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MARINHA DO BRASIL 

 

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 
09/089.4 

63012.000295/2018-32 

 

 

 

 

PORTARIA N
o
 205/DPC, DE 17 DE JUNHO DE 2020. 

 

Delega competência no âmbito da 

Diretoria de Portos e Costas. 

 

 

              O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições conferidas pelos 

art. 1
o
 e 2

o
 do Decreto n

o
 83.937/1979, pelo inciso II, do art 1

o
 da Portaria n

o
 24/DGN, de 3 de 

agosto de 2017 e pelo art. 3.16.2 das Normas sobre Documentação Administrativas e 

Arquivamento na Marinha (NODAM) - SGM-105 (5
a
 revisão), resolve: 

 

Art. 1
o
 Delegar e subdelegar competência aos seguintes Oficiais da Diretoria de 

Portos e Costas para assinarem, “POR ORDEM”, documentos administrativos endereçados a 

autoridades civis e militares, que exerçam cargos ou funções com precedência até Vice-

Almirante, ressalvado o disposto na alínea d, do inciso 3.16.2 da SGM-105 (NODAM):  

 

§ 1
o
 Vice-Direção 

 

I - Atribuídas ao Vice-Diretor (DPC-02): 

 

a) Documentos de rotina que contenham juízo de valor, decisões ou 

determinações, desde que amparados por normas, regulamentos e legislação em vigor. 

b) Documentos de rotina relacionados à administração de pessoal da DPC, 

especialmente os relativos à diárias, gratificações, adicionais de férias, abonos pecuniários, 

indenizações, estágios e movimentações; 

c) Documentos de rotina relacionados à administração financeira e de 

material da DPC;  

d) Encaminhamento de matéria para publicação nos Diários Oficiais (D.O.U. 

e D.O.E.) e de editais licitatórios para a imprensa; 

e) Despachos em requerimentos consoantes com a legislação em vigor, 

encaminhados pelos Oficiais, exceto os relativos a recursos à Comissão de Promoções de 

Oficiais (CPO); 

f) Despachos em requerimentos consoantes com a legislação em vigor, 

encaminhados pelas Praças, exceto os relativos a recursos à Comissão de Promoções de Praças 

(CPP); 

g) Ordens de Serviço sobre alterações de pagamento; concessão, 

restabelecimento e suspensão de benefícios; doação voluntária de sangue; abono de faltas; 
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reposicionamento de servidores civis e licenças e outros afastamentos; 

h) Processos de Medalhas; 

i) Apresentação à Justiça; 

j) Apresentação de praças para cumprimento de pena; 

k) Remessa de documentos de rotina solicitados pelas OM; 

l) Mapa de Proposta para viagem ou comissão no estrangeiro; 

m) Papeletas de movimentação a pedido de Oficiais e Praças; 

n) Atestados e certidões de dados de carreira de militares e civis, para atender 

a solicitações ou exigências de órgãos extra-MB; 

o) Atestados de capacidade técnica fornecidos às empresas contratadas; 

p) Cartas e ofícios de rotina relativos à carreira de militares da ativa até o 

posto de Capitão de Mar e Guerra e civis assemelhados; 

q) Provas do C-Esp-Hab/SO; 

r) Acordos administrativos e seus documentos decorrentes, em nome da 

Marinha do Brasil, com anuência do Sr. Diretor; 

s) Requerimentos de LESM de Oficiais e Praças; 

t) Requerimentos de inscrição em concursos públicos e para 

Escolas/Colégios Militares; 

u) Requerimentos de engajamento, reengajamento, averbação de tempo de 

serviço, modificação de dados cadastrais (caso de matrimônio de civis e militares) e para revisão 

de cálculos de reajuste de prestação da casa própria; 

v) Solicitação de viagem a serviço à Autoridade Requisitante de Passagem; 

w) Autorização para comparecimento à DPMM; 

x) Apresentação para inspeção de saúde; 

y) Mapa de Punição de Praças; 

z) Mapa de Praças possuidoras de curso superior; 

aa) Habilitação e/ou reativação de senhas nos sistemas SIAFI, SIPLAD, 

SISPAG, SIAPE, SINGRA, SISVTR e SISMAT; 

ab) Cartões provisórios de identidade; 

ac) Informações sobre quitação de militar com a Fazenda Nacional; 

ad) Remessa de folhas de CR e atestados; 

ae) Encaminhamento de avaliações de praças e servidores civis; 

af)  Cartas e ofícios endereçados às empresas que mantenham contratos com a 

DPC, sobre assuntos relativos à Superintendência de Apoio;  

ag) Ratificação de Escala de Avaliação de Desempenho das Praças (EAD), 

Folha de Avaliação de Militares exercendo Tarefa por Tempo Certo (FA-TTC) e Avaliação de 

Desempenho dos Servidores Civis; e 

                              ah) Impor penas disciplinares a todos os civis e praças servindo nesta 

Diretoria. 

