uma gestão pública baseada

em resultados implica na geração de Valor Público, ou seja, na proposição e alcance de objetivos que ofereçam respostas efetivas as

necessidades ou demandas da sociedade.

Nesse ínterim, o Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN) tem reafirmado, por meio de suas boas práticas, o compromisso com

a qualidade dos serviços prestados. Dessa forma, apresenta a sua Carta de Serviços, acreditando ser esta uma importante ferramenta

de aprimoramento da gestão, constituindo um canal de comunicação que disponibiliza o conhecimento prévio dos serviços prestados,

suas formas de acesso e outras facilidades que serão apresentadas neste documento.

Vale ressaltar que o aprimoramento dos processos somente é possível por meio da informação sobre a qualidade dos serviços

prestados.  Assim, o  Com9ºDN orienta,  nesta  Carta  de  Serviços,  como  o  usuário  pode  emitir  sugestões  ou  enviar  reclamações,

assegurando a sua efetiva participação no processo de melhoria contínua.

Manaus/AM,     de março de 2018.

CARLOS ALBERTO MATIAS
Vice-Almirante         
Comandante           
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A presença da Marinha do Brasil na Amazônia remonta ao ano de 1728, com a criação

da Divisão Naval do Norte, sediada em Belém do Grão-Pará, de onde era exercido o controle

do acesso de navios ao Rio Amazonas.

Em consequência da abertura da navegação do Rio Amazonas às nações amigas, em

1868, foi criada a Flotilha do Amazonas, em substituição  à  Divisão Naval do Norte, com o

propósito de prover a proteção do litoral e das hidrovias. Em 1994, sediado na Cidade de

Manaus-AM, foi criado o Comando Naval da Amazônia Ocidental,  que, em 3 de maio de

2005, foi então elevado  à  condição de Distrito Naval, conforme o Decreto Presidencial nº

5.349, de 21 de janeiro do mesmo ano, e a Ordem do Dia nº 01/2005, do Comando de

Operações Navais (ComOpNav). A Marinha do Brasil ativa assim o seu mais novo Distrito

Naval, que passa a ser subordinado diretamente ao ComOpNav, no intuito de aumentar a

eficácia operativa e administrativa, numa área de considerável destaque estratégico nacional.
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O Com9ºDN é um comando distrital subordinado ao Comando de Operações Navais (ComOpNav). Sua área de jurisdição apresenta

características  geográficas  singulares  e  abrange  2.185.173,241km2 (aproximadamente  25,66%  de  todo  o  Território  Nacional),

englobando  os  Estados  do  Amazonas,  Acre,  Rondônia  e  Roraima.  Encontra-se  sob  sua

responsabilidade  uma  malha  hidroviária  de  cerca  de  21.000  quilômetros  de  extensão  de  rios

navegáveis,  o que torna extremamente complexo o cumprimento das atividades operativas, de

apoio e de segurança do tráfego aquaviário,  bem como as demais  tarefas atribuídas em sua

jurisdição. Cabe ainda destacar as grandes distâncias entre os diversos pontos de atuação, o que

gera  dificuldades  logísticas  de  toda  ordem;  o  baixo  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  dos

Estados abrangidos, evidenciado pela carência da população assistida, quer no aspecto social,

quer no aspecto econômico; e a grande deficiência da capacidade logística nesse imenso território.

Contando na sua estrutura com nove organizações militares diretamente subordinadas –

a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, o Comando da Flotilha do Amazonas, a Estação Naval do Rio Negro, o  1º  Batalhão de

Operações  Ribeirinhas,  o  Centro  de  Intendência  da  Marinha  em Manaus,  a  Capitania  Fluvial  de  Tabatinga,  o  3º  Esquadrão  de

Helicópteros de Emprego Geral, a Policlínica Naval de Manaus e o Serviço de Sinalização Náutica do Noroeste – o Com9ºDN tem como

principais tarefas a execução de Operações Ribeirinhas, utilizando-se dos seus meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, bem

como, atividades de Patrulha e de Inspeção Naval na malha hidroviária supracitada, onde trafegam cerca de 35.000 embarcações. Além

disso, realiza importante trabalho assistencial  na Amazônia, por meio das atividades de Assistência Hospitalar (ASSHOP) e Cívico
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Sociais (ACISO), com os seus navios-patrulha e de assistência hospitalar e as embarcações das Capitanias Fluviais, Delegacias e

Agências.

