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Flotilha do Amazonas – “Combater e Assistir”

CARTA DE SERVIÇOS
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MENSAGEM DO COMANDANTE

Atualmente, a gestão pública tem como desafio gerir-se à base de resultados eficientes. Isto implica por
uma busca constante pela gestão por excelência e na geração de Valor Público, ou seja, na proposição e alcance
de objetivos que ofereçam respostas efetivas às necessidades ou demandas da sociedade, sempre obedecendo
os princípios Constitucionais e aqueles afetos à Administração Pública Direta, além do direito à informação e à
transparência.

Diante desse desafio, a Carta de Serviços ao Usuário, instituída pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de
2017 e alterada pelos Decretos nº 9.723 de 11 de março de 2019 e nº 10.178 de 18 de dezembro de 2019, tem
como objetivo informar aos usuários, de forma clara e precisa, os serviços prestados pelo órgão ou pela entidade
do Poder Executivo Federal, as formas de acesso aos serviços, os compromissos e padrões de qualidade do
atendimento ao público e os serviços publicados no Portal de Serviços do Governo Federal.

Nesse contexto, o Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM) reafirma seu compromisso com a
qualidade dos serviços prestados e divulga a presente Carta de Serviços estabelecendo um canal de comunicação
com seus usuários, para que sejam atendidos, da melhor maneira possível, os objetivos estratégicos necessários
para o cumprimento da nossa missão.

                                                                                                                                   
                                                                                                                         Manaus/AM, 04 de março de 2020.
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Capitão de Mar e Guerra

Comandante
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APRESENTAÇÃO

O Comando  da  Flotilha  do  Amazonas  (ComFlotAM)  é  a  Organização Militar  da  Marinha mais  antiga  na
Amazônia, com quase 150 anos de existência. É uma OM de caráter operativo, classificada como Comando de
Força Naval, por ter subordinados a ela meios operativos – os Navios – que, apesar da subordinação à Flotilha,
têm  autonomia  para  executar  sua  gestão  administrativa  interna,  sob  a  responsabilidade  de  seu  próprio
Comandante. 

Atualmente, o ComFlotAM dispõe de nove meios subordinados:

- Dois Navios-Patrulha Fluvial (NPaFlu) da Classe “Pedro Teixeira”:

NPaFlu “PEDRO TEIXEIRA” (P20)
NPaFlu “RAPOSO TAVARES” (P21)

NPaFlu Pedro Teixeira (P20)

- Três NPaFlu da Classe “Roraima”:

NPaFlu “RORAIMA” (P30)
NPaFlu “RONDÔNIA” (P31)
NPaFlu “AMAPÁ” (P32)

NPaFlu Rondônia (P31)
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- Dois Navios de Assistência Hospitalar (NAsH) da Classe “Oswaldo Cruz”:

NAsH “OSWALDO CRUZ” (U18)
NAsH “CARLOS CHAGAS” (U19)

NAsH Carlos Chagas (U19)

- Um NAsH da Classe “Doutor Montenegro”:

NAsH “DOUTOR MONTENEGRO” (U16)

NAsH Dr. Montenegro (U16)

- Um NAsH da Classe “Soares de Meirelles”:

NAsH “SOARES DE MEIRELLES” (U21)

NAsH Soares de Meirelles (U21)
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NOSSO ENDEREÇO

Rua Rio Itaqui, S/N°, Vila Buriti, Manaus-AM, Cep: 69072-080

SÍTIO ELETRÔNICO

https://www.marinha.mil.br/comflotam/

TELEFONES

(92) 2123-4600 / (92) 98818-3220

Comando da Flotilha do Amazonas
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HISTÓRICO

Após a vitória na Guerra do Paraguai, que consolidou o domínio brasileiro das vias fluviais na região platina, o
Governo Federal  passou a  constituir  preocupação com a  região  Noroeste  do  País,  devido  à  inexistência  de
tratados de limites  entre  os  países ribeirinhos  e  atitudes hostis  das  repúblicas  vizinhas,  que reclamavam  as
questões fronteiriças, a liberdade de navegação no Rio Amazonas e seus tributários. 