 

II - Atribuídas ao Assessor (a) de Tecnologia da Informação (DPC-021): 

 

Documentos de rotina sobre tecnologia da informação na DPC e sobre 

sistemas funcionais / corporativos distribuídos, mantidos e/ou desenvolvidos por esta Diretoria, 

além de assuntos relacionados com: 

a) Instruções, recomendações, solicitações de informações e demais trâmites 

administrativos relativos a esses sistemas; 

b) Documentos dirigidos às empresas ligadas ao ramo de atividade, relativos 

à informações técnicas e comerciais; e 

c) Documentos às empresas contratadas pela DPC em sua área de atuação, 

referentes aos contratos firmados entre elas e esta Diretoria. 
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III - Atribuída ao Encarregado do Setor de Secretaria e Comunicações - 

SECOM (DPC-09): 
 

Autenticação digital dos documentos assinados pelo Diretor de Portos e 

Costas e pelas autoridades com delegação de competência para a assinatura de documentos 

administrativos “POR ORDEM”. 

 

§ 2
o
 Superintendência do Ensino Profissional Marítimo 

 

I - Atribuídas ao Superintendente do Ensino Profissional Marítimo 

(DPC-10): 

 

a) Documentos de Rotina relacionados com as atividades específicas do 

Ensino Profissional Marítimo (EPM), que contenham juízo de valor, decisões ou determinações; 

b) Encaminhamento de minutas de convênios, relativos ao EPM, aprovadas 

pelo Diretor, para apreciação das empresas civis; 

c) Inscrições de estrangeiros em cursos promovidos pelo EPM; 

d) Respostas a requerimentos sobre EPM; 

e) Documentos alusivos à regulamentação dos uniformes e cerimonial para a 

Marinha Mercante; e 

f) Folha de Avaliação de Oficial (FAO), Escala de Avaliação de 

Desempenho das Praças (EAD), Folha de Avaliação de Militares exercendo Tarefa por Tempo 

Certo (FA-TTC) e Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis. 

  
II - Atribuídas ao Chefe do Departamento de Ensino de Aquaviários 

(DPC-11): 

 

a) Documentos de rotina relacionados com as atividades do EPM de 

aquaviários, desde que amparados por normas, regulamentos e legislação em vigor; 

b) Comunicações de aprovação pelo DPC de cursos extra-PREPOM para 

aquaviários às organizações civis e militares; 

c) Solicitação aos Centros de Instrução de confecção de questões de provas 

para exames do EPM relativos aos aquaviários; 

d) Solicitações aos Órgãos de Execução (OE) do Sistema de Ensino 

Profissional Marítimo (SEPM) para aplicação de provas e treinamentos destinados a aquaviários; 

e) Remessa de sinopses e sumários de cursos para os OE do SEPM; 

f) Remessa de conteúdos programáticos e de cronogramas de providências 

para aplicação de exames de seleção aos cursos do PREPOM-Aquaviários; e 

g) Remessas de cronogramas de providências para aplicação de exames de 

seleção aos cursos do EPM para aquaviários. 

 

III - Atribuídas ao Chefe do Departamento de Ensino de Portuários 

(DPC-12): 

 

a) Documentos de rotina relacionados com as atividades do EPM relativos a 

Portuários e Atividades Correlatas e Programa de Desenvolvimento do Trabalhador Portuário – 

PDP, desde que amparados por normas, regulamentos e legislação em vigor; 

b) Comunicações de aprovação pelo Diretor de cursos extra-PREPOM ou 

extra-FUNDO de Portuários e Atividades Correlatas às organizações civis e militares; 

c) Remessa de sinopses, sumários e manuais para Órgãos de Execução do 
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SEPM, para operadores portuários e para os Órgãos Gestores de Mão de Obra (OGMO), 

relativos a cursos de portuários e Atividades Correlatas; 

d) Assuntos relacionados com o ensino de nível superior para portuários, 

graduação e pós-graduação para portuários e Atividades Correlatas; e 

e) Remessa de cronogramas e mapas relativos ao ensino de portuários. 
 

