
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna recebe o
prêmio “Excelência em Gestão do 5ºDN 2015”

No dia 29 de outubro de 2015, no Comando do 5º Distrito Naval(Com5ºDN), na
cidade de Rio Grande-RS, o Capitão de Corveta (T) Marcos Maia dos Santos, durante a
cerimônia alusiva ao Dia do Servidor Público, recebeu das mãos do Comandante do 5º
Distrito Naval, VA Leonardo Puntel, o certificado “Excelência em Gestão do 5ºDN 2015”,
pelas boas práticas e conjunto de procedimentos administrativos adotados na Delegacia
da Capitania dos Portos em Laguna que, diretamente, trouxeram benefícios ao bem-
estar  organizacional,  tais  como:  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  tripulação,  seu
trabalho, sua capacitação e desenvolvimento; melhoria ao atendimento dos clientes da
OM (interno e externo); liderança e desempenho global; formulação e implementação
de  estratégias;  responsabilidade  socioambiental,  ética  e  controle  social;  gestão  do
conhecimento e informações comparativas; e nos processos orçamentários, financeiros,
finalísticos e de apoio. 

A premiação é parte integrante das atividades do Com5ºDN que concorrem para
solidificar  o  programa de excelência  gerencial  da Marinha  do Brasil  (MB),  Programa
Netuno,  e  possui  como  propósito  reconhecer,  destacar  e  certificar,  bienalmente,  as
Organizações Militares subordinadas que se destacaram na implementação do Programa
Netuno, ao adotar práticas que contribuíram para o efetivo aprimoramento da Gestão.

Estas boas práticas se alinham aos sete (07) critérios constantes na lista P-10 do EMA
-  130  Vol.  II.  Cabe  ressaltar  que  grande  parte  deste  prêmio  também  pertence  a
Diretoria de Administração da Marinha, ao Comando do 5º Distrito Naval e a Capitania
dos  Portos  de Santa Catarina,  que tão bem souberam nos  conduzir  ao caminho da
Excelência em Gestão.

 

O CC (T) Marcos Maia, recebendo o troféu “Excelência em Gestão do 5ºDN 2015” do  Vice
Almirante Puntel (Comandante do 5º Distrito Naval).



Certificado  “Excelência em Gestão do 5ºDN 2015”.

MARCOS MAIA DOS SANTOS
Capitão de Corveta (T)
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