Para garantir o exercício da soberania e dos interesses nacionais na Amazônia Ocidental, por meio de uma
presença naval efetiva, D. Pedro II decide criar, pelo Aviso de 2 de junho de 1868, a Flotilha do Amazonas, com
sede na Capital da recém-elevada província do Amazonas, cuja missão foi a de “policiar as fronteiras fluviais com
as repúblicas vizinhas, e fazer executar pelas embarcações estrangeiras os regulamentos fiscais vigentes, a fim
de garantir os interesses do Império na região”. 

Para o exercício inicial do Comando da Flotilha, foi designado o então Capitão de Mar e Guerra Victorio José
Barbosa da Lomba, sendo-lhe adjudicadas 12 Lanchas a Vapor tripuladas por 192 Praças do Corpo de Imperiais
Marinheiros, atingindo Manaus na noite de 26 de dezembro de 1868.

No final do século XIX, o aventureiro espanhol Luiz Galvez reacende a questão acreana com a proclamação
do Estado Independente do Acre, à época pertencente à Bolívia. Para fazer valer o Tratado de Ayacucho de 1867,
o Governo Federal envia navios da Flotilha do Amazonas que, atingindo a cidade de Puerto Alonso, depõe Galvez,
extinguindo a República do Acre e devolvendo o território às autoridades bolivianas.

No início  do  século XX,  o  Congresso boliviano cria  o  “Bolivian  Syndicate”,  conglomerado capitalista com
poderes para “... equipar e manter uma força armada de navios de guerra, para defesa dos rios ou a conservação
da ordem interna, ou outros objetivos”. Tal fato provocou a revolta dos seringueiros e a não aceitação pelo governo
brasileiro  dessa lei.  Para  resolver  a  questão,  foi  firmado o  Tratado de Petrópolis,  que concedia  ao  Brasil  a
soberania sobre o Território do Acre.

No princípio de 1910, por conveniência sanitária aliada à facilidades de reparo, a Flotilha do Amazonas foi
deslocada para Belém, tendo sua sede retornada a Manaus em 1912.

Em meados de 1924,  por  ocasião do “Movimento Tenentista”,  os  sediciosos em Manaus, com auxílio  de
alguns navios da Flotilha rebelados, depuseram as autoridades locais, dominando a situação. Em 30 de agosto,
chega a Manaus uma Força Naval que restaura a ordem, sem luta. Após isto, a Flotilha do Amazonas, mais uma
vez, recebeu ordem de transferir-se para Belém. 

No ano de 1931, novamente transferiu-se a Flotilha para Manaus, a fim de socorrer a praça comercial da
cidade que se encontrava em absoluta decadência econômica. Em 1933, para garantir a neutralidade do Brasil,
quando da eclosão do Conflito de Letícia, entre Peru e Colômbia, é criada a Divisão Naval em Operações no Rio
Amazonas que, suspendendo do Rio de Janeiro em 5 de janeiro de 1933, atinge Manaus, incorporando os navios
da Flotilha do Amazonas.

Pela Lei nº 3.726 de 17 de outubro de 1940, foi criado o Comando Naval do Amazonas, para exercer, a juízo
do Governo, o Comando da Flotilha, com sede em Belém, no então extinto Arsenal de Marinha do Pará. Durante a
Segunda Guerra Mundial, os navios da Flotilha do Amazonas realizaram patrulha no litoral do Maranhão, Pará e
Amapá, contribuindo para o esforço de guerra nacional.

No período de 1942 a 1945, o Comando Naval do Amazonas teve várias denominações, até que, através do
Decreto  nº  8.181 de 19 de novembro  de 1945,  foi  alterado para Comando do 4º  Distrito  Naval  (Com4ºDN),
passando o Comando da Flotilha do Amazonas a integrar esse DN, como força subordinada. O Aviso nº 373 de 23
de abril de 1974 desdobrou a Flotilha do Amazonas em duas unidades, sendo criado o Grupamento Naval do
Norte (GNN), sediado em Belém, ficando a Flotilha sediada em Manaus, porém com subordinação ao Com4ºDN.

Em meados dos anos 1970, à Flotilha do Amazonas foram incorporados os dois novos Navios-Patrulha Fluvial
da Classe “Pedro Teixeira”  (NPaFlu “Pedro Teixeira”  e  NPaFlu “Raposo Tavares”),  construídos no Arsenal  de
Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), e três Navios-Patrulha Fluvial da Classe “Roraima” (NPaFlu “Roraima”, NPaFlu
“Rondônia” e NPaFlu “Amapá”), construídos no Estaleiro MacLaren, no Rio de Janeiro, para operarem no eixo
estratégico Manaus-Tabatinga e nos rios de penetração de nossa fronteira ocidental. 

