
MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

1.1 – Apresentação
A Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitacio) é uma Organização Militar da

Marinha do Brasil, subordinada à Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP), e está localizada na
Rua Porto Alegre, nº 14-71, Vila Santa Rosa, Presidente Epitácio – SP, CEP: 19.470-000.

 A  DelPEpitácio  tem  por  missão  contribuir  para  a  orientação,  a  coordenação  e  o
controle  das  atividades  relativas  a  Marinha  Mercante  e  organizações correlatas  no que se
refere  a  defesa  nacional,  a  salvaguarda  da vida  humana  e  a  segurança  da navegação,  nas
hidrovias interiores, e a prevenção da poluição hídrica por parte de embarcações, plataformas
ou suas instalações de apoio.

Os limites da área de circunscrição da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio são o Rio
Aguapeí,  ao  norte,  o  Rio  Paraná  a  oeste  e  o  Rio  Paranapanema  ao  sul.  Abrangendo  79
Municípios no oeste do estado de São Paulo.

1.2 – Carta de Serviços ao Usuário:
A Carta de Serviços aos Usuários pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico:

https://www.marinha.mil.br/delpepitacio/servico-informacoes-cidadao e/ou pelo link: Carta de
Servicos ao Usuário-DelPEpitacio

2.  RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
Os Riscos podem ser identificados e organizados segundo categorias, que devem ser

bem definidas e refletirem os princípios comuns do risco para a OM. Devem ser categorizados,
conforme  a  origem  dos  eventos  e  classificados  como  Estratégicos,  Operacionais,  Legais,
Financeiros e Reputacionais.

Quanto a classificação os Riscos podem ser:
Riscos Estratégicos – são aqueles estreitamente relacionados aos Objetivos Estratégicos

da OM;
Riscos Operacionais – são os riscos existentes, face à possibilidade de ocorrência de

falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas ou
de eventos externos, tais como: qualificação do pessoal, impacto ambiental, segurança e saúde
no trabalho, e qualidade dos produtos e serviços;

Riscos Legais – são os riscos das sanções legais ou regulatórias que a OM pode sofrer,
devido ao não cumprimento de leis, normas e procedimentos;

Riscos  Financeiros  –  ocorrem  principalmente  devido  às  restrições  orçamentárias.
Podem  comprometer  a  capacidade  da  OM  de  contar  com  os  recursos  orçamentários  e
financeiros necessários à realização de suas atividades; e

Riscos Reputacionais – estão relacionados à imagem. Podem comprometer a confiança
em relação à capacidade da OM em cumprir sua missão.

Quanto à Origem os riscos podem ser:
- Riscos Internos – são os riscos associados à própria estrutura da OM, seus processos,

estrutura de governança, quadro de pessoal, recursos ou ambiente de tecnologia.
- Riscos Externos – são os riscos atinentes ao ambiente onde a OM atua. Em geral, a

organização não tem controle direto sobre estes eventos, contudo, mesmo assim, ações podem
ser tomadas, quando necessário.

https://www.marinha.mil.br/delpepitacio/sites/www.marinha.mil.br.delpepitacio/files/Carta-de-Servicos-ao-Usuario-DelPEpitacio.pdf
https://www.marinha.mil.br/delpepitacio/sites/www.marinha.mil.br.delpepitacio/files/Carta-de-Servicos-ao-Usuario-DelPEpitacio.pdf
https://www.marinha.mil.br/delpepitacio/servico-informacoes-cidadao


O método adotado para a identificação dos riscos que a DelPEpitácio está exposta deve
ser o de brainstorming entre as partes interessadas, onde os Encarregados de Setor avaliam,
junto a seus subordinados, os possíveis riscos que o setor está sujeito.

 Essas informações devem ser ratificadas/retificadas pelos Encarregados de Divisão e
posteriormente  encaminhadas  ao  Del-07/Direção  da  OM,  que  fará  a  avaliação,  dará  a
prioridade e efetuará o acompanhamento das ações de resposta ao risco. Usando essa técnica,
os representantes dos diversos setores da OM identificam os possíveis riscos no seu processo
de trabalho.

3. ADEQUAÇÃO DA DELPEPITÁCIO AO ART. 8º, I DA IN-84/2020
A) Os  objetivos,  metas  e  indicadores  de  desempenho  são  baseados  nas

Orientações/Determinações da Diretoria de Portos e Costa (DPC) e são fielmente
buscados por essa UPC.

B) Por meio da ação da DelPEpitácio é gerado valor público em toda nossa Área de
Jurisdição (AJ), por meio da aplicação da lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997
(LESTA) e sua regulamentação, Decreto nº2.596 de 18 de maio de 1998 (RLESTA). 

