
MARINHA DO BRASIL

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO
Av. Dr. Altino Arantes, nº 544 – Centro
CEP: 11608-623 – São Sebastião – SP

(12) 3892-1555 – delssebastiao.secom@marinha.mil.br

Carta Nº 08/DelSSebastião-MB
01/992

São Sebastião, SP,  30 de abril de 2021.

Aos Senhores
Representantes das Escolas de Treinamento Náutico e Despachantes da área de Jurisdição da
Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião

Assunto: Atendimento ao Público

Senhores(as),

1. Em função do anúncio feito pelo Governo do Estado de São Paulo realizado no
dia 28 de abril de 2021, prorrogando a fase de transição do Plano São Paulo, a partir do próximo
sábado (1º de maio de 2021) até o dia 09 de maio, a Delegacia da Capitania dos Portos em São
Sebastião  permanecerá  mantendo  uma  rotina  diferenciada  de  funcionamento.  Antes  do
anúncio da prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo, o planejamento era reabrir a
agenda eletrônica a partir do dia 30 de abril.

2. A Delegacia não pode deixar de observar os Decretos Estaduais e Municipais em
vigor, tampouco pode ignorar a vigilância permanente dos Órgãos de Controle. Destaca-se que
no último dia 27 de abril, a Prefeitura de São Sebastião modificou as regras de flexibilização das
atividades econômicas do Município, após notificação da Procuradoria-Geral do Estado de São
Paulo, que determinou a adequação do Município às regras estabelecidas pelo Plano São Paulo.

3. É importante destacar que, desde o início do período mais restritivo estabelecido
pelo Governo de São Paulo, o Comando do Oitavo Distrito Naval, em 26 de março de 2021,
através do Plano de Atividades da Marinha do Brasil, elevou para a fase quatro (situação de
maior  precaução)  as  recomendações  de  segurança  sanitária  para  as  Organizações  Militares
localizadas no Estado de São e Paraná. Fruto da elevação para a fase quatro de precaução, a
Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião possou a trabalhar em rotina diferenciada e
com efetivo reduzido. Com contingente reduzido, os processos, tanto administrativos internos
como  de  atendimento  ao  público,  não  são  realizados  com  o  mesmo  dinamismo,  quando
comparados com a situação pré-restrições.
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4. Durante todo o período de maior restrição, a Delegacia, mesmo com mão de
obra reduzida, envidou esforços para processar e disponibilizar diversos documentos que se
encontravam em fase de análise. Fruto deste serviço, a partir do dia 12 de abril, decidiu-se por
reabrir  o  GAP  para  que  nossos  usuários  retirassem  seus  documentos.  Foi  uma  reabertura
organizada e planejada, onde se buscou respeitar as medidas de segurança vigentes de forma a
proteger a saúde dos usuários dos serviços prestados pela Delegacia, bem como dos Militares
que estão na expedição de documentos.

5. Não obstante, e sensíveis às emergências peculiares do trabalho dos Marítimos e
Portuários, nunca estivemos fechados às suas demandas. Logo, uma vez procurados por aqueles
profissionais, ou seus representantes legais, seus pedidos foram recepcionados e processados.

6. Face  à  grande  quantidade  de  documentos  processados,  erros  podem  ter
ocorrido. Desta forma, uma vez detectadas as inconsistências documentais por nossos usuários,
a Delegacia poderá ser instada a resolvê-las, no mesmo dia. Em caso de um grande volume, os
documentos poderão ser retirados no dia útil seguinte.

7. Outro  ponto  que  vem  preocupando  a  administração  da  Delegacia,  está
relacionado à demanda reprimida de provas na categoria de amador. Sensível a essa situação, a
Delegacia  buscou  a  administração de  unidades  de  ensino Particulares  e  Públicas  Estaduais,
dentro  do Município  de  São Sebastião  para  que,  em pouco tempo,  pudesse  levar  a  níveis
aceitáveis o volume de amadores que aguardam pela possibilidade de realizar suas provas, e
consequentemente,  estar  habilitados  em  suas  respectivas  categorias.  No  entanto,  face  às
restrições sanitárias, o pedido foi indeferido. A administração mantém contato permanente com
aquelas Instituições de ensino para que, quando houver a possibilidade, poder organizar uma
grande aplicação de provas de forma a atender o maior número possível de usuários.

8. Face aos reflexos econômicos negativos impostos a todos pelo novo coronavírus,
solicita-se  que,  enquanto a  situação de maior  precaução estiver  vigente  na área  do Oitavo
Distrito Naval, que as demandas relativas aos serviços listados abaixo, e que venham a causar
prejuízos  econômicos  a  seus  proprietários,  sejam  apresentadas  pelo  e-mail
delssebastiao.gap@marinha.mil.br,  para  que  possam  ser  analisadas,  e  agendadas  pelo
Encarregado do Setor de Atendimento ao Público. Quando da confecção do e-mail relativos aos
serviços listados abaixo, solicita-se que no assunto seja escrito a palavra URGENTE. No entanto,
reforça-se que, nesse mesmo período, não serão recepcionados documentos relativos ao Setor
de Esporte e Recreio (exceto herança e inventário) e Amador:

- Contratos de trabalho com outras empresas que dependam da documentação
da embarcação;
- Documentos de embarcações e tripulantes utilizados no transporte público;
- Processos judiciais em geral; e
- Herança / inventário.

9. Solicita-se que nossos usuários empenhem-se ao máximo para não ir  ao GAP
para  apresentar  suas  emergências,  apresentando-as  por  e-mail,  conforme  descrito
anteriormente.

10. No que tange ao recebimento das demandas do público externo que estão sendo
enviadas por e-mails, constatou-se problemas internos de distribuição que foram corrigidos. Por
este motivo, a Administração da Delegacia pede desculpas aos nossos usuários.

-2 de 3-
63138.000549/2021-00

mailto:delssebastiao.gap@marinha.mil.br


Continuação da Carta nº 08/2021, da DelSSebastião.
11. A Delegacia aguarda a alteração da situação de maior precaução, que hoje vigora
em todo o Oitavo Distrito  Naval,  para a  reabertura do GAP.  Qualquer demanda relativa ao
atendimento ao público realizado pela Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião
poderá ser feita pelo e-mail  delssebastiao.gap@marinha.mil.br.  Excepcionalmente,  e caso as
dúvidas não tenham sido resolvidas pelos canais citados anteriormente, o Delegado poderá ser
procurado para mediação de possíveis soluções.

12. Aproveito a oportunidade para apresentar os votos de elevada estima e distinta
consideração.

Atenciosamente,

ADRIANO VIEIRA DE SOUZA
Capitão de Fragata

Delegado

Cópia:
Arquivo
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