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MARINHA DO BRASIL

“Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente”

ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO

“Nosso lema é apoiar!”
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CARTA DE SERVIÇOS

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Coordenação:
CF (EN) Alexandre Vianna Santana

Responsável Técnico:
1ºTen (RM2-EN) Bremmer Bernardo Vasconcelos de Sena

Programação Visual:
2ºSG-ES John Almeida Xicharo

Comunicação Social:
1ºTen (RM2-S) Anne Caroline de Lima Perrone



MENSAGEM DO COMANDANTE
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Carta de Serviços ao Cidadão 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, com o objetivo de informar ao cidadão os serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso aos 
serviços e dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de 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 a 
necessidades ou demandas da sociedade.

Nesse sentido, a Estação Naval do Rio Negro (ENRN) 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, a ENRN orienta, nesta Carta de Serviços, como o cidadão pode emitir sugestões ou enviar reclamações, 
assegurando a sua efetiva participação no processo de melhoria contínua.

ALEXANDRE VIANNA SANTANA

Capitão de Fragata (EN)

Comandante



SUMÁRIO

6Carta Serviços ao Usuário - 2020ENRN

1. APRESENTAÇÃO 7

2. IDENTIDADE INSTITUCIONAL: QUEM 
SOMOS?

8

3. COMO CHEGAR? 9

4. PROPÓSITO 10

5. MISSÃO 11

6. SERVIÇO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE 
COOPERAÇÃO EXTRA-MB

12

7. TELEFONES ÚTEIS 13

8. CONDIÇÕES DE LIMPEZA E CONFORTO DAS 
DEPENDÊNCIAS

13

9. COMPROMISSOS ASSUMIDOS 14

10. QUAIS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES 
SÃO NECESSÁRIAS PARA TER ACESSO AO 
COMPLEXO?

14

11. TRAJES 15

12. SUGESTÃO PARA APRIMORAMENTO DA CARTA 
DE SERVIÇOS

15

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 16



1. APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Usuário é um documento que visa informar aos 
cidadãos como acessar e obter os serviços prestados por uma organização pública, 
bem como os compromissos e os padrões estabelecidos para o atendimento aos 
usuários. A Carta traz para a organização um processo de transformação embasado 
por alguns princípios fundamentais – participação e comprometimento, informação e 
transparência, aprendizagem e participação do cidadão. Esses princípios têm como 
premissas o foco no cidadão e a indução do controle social.

Ao apresentar sua Carta de Serviços ao Usuário a Estação Naval do Rio Negro 
assume compromissos de atendimento com os seus clientes e usuários para a 
constante melhoria dos serviços, objetivando a busca da excelência dos serviços 
oferecidos e a garantia do direito do usuário/cidadão em receber serviços em 
conformidade com as suas necessidades, a fim de fortalecer a sua imagem perante 
a sociedade e estabelecer uma relação de confiança com os cidadãos, por meio de 
uma gestão clara e transparente.
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2. IDENTIDADE INSTITUCIONAL: QUEM SOMOS ?
A Estação Naval do Rio Negro (ENRN) é uma Organização Militar 

Prestadora de Serviço (OMPS), com sede na cidade de Manaus, Amazonas, foi 
criada pelo Decreto nº 81.659, de 15 de maio de 1978, posteriormente alterado 
pelo Decreto nº 93.908 de 9 de janeiro de 1987. Suas atividades foram 
regulamentadas, sucessivamente, pelas Portarias nº 855 de 11 de maio de 1979, 
do CEMA, nº 3 de 10 de fevereiro de 1987, do CEMA e 102 de 16 de dezembro de 
1996, do Comandante de Operações Navais.

A OM (Organização Militar) fornece facilidades de estacionamento, 
manutenção e reparo a Navios da Marinha, sediados e operando em Manaus. 
Atualmente garante que o apoio logístico móvel às operações Navais na Amazônia 
ocorra com maior mobilidade e flexibilidade, além de prestar apoio logístico fixo, 
com apoio de viaturas, comunicação, administração de 593 PNR e um 
Departamento Industrial capaz de realizar reparos de 2º e 3° escalões aos meios 
atracados em seu cais.

A ENRN está localizada no seguinte endereço:

Endereço: Rua Rio Itaquai, Km 4,5, BR 319, s/nº Distrito Industrial, CEP 69075-
510 – Manaus / AM.

Telefone: (92) 2123-4500

Sítio eletrônico: (intranet): http://www.enrn.mb

       (internet): http://www.enrn.mar.mil.br
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Saindo do terminal de ônibus 2 (T2) linha 713, Av. 
Manicoré, nº 378, Cachoeirinha, o usuário chegará à 
ENRN, e descerá na última parada/ponto do ônibus na 
Vila Buriti. Já na vila, seguir em percurso a pé por 
aproximadamente 300 metros. 

Observe o mapa ao lado:
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3. COMO CHEGAR ?