“Aprestar e empregar as Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais subordinadas, em sua área de jurisdição, 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 atribuições subsidiárias

previstas em Lei; e para o apoio à Política Externa.”

“Ser reconhecido, até 2021, como um Comando de Força Distrital moderno, empreendedor e orientado pela excelência da gestão,

compreendendo meios operativos e Organizações Militares subordinadas em alto nível de aprestamento, que permitam o pleno exercício

das tarefas previstas em sua missão, em sua área de jurisdição.”

Além dos princípios  constitucionais  que devem ser  observados em toda a  Administração Pública  (Legalidade,  Impessoalidade,

Moralidade, Publicidade e Eficiência), o Com9ºDN, para alcançar sua visão de futuro, deve seguir os fundamentos  para a busca da

excelência gerencial. Para tanto, é fundamental que a atuação de todos que servem no Com9ºDN seja orientada pelos seguintes valores,

que são guias genéricos para a decisão e ação:

➢ Valores Militares:

Com9°DN 7 Carta de Serviços ao Usuário | 2018

   1.1. MISSÃO

   1.2. VISÃO DE FUTURO

   1.3. VALORES



a) Patriotismo;

b) Civismo e culto das tradições históricas;

c) Fé na missão elevada das Forças Armadas;

d) Espírito de Corpo;

e) Orgulho Militar pela Organização onde serve;

f) O amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida; e 

g) Aprimoramento técnico-profissional.

➢ Valores da Excelência:

a) Desenvolvimento, qualificação e valorização dos recursos humanos;

b) Avaliação contínua e melhoria dos processos;

c) Responsabilidade socioambiental;

d) Foco no atendimento das necessidades das partes interessadas;

e) Serviços e produtos de alta qualidade;

f) Inovação;

g) Trabalho de equipe; e

h) Honra e integridade.
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Rua Bernardo Ramos, S/N° Ilha de São Vicente, Centro - CEP 69005-310 – Manaus / AM

http://www.marinha.mil.br/com9dn/
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Para o cumprimento da sua missão, o Com9ºDN está assim estruturado:
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   1.6. ORGANOGRAMA

Comandante
DN-01

Seção de Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos

(SIPAA) 

Superintendência do Patrimônio
Imobiliário

DN-07

Centro Local de Tecnologia da
Informação

DN-08

Assessoria de Gestão e Controle
Interno
DN-09

Chefe Geral dos Serviços
DN-03

Assistente
DN-04

Assessoria Jurídica
DN-05

Assessoria de
Comunicação Social

DN-06

Serviço de Secretaria e
Comunicações

DN-04.1

Chefe do Estado Maior
DN-02

Seção de Organização
DN-10

Seção de Inteligência
DN-20

Seção de Operações
DN-30

Seção de Logística e
Mobilização

DN-40

Departamento de
Administração

DN-50

Departamento de
Intendência

DN-60

Serviço de
Recrutamento Distrital

DN-70

Núcleo de Assistência
Social
DN-80

Núcleo de Polícia Judiciária
 DN-02.1



- Prestar atendimento de maneira eficaz aos usuários de nossos serviços, pautando-se na ética e no respeito aos direitos do usuário, com

cordialidade e atenção individualizada;

- Facilitar o acesso e promover a melhoria contínua, além de servir de canal direto entre os usuários e os serviços oferecidos; e

- Atender às demandas dos usuários dentro dos prazos, complexidades e prioridades em cada serviço, com a maior brevidade possível.

O atendimento presencial apresenta prioridade de atendimento para: idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e

portadores de necessidades especiais.

Os setores do Com9ºDN que prestam serviços ao usuário  dispõem de salas climatizadas para atendimento individual,  sala de

espera/recepção e sala para atendimento em grupo ou reuniões. As instalações sanitárias são de fácil acesso e são mantidos os padrões

adequados de manutenção e de limpeza. Todos os ambientes de trabalho são limpos e higienizados.
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Telefone geral: (92) 2123-2200

Telefones dos serviços: estão disponíveis no item 3.0 desta Carta de Serviços conforme os tipos de serviço oferecidos.