Em 1984, foram incorporados os Navios de Assistência Hospitalar da Classe "Oswaldo Cruz" (NAsH “Oswaldo
Cruz” e NAsH “Carlos Chagas”) que foram projetados e construídos no AMRJ e aumentaram a capacidade desta
OM em assistir à população ribeirinha. 

Em 1994,  foi  ativado o Comando Naval  da Amazônia Ocidental  (CNAO),  passando o  ComFlotAM à sua
subordinação. 

Em 2000, por meio de um contrato de cessão de uso entre a Marinha e o Estado do Acre, foi incorporado à
Flotilha  o NAsH “Doutor  Montenegro”,  que passou por  um longo período de reparos e instalações de novos
equipamentos, com o propósito de realizar as comissões de Assistência Hospitalar (ASSHOP).

O Decreto nº 5.349 de 20 de janeiro de 2005 criou o Com9ºDN, em substituição ao CNAO, sendo ativado em
03  de  maio  de  2005,  contando  com  sete  Organizações  Militares  diretamente  subordinadas,  dentre  elas,  o
ComFlotAM. 

Finalmente, em agosto de 2010, a MB e o Ministério da Saúde decidiram adquirir a embarcação civil "Ludovico
Celani", que, após um processo de conversão, foi incorporada à Flotilha como NAsH "Soares de Meirelles".
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MISSÃO

Sua Missão é: “Manter uma força pronta, aprestada para executar Operações Ribeirinhas; efetuar Patrulha
Naval nos rios Amazonas – a montante de Santarém, Negro e Solimões e seus tributários; e prover Assistência
Hospitalar às populações ribeirinhas da Bacia Amazônica, a fim de contribuir para a manutenção e consolidação
da  integridade  territorial,  manutenção  da  ordem,  integração  e  desenvolvimento  sócio  econômico  da  região
Amazônica e fiscalização da operação de embarcações na área fluvial sob jurisdição do Comando do 9° Distrito
Naval”. 

Para o cumprimento dessa Missão, cabe à Flotilha do Amazonas a execução das seguintes tarefas:

a) Tarefas Básicas: 

I - executar Operações Ribeirinhas; 

II - efetuar Patrulha Naval na área fluvial subordinada ao Comando do 9° Distrito Naval; e 

III - prover Assistência Hospitalar às populações ribeirinhas da Bacia Amazônica.

b) Tarefas Secundárias: 

I - cooperar com a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) nas atividades de Inspeção Naval e
fiscalização  do cumprimento  de  leis  afetas  à  Segurança  do Tráfego  Aquaviário,  salvaguarda  da vida
humana no mar, bem como a prevenção contra qualquer atividade que possa contribuir para poluição
hídrica dos rios da região amazônica; 

II - participar, nos programas do Comando do 9° Distrito Naval, de cooperação em operações fluviais com
as demais Forças Armadas; 

III  -  colaborar  com os  outros  órgãos  governamentais  na  fiscalização da legislação em vigor  (IBAMA,
Polícia Federal, Receita Federal, etc.); e 

IV  -  participar  dos  programas do Comando do 9°  Distrito  Naval  referentes  à  ação cívico-social  e  de
desenvolvimento socioeconômico.

Criança ribeirinha assistida durante uma ACISO
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VISÃO DE FUTURO

“Buscar a excelência em gestão deste Comando de Força e navios subordinados, no cumprimento das
atividades  de  Patrulha  Naval,  Operações  Ribeirinhas  e  realizar  Assistência  Hospitalar  de  qualidade  nas
comunidades ribeirinhas da Amazônia Ocidental”.

VALORES

Valores são os princípios que modelam nossos padrões de comportamento. É aquilo em que acreditamos
e que nos referencia ao tomarmos as nossas decisões. 