4. PROPÓSITO

A ENRN tem o propósito de contribuir para o aprestamento dos meios operativos da MB sediados na área do Com9DN ou em 
operações na área. Para consecução do seu propósito, cabe à ENRN as seguintes Tarefas:

 prover facilidades de estacionamento aos navios da MB;

 prover serviços de manutenção e reparo a níveis de 2° e 3° escalões, compatíveis com as facilidades disponíveis, aos navios da MB, 
devendo manter suas oficinas prontas para a utilização por pessoal especializado;

 prover a infraestrutura de apoio às OM da área;

 prover a manutenção dos PNR;

 exercer atividade industrial; e

 prover o apoio de comunicações aos navios sediados ou em trânsito na Amazônia Ocidental.
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5. MISSÃO
Missão é a finalidade de uma organização, aquilo que dá direção e significado a sua existência. Ela está diretamente ligada aos 

motivos que ocasionaram na criação da organização. É a medida que representa a sua razão de ser.

De acordo com a Portaria N° 129/2018 do Comando de Operações Navais, a ENRN tem como missão institucional:
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“Contribuir para o aprestamento dos meios operativos da Marinha do Brasil 
(MB) nela sediados ou em operações na sua área”.

“Contribuir para o aprestamento dos meios operativos da Marinha do Brasil 
(MB) nela sediados ou em operações na sua área”.
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Principais etapas para processamento do serviço: 1) Canais de Atendimento
- Contrato/Convênio com a ENRN, por intermédio da Empresa Gerencial de 
Projetos Navais (EMGEPRON).
- Telefone: (92) 2123-4520. 
2) Local de Atendimento
Departamento Industrial (ENRN-20);
Endereço: Rua Rio Itaquaí, s/nº - Vila Buriti. CEP: 69072-080 – Manaus/AM.

Previsão do tempo máximo para prestação do 
serviço:

Dependerá do tipo de serviço.

Prioridade de atendimento: O atendimento presencial apresenta prioridade de atendimento para: idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e portadores de 
necessidades especiais.

Previsão de tempo de espera para o atendimento: Para o atendimento presencial, o tempo de espera é de até 15 minutos.

Mecanismos de comunicação com o usuário: Por meio de e-mail, telefone ou Ofício.

Procedimentos para receber e responder as 
manifestações dos usuários:

Toda manifestação, deverá ser numerada e protocolada pela Secretaria de 
Comunicações (SECOM) da Organização. A Assessoria Extra MB (ENRN-013) 
juntamente com a Gerência de Reparos Navais irão receber e responder as 
manifestações dos usuários.

Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, 
acerca do andamento do serviço solicitado e de 
eventual manifestação:

Telefone: (92) 2123-4506/4507; e 
E-mail: enrn.secom@marinha.mil.br.
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6. SERVIÇOS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO EXTRA-MB

mailto:secom@enrn.mar.mil.br


7. TELEFONES ÚTEIS
 Sala de Estado: (92) 2123-4500;

 Gabinete: (92) 2123-4505;

 ENRN-01: (92) 2123-4501; e

 ENRN-02: (92) 2123-4502.
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8. CONDIÇÕES DE LIMPEZA E CONFORTO DAS 
DEPENDÊNCIAS

De acordo com o Sistema de Manutenção Planejada da OM, todas as nossas dependências são limpas diariamente, em respeito 

ao bem-estar de todos.



9. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Atenção, respeito e cortesia no atendimento aos usuários:
 Os profissionais da ENRN se comprometem a prestar um atendimento transparente e objetivo, pautado na ética e no valor do 

respeito à dignidade da pessoa humana, com cordialidade e atenção particular.
 Será facilitado ao usuário o acesso às informações e procedimentos, em prol da transparência dos serviços prestados.
 Os servidores da ENRN se empenharão ao máximo em atender/solucionar os processos em tramitação. Aqueles que 

requererem maior prazo, por sua complexidade, serão informados ao usuário quanto às etapas cumpridas e pendentes e às 
estimativas de prazos.

 Todos os servidores são capacitados e orientados a ajudar os usuários em suas necessidades. Durante o atendimento, o cliente 
é orientado em todas as fases, além de ser recebido com atenção, respeito e cortesia.
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10. QUAIS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES 
SÃO NECESSÁRIAS PARA TER ACESSO AO 
COMPLEXO?

O usuário deverá se identificar na recepção (setor de identificação), 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.



11. TRAJES

Senhor usuário, evite constrangimentos ao entrar e circular neste Comando. Use traje compatível com os ambientes desta OM.

É proibido usar: Short, minissaia, camisa sem manga, boné, bermuda, blusa curta/decotada, chinelo, roupa transparente e calça 
legging.
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12. SUGESTÃO PARA APRIMORAMENTO DA CARTA 
DE SERVIÇOS

A percepção da qualidade dos serviços oferecidos somente pode ser traduzida por aqueles que efetivamente usufruírem desses 
serviços. Nesse sentido, a ENRN incentiva aos cidadãos-usuários o encaminhamento de sugestões e reclamações com vistas ao 
aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos nesta Carta de Serviços. Segue abaixo os canais de comunicações disponíveis para 
este fim:

Telefone: (92) 2123-4507; e
E-mail: enrn.secom@marinha.mil.br.



13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Instrução Normativa nº 01, de 6 de janeiro de 2010 - Dispõe sobre a elaboração e a publicação de Carta de Serviços ao Cidadão e 
aplicação de pesquisas de satisfação do usuário;

- Guia de Gestão de Excelência da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ);

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

- SGM-107 - Normas Gerais de Administração (7ª Rev.); e

- Sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/programanetuno.
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ALEXANDRE VIANNA SANTANA

Capitão de Fragata (EN)

Comandante

ASSINADO DIGITALMENTE
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