IV -  Atribuídas ao Chefe do Departamento de Pessoal Aquaviário (DPC-

13): 

 

a) Documentos de rotina relacionados com as atividades do pessoal 

aquaviário e de apoio ao ensino, desde que amparados por normas, regulamentos e legislação em 

vigor; 

b) Respostas a requerimentos sobre certificados de aquaviários; 

c) Remessa de certificados aos aquaviários interessados; 

d) Certidões de Serviços de Guerra expedidas pela DPC; 

e) Documentos de rotina do cadastro de pessoal aquaviário, mais 

especificamente aqueles relacionados com inscrição e cadastramento; e 

f) Informações de dados cadastrais contidas nos sistemas informatizados 

afetos à Superintendência. 

 

V - Departamento de Ensino Complementar (DPC-14): 

 

a) Documentos de rotina relacionados com as atividades específicas do 

Departamento, desde que amparados por normas, regulamentos e legislação em vigor; 

b) Comunicação e remessa às instituições de processos não aprovados em 

análise preliminar e em vistoria, que apresentem não conformidade; 

c) Comunicação à instituição e ao OE vinculado de não conformidade 

constatada em vistoria e de homologação de instalações ou de instrutores; 

d) Comunicação de advertência e de cancelamento de credenciamento às 

instituições por descumprimento de requisito normativo; e 

e) Respostas às consultas técnicas sobre assuntos relativos à NORMAN-24. 

 

VI - Atribuídas ao Chefe do Departamento de Desenvolvimento do EPM 

(DPC-15): 

 

a) Documentos de rotina que contenham juízo de valor, decisões ou 

determinações, desde que amparados por normas, regulamentos e legislação em vigor; e 

b) Documentos relacionados com as atividades específicas do Departamento 

de Desenvolvimento do EPM. 

 

§ 3
o
 Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário 

 

I - Atribuídas ao Superintendente de Segurança do Tráfego Aquaviário 

(DPC-20): 

 

a) Documentos de Rotina relacionados com as atividades específicas da 

Superintendência (SSTA), que contenham juízo de valor, decisões ou determinações; 

b) Encaminhamento de minutas de convênios e termos de cooperação relativa 

às atividades da SSTA, desde que aprovadas previamente pelo Diretor; 

c) Folha de Avaliação de Oficial (FAO), Escala de Avaliação de 

Desempenho das Praças (EAD), Folha de Avaliação de Militares exercendo Tarefa por Tempo 
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Certo (FA-TTC) e Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis; e 

d) Documentos de rotina relacionados com a Dispensa do Serviço de 

Praticagem para embarcações de apoio marítimo com AB maior que 5.000 e menor ou igual a 

10.000. 

 

II - Atribuídas ao Gerente Técnico (DPC-21): 

 

a) Documentos de rotina que não contenham juízo de valor, decisões ou 

determinações, desde que amparados por normas, regulamentos e legislação em vigor; 

b) Documentos de rotina especificamente relacionados com os seguintes 

aspectos: 

1. Respostas à solicitação de juízes, procuradores, promotores, defensores 

públicos, do Departamento de Polícia Federal, da Receita Federal e dos demais órgãos públicos, 

que envolvam aspectos relacionados com as atribuições da Gerência; 

2. Prorrogação de certificados estatutários e nacionais; 

3. Certificação de homologação de equipamentos, peças e acessórios para uso 

de embarcações e plataformas; 

4. Certificação de homologação de embalagens para o transporte de produtos 

perigosos;  

5. Certificados previstos nas convenções, códigos e resoluções internacionais 

das quais o Brasil é signatário; 

6. Certificados de credenciamento de laboratórios e empresas para 

inspecionarem contentores e tanques portáteis “offshore” e atestarem a conformidade da 

manutenção das condições para o serviço; 

7. Certificados de reconhecimento de laboratórios para a realização de testes 

em embalagens para o transporte aquaviário de produtos perigosos embalados; 

8. Certificados de reconhecimento de laboratórios para análise de substâncias 

relacionadas no Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos para a viabilidade de 

transporte aquaviário; 

9. Certificados de conformidade para transporte de produtos perigosos 

embalados a partir do território nacional; e 

10. Autorizações de Transporte aquaviário de equipamentos que contenham 

produtos perigosos. 