Os locais e horários de atendimento também estão disponíveis no item 3.0 desta Carta de Serviços conforme os tipos de serviço

oferecidos.

Qual serviço é oferecido? - Recadastramento;

- Declaração/restabelecimento ou suspensão de dependente;

- Certidão de Tempo de Serviço (CTS);

- Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR);

- Auxílio-invalidez;
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3.1. SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS



- Melhoria de Reforma;

- Assistência pré-escolar;

- Auxílio-funeral;

- Pensão Militar;

- Pensão Civil;

- Alteração de conta-corrente de veterano militar, ex-combatente e

pensionista;

- Auxílio-natalidade;

- Emissão de Bilhete de Pagamento e Comprovante de rendimen-

tos; e

- Senha para acesso ao Portal de consignação da Pagadoria de

Pessoal da Marinha (PAPEM).

Quem pode ter acesso ao serviço? - Militar veterano; e

- Pensionista.

Como e onde o serviço pode ser acessado? 1) Canais de Atendimento

- Presencial; 

- Telefone: (92) 2123-2275 ou 2123-2276; e

- E-mail: com9dn.veteranos.pensionistas@marinha.mil.br.

2) Local de Atendimento

Serviço de Recrutamento Distrital.

Endereço: Rua Bernardo Ramos S/Nº Ilha de São Vicente, Centro-
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CEP 69005-310 – Manaus/AM.

Quais os documentos e/ou informações são necessários para

ter acesso ao serviço?

As informações solicitadas dependerão do tipo de serviço ofereci-

do.

Qual é o tempo estimado para aguardar o atendimento? Presencial: até trinta minutos.

Qual é o prazo máximo estimado para a prestação do serviço? De acordo com o serviço a ser solicitado, o prazo máximo poderá

alcançar até cento e vinte dias.

Qual é o horário de funcionamento do serviço? De segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às

15h30.

Qual o serviço é oferecido? - Serviço Militar Obrigatório;

- Serviço Militar Voluntário; e

- Carta Patente.

Quem pode ter acesso ao serviço? Militares e civis que atendam aos requisitos estabelecidos para o

serviço oferecido.

Como e onde o serviço pode ser acessado? 1) Canais de Atendimento

- Presencial; 

- Telefone: (92) 2123-2277; e

- E-mail: com9dn.ouvidoria@marinha.mil.br, conforme orientações

no sítio eletrônico www.marinha.mil.br/com9dn.
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2) Local de Atendimento

Serviço de Recrutamento Distrital.

Endereço: Rua Bernardo Ramos S/N° Ilha de São Vicente, Centro-

CEP 69005-310 – Manaus/AM.

Quais os documentos e/ou informações são necessários para

ter acesso ao serviço?

As informações solicitadas dependerão do tipo de serviço ofereci-

do.

Qual é o tempo estimado para aguardar o atendimento? Presencial: até trinta minutos.

Qual é o prazo máximo estimado para a prestação do serviço? De acordo com o serviço a ser solicitado, o prazo máximo poderá

alcançar até cento e oitenta dias.

Qual é o horário de funcionamento do serviço? De segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às

15h30.

Qual serviço é oferecido? - Concurso para Ingresso na MB; e

- Emissão de CR, Categoria 1, Categoria 2, isento e desobrigado.

Quem pode ter acesso ao serviço? - Militares e civis que atendam aos requisitos estabelecidos para o

serviço oferecido.

Como e onde o serviço pode ser acessado? 1) Canais de Atendimento

- Presencial; 

- Telefone: (92) 2123-2278; e

E-mail:  com9dn.ouvidoria@marinha.mil.br,  conforme  orientações
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no sítio eletrônico www.marinha.mil.br/com9dn.

2) Local de Atendimento

Serviço de Recrutamento Distrital.

Endereço: Rua Bernardo Ramos S/N° Ilha de São Vicente, Centro-

CEP 69005-310 – Manaus/AM.

Quais os documentos e/ou informações são necessários para

ter acesso ao serviço

As informações solicitadas dependerão do tipo de serviço ofereci-

do.

Qual é o tempo estimado para aguardar o atendimento? Presencial: até trinta minutos.