Assim, para a busca da excelência gerencial,  é fundamental  que a atuação de todos que servem no
ComFlotAM seja orientada pelos seguintes valores:

• - Eficiência - coibir os gastos desnecessários e evitar desperdícios no trato com os bens públicos;

- Comprometimento - manifestado na qualidade dos serviços prestados, na atenção à realização de objetivos
e metas estabelecidas, que, aliando diferentes competências, irá propor e implementar soluções;

- Proatividade - iniciativa nas ações de forma dinâmica e criativa;

-  Responsabilidade  Social  -  somos  responsáveis  pela  preservação  e  segurança  do  patrimônio  humano,
material, cultural e social de nosso País; e

- Valorização da Hierarquia e Disciplina - princípios fundamentais que regem as Forças Armadas.

Exemplo de atividade recreativa realizada com crianças
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PRINCIPAIS USUÁRIOS OU CLIENTES

Como um Comando de Força, os esforços da OM concentram-se na motivação de todos os colaboradores
para  o  trabalho  em  direção  a  um  conjunto  integrado  de  objetivos,  traduzidos  na  expressão  do  negócio  da
Organização: “COMBATER e ASSISTIR” .

O “COMBATER”  sintetiza esse caráter operativo da Organização, o seu poder combatente, típico da atividade
militar, e é representado pelo trabalho dos cinco Navios-Patrulha Fluvial (NPaFlu), ao longo dos rios da Amazônia
Ocidental, quer seja em atividades de Patrulha Naval, coibindo a prática de ilícitos, ou em atividades de Busca e
Salvamento. Desse trabalho, ainda que indiretamente, se beneficia toda a sociedade brasileira .

Já  sob  a  ótica  do  “ASSISTIR” ,  os  principais  usuários  da  Flotilha  do  Amazonas  são  as  populações
ribeirinhas  da  Amazônia  que,  por  meio  dos  quatro  Navios  de  Assistência  Hospitalar  (NAsH),  têm  acesso à
assistência médica e odontológica, mesmo nos lugares mais longínquos, onde o Estado brasileiro não consegue
se fazer presente.

Atendimento odontológico realizado em aldeia indígena

 
Assim, temos a sociedade brasileira  e as populações ribeirinhas  da Amazônia como os dois principais

usuários da Flotilha.

No que se refere à sociedade brasileira, suas necessidades e expectativas, sob o ponto de vista militar,
foram sintetizadas pelo poder político na Estratégia Nacional de Defesa (END), documento que estabelece que as
questões de Defesa são de interesse de todos os setores da sociedade brasileira, pautada nos fundamentos, nos
objetivos e nos princípios dispostos na Constituição Federal. O conteúdo da END é dirigido à concretização de
interesses do Estado e de toda a sociedade, observando os valores maiores da soberania, da integridade do
patrimônio e do território e da unidade nacionais. Cabe à Flotilha do Amazonas, assim como a todos os demais
órgãos das Forças Armadas, nortear suas ações conforme o previsto na END.
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Com  relação  às  populações  ribeirinhas,  um  rápido  levantamento  sobre  as  condições  de  saúde  da
Amazônia  mostra  que  há  uma  grande  obra  a  ser  feita  para  minorar  o  sofrimento  de  muitos  brasileiros.
Comunidades desprovidas de condições de manutenção da vida, da saúde e da cidadania, é um problema a ser
enfrentado por todos. 

Na década de 80,  a  Marinha percebeu a  necessidade de atuar  em prol  das  comunidades da região
amazônica e solicitou ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) a construção de dois NAsH da Classe
Oswaldo  Cruz,  que  se  tornou  um  modelo  de  adaptação  ao  meio  fluvial  e  de  atendimento  às  missões  de
assistência  hospitalar.  Entretanto,  ainda  que as operações  de  cunho humanitário  deem mais  visibilidade aos
trabalhos dos NAsH, nunca se deve esquecer do lado militar que desempenha grande papel estratégico na região,
desenvolvendo confiança e identidade nacional. Valores conquistados de maneira rotineira e contínua de extrema
importâncias para manter a integridade territorial.

Durante todo o ano são realizadas Operações de Assistência Hospitalar (ASSHOP) e Assistência Cívico-
Social (ACISO) que atendem às populações ribeirinhas da Amazônia através dos NAsH, sendo que os NPaFlu
apenas  realizam ACISO.  Essas  missões têm como principal  meta  prestar  assistência  à saúde no que tange
Atenção Primária, que, segundo a ONU e comprovações científicas, se mostra mais eficaz na melhoria do Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) e na prevenção de novas ocorrências. 