 

III - Atribuídas ao Chefe do Departamento Técnico (DPC-211): 

 

a) Análise de consultas sobre isenções de atendimento de requisitos técnicos; 

b) Autorização para prorrogação de certificados previstos em regulamentos 

nacionais e internacionais; 

c) Análise de consultas e recursos sobre tripulação de segurança de 

embarcação; 

d) Análise de itens de exigências de certificados; 

e) Autorização para dispensa de dotação de equipamentos, acessórios e 

materiais a bordo de embarcações e plataformas;  

f) Revalidação de Certificado de Homologação de equipamentos de 

salvatagem, de material resistente a fogo, de luzes de navegação, cestas de transferência de 

pessoal e de escada de prático; 

g) Análise de processo referente a reconhecimento de laboratório para a 

execução de teste e ensaio de conteúdo de umidade de cargas sujeitas à liquefação e outro tipo de 

instabilidade; e 

h) Análise de processo referente a aprovação de procedimentos de embarque 
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de cargas sujeitas à liquefação e outro tipo de instabilidade. 

 

IV - Atribuídas ao Chefe do Departamento de Material (DPC-212): 

 

a) Documentos de rotina que não contenham juízo de valor, decisões ou 

determinações, especificamente relacionados com as atribuições do Departamento, solicitadas 

por Juízes, Procuradores, Promotores, Defensores Públicos, do Departamento de Polícia Federal, 

da Receita Federal e dos demais órgãos públicos;  

b) Revalidação de Certificado de Homologação de embalagens para o 

transporte de produtos perigosos; 
c) Revalidação de certificados de credenciamento de laboratórios e empresas 

para inspecionarem contentores e tanques portáteis "offshore" e atestarem a conformidade da 

manutenção das condições para o serviço; 

d)  Revalidação de certificados de reconhecimento de laboratórios para a 

realização de testes em embalagens para o transporte aquaviário de produtos perigosos 

embalados; 

e) Revalidação de certificados de reconhecimento de laboratórios para 

análise de substâncias relacionadas no Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos 

para a viabilidade do transporte aquaviário; 

f) Revalidação de certificados de conformidade para transporte de produtos 

perigosos embalados; 

g) Revalidação de Autorizações de Transporte aquaviário de equipamentos 

que contenham produtos perigosos; e 

h) Emitir relatórios de análise de conformidade de sistemas de produção de 

embalagens para o transporte de produtos perigosos. 

 

V - Atribuídas ao Gerente de Vistorias, Inspeções e Perícias Técnicas 

(DPC-22): 

 

Documentos de rotina relacionados com: 

a) Vistorias, inspeções e perícias técnicas em embarcações, plataformas, 

helideques, empresas de mergulho e escolas de mergulho; 

b) Troca de informações com as organizações reconhecidas para realizar 

classificação e certificação em embarcações e plataformas fixas; 

c) Troca de informações ou envio de relatório sobre navios inspecionados, 

entre a DPC e o Centro de Informação do Acordo (CIALA), à Secretaria do Acordo ou outras 

Autoridades Marítimas; e 

d) Capitanias, Delegacias, Agências, Órgãos Públicos e Empresas da 

Comunidade Marítima. 

 

VI - Atribuídas ao Departamento de Monitoramento Marítimo das 

Atividades de Petróleo (DPC-23): 

 

a) Documentos de rotina à Agência Nacional do Petróleo. 

 

VII - Atribuídas ao Departamento de Inquéritos e Investigações de 

Acidentes de Navegação (DPC-24): 
  

a) Documentos de rotina sobre Inquéritos Administrativos e, mais 

especificamente, aqueles relacionados com despacho de Acórdão remetido pelo Tribunal 

Marítimo às Capitanias e Delegacias; e 
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b) Documentos de rotina sobre Investigações de Segurança de Acidentes e 

Incidentes Marítimos. 

 

VIII - Atribuídas ao Gerente do Tráfego Aquaviário (DPC-25): 

 

a) Documentos de rotina que não contenham juízo de valor, decisões ou 

determinações, desde que amparados por normas, regulamentos e legislação em vigor; e 

b) Documentos de rotina de Inspeção Naval e, mais especificamente aqueles 

relacionados com os seguintes aspectos: 

1. Autorização para operação ou permanência de embarcações de bandeira 

estrangeira nas Águas Jurisdicionais Brasileira (AJB); 

2. Solicitação de juízes, procuradores, promotores, defensores públicos, do 

departamento de Polícia Federal, da Receita Federal e dos demais órgãos públicos, que 

envolvam aspectos relacionados com as atribuições da Gerência; 

3.  Documentos e instruções relacionados aos Serviços de Praticagem; 

4. Certificado de Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição 

por Óleo – CLC 69;  

5. Operação e permanência de embarcações estrangeiras em AJB; 

6. Realizar Cadastro de Provedor de Serviço Ship to Ship (STS) e Ship to 

Barge (STB) e Autorização de Área de Operação STS (mar aberto); e 

7. Dispensa do Serviço de Praticagem para embarcações de apoio marítimo 

com AB maior que 3.000 e menor ou igual a 5.000. 