Qual é o prazo máximo estimado para a prestação do serviço? De acordo com o serviço a ser solicitado, o prazo máximo poderá

alcançar até sete dias úteis.

Qual é o horário de funcionamento do serviço? De segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às

15h30.

Qual serviço é oferecido? - Receber, examinar e encaminhar aos setores competentes, todas

as sugestões, reclamações, elogios e denúncias enviadas;

- Acompanhar as providências adotadas; e

- Garantir que o usuário receba a resposta a sua manifestação.

Quem pode ter acesso ao serviço? Todos os usuários.

Como e onde o serviço pode ser acessado? 1) Canais de Atendimento

- Preenchimento de formulário específico, disponível no Serviço
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de Recrutamento Distrital do Com9ºDN (SRD);

- Telefone: (92) 2123-2219; e

- E-mail: com9dn.ouvidoria@marinha.mil.br, conforme orientações

no sítio eletrônico www.marinha.mil.br/com9dn.

2) Local de Atendimento

Serviço de Recrutamento Distrital.

Endereço: Rua Bernardo Ramos S/Nº Ilha de São Vicente, Centro-

CEP 69005-310 – Manaus/AM.

Quais os documentos e/ou informações são necessários para

ter acesso ao serviço?

As informações necessárias para um melhor  atendimento  estão

detalhadas  no  site:  www.marinha.mil.br/com9dn,  na  opção

“Ouvidoria”.

Qual é o tempo estimado para aguardar o atendimento? O tempo gasto pelo usuário para o preenchimento do formulário.

Qual é o prazo máximo estimado para a prestação do serviço? - 5 dias.

Obs:  a  solução  ou  resposta  em  que  haja  dependência  de

informações de órgãos ou entidades externas à Marinha do Brasil

poderá demandar um prazo maior.

Qual é o horário de funcionamento do serviço? De segunda a sexta-feira,  das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às

15h30.
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Qual serviço é oferecido? SAR  é  a  sigla  internacional  para  o  Serviço  de  "Busca  e

Salvamento". O  Salvamar  Noroeste  é  um  dos  09  Centros  de

Coordenação SAR no Brasil e destina-se a atender incidentes SAR

ocorridos nos  rios,  lagos e  lagoas da  área  sob  a  jurisdição do

Comando do 9º Distrito Naval (Amazonas, Rondônia, Roraima e

Acre), utilizando o pessoal e os recursos navais e aeronavais a fim

de  resgatar  pessoas  em  perigo,  a  bordo  de  embarcações,

náufragos de embarcações ou aeronaves nas águas interiores.

Quem pode ter acesso ao serviço? Qualquer pessoa que testemunhar ou que se encontrar em uma

situação anormal  relacionada com a segurança de pessoas em

embarcações,  aeronaves  ou  náufragos,  que  se  encontrem  nos

rios, lagos e lagoas da área sob a jurisdição do Com9ºDN.

Como e onde o serviço pode ser acessado? 1) Canais de Atendimento

- Telefone: diretamente ao 185 ou 0800-280-6162, ou ainda para

qualquer Organização Militar da Marinha do Brasil; e

- Presencial: diretamente nas Organizações Militares da Marinha

do Brasil e em especial naquelas responsáveis pela Segurança do

Tráfego  Aquaviário  (Capitanias,  Delegacias  e  Agências  Fluviais)

distribuídas pela área sob a jurisdição do Com9ºDN.

2) Local de Atendimento
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- Diretamente nas Organizações Militares da Marinha do Brasil e

em especial  naquelas  responsáveis  pela  Segurança do Tráfego

Aquaviário  (Capitanias,  Delegacias  e  Agências  Fluviais)

distribuídas pela área sob a jurisdição do Com9ºDN; e

-  No  local  onde  ocorrer  a  situação  anormal  relacionada  com a

segurança de pessoas em embarcações, aeronaves ou náufragos,

que se encontrem nos rios, lagos e lagoas da área sob a jurisdição

do Com9ºDN.

Quais os documentos e/ou informações são necessários para

ter acesso ao serviço?

Quanto ao atendimento presencial  ou por telefone, os seguintes

documentos e informações do declarante são necessários: 

- Nome, endereço, telefone, profissão e informações sobre outras

possíveis testemunhas.