A  Inspeção  Naval  é  uma  atividade  de  cunho  administrativo,  exercida  pelas
Capitanias,  Delegacias  e  Agências  localizadas  nos  diferentes  Distritos  Navais  do
Brasil e consiste na fiscalização do cumprimento da Lei 9.537, de 11 de dezembro
de 1997, das normas e regulamentos dela decorrentes, e dos atos e resoluções
internacionais ratificados pelo Brasil no que se refere exclusivamente à salvaguarda
da  vida  humana  e  à  segurança  da  navegação,  no  mar  aberto  e  em  hidrovias
interiores,  e  à  prevenção  da  poluição  ambiental  por  parte  de  embarcações,
plataformas fixas ou suas instalações de apoio.

C) A  DelPEpitácio  tem  o  Conselho  de  Gestão  (CG)  como  principal
ferramenta  de  supervisão  e  controle.   Além  disso,  são  realizadas  Auditorias  de
Conformidade Documental pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), que
consistem  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  documentos
encaminhados ao CCIMAR e nos registros no SIAFI.

D) A estrutura organizacional da UPC está disponível no seu Regimento
Interno.  Os  contatos  (email)  dos  principais  Cargos  da  DelPEpitácio  podem  ser
acessados,  por  meio  da  sua  página  na  INTERNET,  disponível  em:
HTTPS://WWW.MARINHA.MIL.BR/DEPETACIO/NODE/47N 

4. INFORMAÇÕES SOBRE O PROFESP
Mensuração 2018 2019 2020
Nº alunos mat. XXXX 60 35
Nº alunos concludentes XXXX 60 25
Percentual de evasão XXXX 0% 28,57%
Execução orçamentária XXXX R$131.268,53 R$42.800,00
Custo/aluno XXXX R$2.187,80 R$1.222,85

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

5.1 – Conformidade legal: 
Lei Federal nº. 8.666/93 - Normas para Licitações e Contratos da Administração Pública,

Lei nº 12.462/11 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), Decreto nº 10.024/19

https://WWW.MARINHA.MIL.BR/DEPETACIO/NODE/47N


–  Licitação  na  Modalidade  Pregão  Eletrônico  que  instituem  as  normas  para  licitações  e
contratos da Administração Pública,  como também, a Publicação SGM-102 – Normas sobre
Licitações, Acordos e Atos Administrativos.  

5.2 – Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas
para essas contratações: 

Principais Contratações Valor 2020 Objetivos
Contratação de Serviço de Manutenção de VTR/EMB  R$ 161.092,58 Aprestamento dos meios.
Serviços Médicos R$  83.660,96 Atendimentos de MIL e Dependentes
Combustíveis e Lubrificantes R$ 76.122,10 Aprestamento dos meios.
PROFESP R$ 42.800,00 Atendimento ao projeto MD

5.3 – Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de
serviços contratados para o funcionamento administrativo: 

Compulsórios:
Energia:.................. R$ 40.390,05
Água e Esgoto:........ R$ 7.573,26
Telefonia fixa e móvel R$ 19.450,00
MPLS/Internet:........ R$ 27.060,00
Reprog. e Impressão: R$ 20.081,26

5.4 – Gestão de licitações e contratos:
Contratos admirativos da DelPEpitácio

Pregões 00
Inelegibilidade/dispensa 04
Adesão 04

5.5 – Gastos mais relevantes da UPC:
Descrição dos principais gastos da DelPEpitácio em 2020

Funcionamento R$ 85.603,87

Fonte: SIPLAD, consulta em 06/01/2021.

Manutenção da OM R$ 30.894,20
Manutenção viaturas e embarcações R$ 53.300,00
Apoia as atividades de Inspeção Naval R$ 11.926,000
Ensino Profissional Marítimo R$ 66.603,90
Diárias R$ 5.254,50
PROFESP R$ 42.800,00
Despesas Variadas R$ 65.304,00
Sem AI R$ 212.706,69

6.0 – Redução de resíduos poluentes:
A Delegacia vem adotando ações de conscientização junto ao seu pessoal, no sentido

de promover o senso de responsabilidade individual e a prevenção dos riscos associados às
atividades  potencialmente  poluidoras  da  OM  por  meio  de  adestramentos  e  palestras
periódicas sobre o Sistema de Gestão Ambiental e sobre Educação Ambiental.

A  OM  possui  contêineres  apropriados  para  a  coleta  seletiva  de  lixo  com  as  cores
padronizadas  pela  NORTAM-06/DPC. O  município  de  Presidente  Epitácio  possui  uma
cooperativa catalogada, que faz a retirada desses resíduos.  Existe uma Comissão de Gestão
Ambiental e de separação de resíduos recicláveis designada por Ordem de Serviço.

Presidente Epitácio, SP, 11 de janeiro de 2021

PAULO FARINA
Capitão de Corveta (T)

Delegado
ASSINADO DIGITALMENTE