As localidades e cidades são agrupadas em doze Pólos de Saúde , os quais englobam todos os pontos a
serem visitados em determinada região delimitadas pelos rios conforme figura abaixo:

Ilustração dos 12 Pólos de Saúde em que está dividida a região amazônica

Em  seus  primórdios,  os  NAsH  prestavam  serviço  de  assistencialismo  conforme  a  demanda  das
comunidades,  sem  embasamentos  científicos  ou  um  planejamento  mais  detalhado  de  saúde.  A  partir  da
implantação  da  Subseção  de  Saúde  e  Apoio  às  ASSHOP /  ACISO  (ComFlotAM-47),  em  2015,  visamos
mudanças no enfoque dos atendimentos por percebermos que uma atuação pontual e assistencialista não alcança
resultados  a  longo  prazo,  valorizando-se  o  aspecto  qualitativo  das  missões  e  deixando  de  lado  a  visão
quantitativa. 

Faz-se  necessário  a  prestação  de  serviço  de  atenção  básica  à  saúde,  tendo  em  vista  as  diversas
dificuldades existentes, dentre elas encontram-se as de infraestrutura sanitária, de pouca assistência à saúde nas
comunidades e/ou aldeias, as dificuldades para acesso aos poucos serviços de saúde existentes nos municípios,
o que leva a indicadores de saúde desfavoráveis nas localidades. 
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Exemplo de identificação de ponto de atendimento em terra - Comunidade Ribeirinha “Jesus me Deus”, RO 

Algumas características ambientais,  populacionais e sociais  da Amazônia brasileira são determinantes
para os quadros epidemiológicos e, também, com implicações para a assistência à saúde. Podemos ressaltar a
baixa densidade demográfica regional, alto índice de crescimento por migração, alta concentração urbana dos
recursos, especialmente nas capitais dos estados e, por fim, a existência de um grande contingente de populações
tradicionais (índios, ribeirinhos e outros). 

Com o olhar direcionado à qualidade, é nossa prioridade assistir o paciente desde o exame clínico até a
execução de exames mais complexos de imagem e laboratoriais. Após o diagnóstico, iniciamos o tratamento com
a  dispensação  de  medicamento  suficiente  para  o  tratamento  completo,  com  orientações  de  assistência
farmacêutica para ministração e profilaxia de nova ocorrência. Conscientizamos a população através de palestras
sobre a importância da higiene básica, higiene bucal,  prevenção de doenças e tratamento de água. Na parte
odontológica,  executamos  procedimentos  de  limpeza,  restauração  e  extração,  quando  necessária,  utilizando
equipamentos odontológicos disponíveis nos consultórios. Visamos uma cobertura vacinal adequada utilizando
como  base  o  PNI  (Plano  Nacional  de  Imunização).  Diagnosticamos  doenças  infectocontagiosas  como  HIV,
Hepatites e Sífilis com testes rápidos em parceria com o Ministério da Saúde (MS). 

Em nossas metas de melhoria estamos incluindo a multidisciplinaridade, coleta padronizada de dados e
sua interpretação para publicações futuras em meios acadêmicos. Desse modo, utilizando-se do Poder Naval, os
NAsH são capazes de prestar assistência a localidades longínquas e de difícil acesso através de meios fluviais e
aéreos.  Incluindo  a  necessidade  de  interações  com  as  demais  Forças,  governos  estaduais  e  municipais  e
Organizações Não Governamentais.

Atendimento médico em aldeia indígena katukina.
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PRINCIPAIS SERVIÇOS

• Serviços oferecidos pelos Navios-Patrulha Fluvial:

- Patrulha Fluvial;

- Inspeção Naval;

- Ação de Presença nas áreas de fronteira, em especial, na tríplice fronteira com Colômbia e Peru;

- Transporte e Desembarque de Tropas;

- SAR (Busca e Salvamento); 

- Ações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem); 

- Assistência Médica; 

- Assistência Odontológica; e

- Assistência Cívico-Social (ACISO).

• Serviços oferecidos pelos Navios de Assistência Hospitalar:

- Assistência Médica; 

- Assistência Odontológica;

- Assistência Farmacêutica;

- Serviços Laboratoriais; e

- Assistência Cívico-Social (ACISO).
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Navios realizando Patrulha Fluvial

Ribeirinhos à espera de atendimento
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