Quanto à prestação do Serviço de Busca e Salvamento (SAR), as

informações,  sempre  que  possível,  devem  conter  os  seguintes

dados:

-  Identificação da embarcação (nome e indicativo de chamada);

posição/local  do  fato;  hora  provável  do  incidente;  natureza  da

emergência; tipo da ajuda necessária; hora da comunicação com a

embarcação; situação da tripulação; última posição conhecida da

embarcação; e intenções do Comandante da embarcação.

Qual é o tempo estimado para aguardar o atendimento? O serviço de atendimento por telefone é ininterrupto, funcionando
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24 horas por dia, 365 dias por ano.

Quanto ao Serviço de Busca e Salvamento (SAR), as iniciativas e

ações dependerão das condições meteorológicas, das condições

de acesso ao local do fato e das distâncias envolvidas entre o local

do resgate e o local de concentração dos meios da Marinha do

Brasil.

Qual é o prazo máximo estimado para a prestação do serviço? O  Serviço  de  Busca  e  Salvamento  (SAR)  é  acionado  o  mais

brevemente  possível,  considerando-se  as  condições

meteorológicas,  as  condições  de  acesso  ao  local  do  fato  e  as

distâncias  envolvidas  entre  o  local  do  resgate  e  o  local  de

concentração  dos  meios  da  Marinha  do  Brasil,  e  somente  é

encerrado quando o objeto da busca for encontrado. Em qualquer

outro  caso,  o  serviço  poderá  ser  suspenso quando não houver

mais esperança razoável de resgate de sobreviventes.

Qual é o horário de funcionamento do serviço? O  atendimento  por  telefone  e  nos  postos  presenciais  está

disponível de forma ininterrupta, 24 horas por dia.

Qual serviço é oferecido? - Atendimento individual e de grupo na área de Serviço Social;
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- Palestras socioeducativas de divulgação da Assistência Social e

de planejamento financeiro;

-  Estudo  socioeconômico  para  inclusão  no  Programa  de  Apoio

Socioeconômico; e

- Parecer Social relativo aos processos de: solicitação de Licença

para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família (LTSPF), para

militares; Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

(LMDPF),  para servidores civis;  Movimentação ou Remoção por

Motivo Social (MRMS); e Medicamentos Especiais (ME).

Quem pode ter acesso ao serviço? - Militar ou servidor civil, ativo ou veterano;

- Dependente de militar ou servidor civil, ativo ou veterano; e

- Pensionista da Marinha.

Como e onde o serviço pode ser acessado? 1) Canais de Atendimento

- Presencial: no Núcleo de Assistência Social (NAS) Com9ºDN;

- Telefone: (92) 2123-4676; e

- E-mail: com9dn.sec80@marinha.mil.br

2) Local de Atendimento

Núcleo de Assistência Social (NAS)

Endereço: Rua Guarda-Marinha Jansen, no 97, Vila Buriti – Distrito

Industrial - Manaus/AM.

Quais os documentos e/ou informações são necessários para O usuário deverá se identificar na recepção, portando documento
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ter acesso ao serviço? de identificação com foto, preferencialmente, emitido pela MB, bem

como documentação comprobatória de seu vínculo com a MB.

As  informações  solicitadas  dependerão  do  tipo  de  serviço

oferecido.

Qual é o tempo estimado para aguardar o atendimento? - 30 minutos.

Qual é o prazo máximo estimado para a prestação do serviço? - 8 dias úteis.

Qual é o horário de funcionamento do serviço? O  NAS  funcionará  para  atendimento,  preferencialmente,  de

segunda  a  quinta-feira,  das  08h00  às  12h00  e  das  13h00  às

16h00,  ficando,  a  princípio,  as  sextas-feiras  reservadas  às

reuniões  de  equipe,  bem  como  ao  andamento  dos  serviços

internos do Núcleo.

Os atendimentos serão realizados mediante prévio agendamento,

que poderá ser feito pessoalmente ou por telefone.

Qual serviço é oferecido? - Orientação técnica imprescindível à defesa dos interesses dos

usuários, em quaisquer das áreas do Direito;

-  Encaminhamento dos casos que necessitem de representação

judicial às Defensorias Públicas, escritórios modelo, faculdades de

Direito  e  associações  que  prestam  assistência  jurídica  gratuita,

com as quais a Marinha venha a estabelecer convênios;
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- Palestras socioeducativas de divulgação da Assistência Social,

sobre os temas de maior incidência na sua área de atuação; e

- Atuação no distrato ou no cancelamento do Termo de Acordo de

Pensão Alimentícia.

Quem pode ter acesso ao serviço? - Militar ou servidor civil, ativo ou veterano;

- Dependente de militar ou servidor civil, ativo ou veterano; e

- Pensionista da Marinha.

Como e onde o serviço pode ser acessado? 1) Canais de Atendimento

- Presencial no Núcleo de Assistência Social (NAS) Com9ºDN;

- Telefone: (92) 2123-4676; e

- E-mail: com9dn.sec80@marinha.mil.br

2) Local de Atendimento

Núcleo de Assistência Social (NAS)

Endereço: Rua Guarda-Marinha Jansen, nº 97, Vila Buriti - Distrito

Industrial - Manaus/AM.

Quais os documentos e/ou informações são necessários para

ter acesso ao serviço?

O usuário deverá se identificar na recepção, portando documento

de identificação com foto, preferencialmente, emitido pela MB, bem

como documentação comprobatória de seu vínculo com a MB.

As  informações  solicitadas  dependerão  do  tipo  de  serviço

oferecido.

Qual é o tempo estimado para aguardar o atendimento? - 30 minutos.
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Qual é o prazo máximo estimado para a prestação do serviço? - 5 dias úteis.

Qual é o horário de funcionamento do serviço? O  NAS  funcionará  para  atendimento,  preferencialmente,  de

segunda  a  quinta-feira,  das  08h00  às  12h00  e  das  13h00  às

16h00,  ficando,  a  princípio,  as  sextas-feiras  reservadas  às

reuniões  de  equipe,  bem  como  ao  andamento  dos  serviços

internos do Núcleo.

Os atendimentos serão realizados mediante prévio agendamento,

que poderá ser feito pessoalmente ou por telefone.

Qual serviço é oferecido? -  Atendimento  individual  e  de  grupo  na  área  de  Psicologia

(psicoterapias de curta duração, por ocasião da impossibilidade do

Sistema de Saúde da Marinha (SSM) e em caráter temporário e

orientação psicológica);

- Palestras socioeducativas de divulgação da Assistência Social;

prevenção à dependência química; e promoção da qualidade de

vida; e

-  Orientação  profissional  para  os  dependentes  de  militares  e

servidores civis.

Quem pode ter acesso ao serviço? - Militar ou servidor civil, ativo ou veterano;

- Dependente de militar ou servidor civil, ativo ou veterano; e
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- Pensionista da Marinha.

Como e onde o serviço pode ser acessado? 1) Canais de Atendimento

- Presencial no Núcleo de Assistência Social (NAS) Com9ºDN;

- Telefone: (92) 2123-4676; e

- E-mail: com9dn.sec80@marinha.mil.br

2) Local de Atendimento

Núcleo de Assistência Social (NAS)

Endereço: Rua Guarda-Marinha Jansen, nº 97, Vila Buriti - Distrito

Industrial - Manaus/AM.

Quais os documentos e/ou informações são necessários para

ter acesso ao serviço?

O usuário deverá se identificar na recepção, portando documento

de identificação com foto, preferencialmente, emitido pela MB, bem

como documentação comprobatória de seu vínculo com a MB.

As  informações  solicitadas  dependerão  do  tipo  de  serviço

oferecido.

Qual é o tempo estimado para aguardar o atendimento? - 30 minutos.

Qual é o prazo máximo estimado para a prestação do serviço? - 5 dias úteis.

Qual é o horário de funcionamento do serviço? O  NAS  funcionará  para  atendimento,  preferencialmente,  de

segunda  a  quinta-feira,  das  08h00  às  12h00  e  das  13h00  às

16h00,  ficando,  a  princípio,  as  sextas-feiras  reservadas  às

reuniões  de  equipe,  bem  como  ao  andamento  dos  serviços

internos do Núcleo. Os atendimentos serão realizados mediante
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prévio agendamento,  que poderá ser feito  pessoalmente ou por

telefone.

Qual serviço é oferecido? Emissão do cartão de identidade da MB.

Quem pode ter acesso ao serviço? - Militar de carreira, ativo e veterano, e seus dependentes;

- Oficiais e Praças RM2 (temporários) que atendam a legislação

vigente;

- Pensionistas e dependentes;

-  Ex-combatentes  da  Marinha  e  seus  dependentes  diretos  ou

reconhecidos; e

- Práticos e os Aquaviários brasileiros.

Como e onde o serviço pode ser acessado? 1) Canais de Atendimento

- Telefone: (92) 2123-4669; e

- E-mail: com9dn.plim@marinha.mil.br

2) Local de Atendimento

Posto Local de Identificação da Marinha (PLIM)

Endereço: Rua Rio Itaquai, S/Nº – Distrito Industrial – Manaus/AM.

Quais os documentos e/ou informações são necessários para

ter acesso ao serviço?

Os  documentos  necessários  dependerão  da  categoria  de  cada

acesso ao serviço.

A relação de documentos por categoria consta no site:
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https://www.marinha.mil.br/com9dn/plim

Qual é o tempo estimado para aguardar o atendimento? - 30 minutos.

Qual é o prazo máximo estimado para a prestação do serviço? Entrega do cartão de identidade: em média de 30 a 60 dias úteis.

Qual é o horário de funcionamento do serviço? De segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h30 e das 13h10 às

16h30.

Qual serviço é oferecido? Hospedagem.

Quem pode ter acesso ao serviço? - Oficiais e Civis Assemelhados da MB em trânsito ou a Serviço

pela cidade de Manaus. Dependendo da taxa de ocupação, poderá

ser utilizado por Oficiais da Reserva da MB que estejam na cidade

por quaisquer outros motivos, por Civis Assemelhados da MB, por

Oficiais  das  demais  Forças  Armadas  e  Auxiliares,  inclusive

estrangeiros, e por convidados de nível  hierárquico ou funcional

assemelhado, mediante autorização do Comandante do 9º Distrito

Naval.

Como e onde o serviço pode ser acessado? 1) Canais de Atendimento

- Telefone: (92) 3624-2902 ou 2123-2274; e

- E-mail: hotel.transito@marinha.mil.br

2) Local de Atendimento

Hotel de Trânsito Rio Negro
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Endereço: Rua Felismino Soares, 100 – Colônia Oliveira Machado

- CEP 69070-620 - Manaus / AM.

Quais os documentos e/ou informações são necessários para

ter acesso ao serviço?

A solicitação  da  reserva  ou  e-mail  deverá  conter  os  seguintes

dados:  posto  ou  categoria  funcional,  nome  e  NIP;  motivo  da

viagem; data hora prevista da chegada; número de dependentes,

quando  for  o  caso;  período  de  permanência;  e  telefone  para

contato.

Qual é o tempo estimado para aguardar o atendimento? As solicitações de reserva deverão dar entrada no Com9ºDN com

antecedência  mínima  de  cinco  dias  úteis  em  relação  à  data

solicitada de hospedagem.

Qual é o prazo máximo estimado para a prestação do serviço? A confirmação  da  reserva  ocorrerá  por  meio  de  mensagem ou

e-mail deste Comando, em até três dias úteis a contar da data de

recebimento da solicitação.

Qual é o horário de funcionamento do serviço? - 24 horas.
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A percepção da qualidade dos serviços oferecidos somente pode ser traduzida por aqueles que efetivamente usufruírem desses

serviços. Nesse sentido, o Com9ºDN incentiva aos usuários o encaminhamento de sugestões e reclamações com vistas ao aprimoramento

contínuo dos serviços oferecidos nesta Carta de Serviços. Seguem abaixo os canais de comunicação disponíveis para este fim:

Telefone: (92) 2123-2219; e

         E-mail: com9dn.ouvidoria@marinha.mil.br
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   4. SUGESTÕES PARA O APRIMORAMENTO DESTA CARTA DE SERVIÇOS 



- Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017  - Institui a “Carta de Serviços ao Usuário”;

- EMA-134 - Manual de Gestão Administrativa da Marinha;

- SGM-107 - Normas Gerais de Administração (6ª Rev.); e

- Sitio eletrônico: www.marinha.mil.br/programanetuno.
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