 

§ 4
o
 Superintendência de Administração e Apoio 

 

I - Atribuídas ao Superintendente de Administração e Apoio (DPC-30): 

 

a) Documentos de rotina relacionados à administração de pessoal da DPC, 

exceto os relativos à diárias, gratificações, adicionais de férias, abonos pecuniários, 

indenizações, estágios e movimentações, que contenham juízo de valor, decisões ou 

determinações; 

b) Documentos de rotina relacionados à administração financeira e de 

material da DPC; e 

c) Folha de Avaliação de Oficial (FAO), Escala de Avaliação de 

Desempenho das Praças (EAD), Folha de Avaliação de Militares exercendo Tarefa por Tempo 

Certo (FA-TTC) e Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis. 

 

II - Atribuídas ao Chefe do Departamento de Pessoal (DPC-32): 

 

Documentos de rotina relacionados com a administração de pessoal.  

 

III - Atribuídas ao Chefe do Departamento de Intendência (DPC-33): 

 

a) Documentos de rotina relacionados com a administração financeira da OM;  

b) Autorização de compras e serviços para as empresas fornecedoras, com a 

anuência do Agente Fiscal e do Ordenador de Despesas; e 

c) Comunicações Internas, dirimindo dúvidas de outros Departamentos. 
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§ 5
o
 Superintendência de Gestão e Processos 

 

I - Atribuídas ao Superintendente de Gestão e Processos (DPC-40): 

 

a) Documentos relacionados com as atividades específicas de Gestão e 

Processos para as CP/DL/AG e CI; 

b) Documentos relacionados com o planejamento e acompanhamento das 

Visitas Técnicas (VISITEC), Verificações de Proficiência (VP), Visitas de Orientação Técnica 

(VISOT) e Mutirões em setores específicos nas CP/DL/AG e CI; 

c) Documentos relacionados com orientações às CP/DL/AG e CI nas tarefas 

de atendimento ao público e prestação de serviços, nas áreas de STA, EPM e GAP;  

d) Documentos relacionados com o controle e a execução dos estágios 

ESPOC/ESPRAC; e 

e) Folha de Avaliação de Oficial (FAO), Escala de Avaliação de 

Desempenho das Praças (EAD), Folha de Avaliação de Militares exercendo Tarefa por Tempo 

Certo (FA-TTC) e Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis. 

 

II - Atribuídas ao Chefe do Departamento de Cursos e Estágios 

Preparatórios (DPC-41): 

 

a) Documentos de rotina relacionados com estágios voltados para os militares 

designados/nomeados para as CP/DL/AG (ESPOC e ESPRAC); e 

b) Remessa de cronograma de providências para aplicação do ESPOC. 

 

III - Atribuídas ao Chefe do Departamento de Avaliação de Processos 

(DPC-42): 

 

a) Documentos de rotina relacionados com as atividades do Sistema de 

Atendimento ao Público (SISAP); e 

b) Documentos de rotina relacionados com a premiação das OM do SSTA 

que apresente o maior indicador de Proficiência Final (IPF), de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pela NORTEC-41/DPC. 

  

IV - Atribuídas ao Chefe do Departamento de Visitas Técnicas e 

Adestramento (DPC-43): 

 

a) Documentos de rotina relacionados com o emprego das equipes de apoio 

ou de adestramento às CP/DL/AG ou CI que os solicitarem, ou por iniciativa da DPC, nas áreas 

de STA, EPM e GAP; 

b) Remessa de cronogramas relacionados com a cinemática das VISITEC 

Verificações de Proficiência (VP), Visitas de Orientação Técnica (VISOT), Mutirões ou 

adestramentos a serem realizados nas CP/DL/AG e CI; 

c) Documentos de rotina relacionados com as providências das CP/DL/AG e 

CI para sanar as discrepâncias detectadas nas VISITEC/VISOT/VP; e 

d) Documentos de rotina relacionados com os adestramentos realizados nas 

OM do SSTA. 

 

V - Atribuídas ao Chefe do Serviço de Ouvidoria para OM de STA 

(DPC-44): 

 

Documentos de rotina relacionados ao serviço de Ouvidoria desta Diretoria 
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para as CP/DL/AG nas áreas de STA, EPM e GAP. 

 

§ 6
o
 Superintendência de Meio Ambiente 

 

I - Atribuídas ao Superintendente de Meio Ambiente (DPC-50): 

 

a) Documentos de rotina relacionados com as atividades específicas de meio 

ambiente, que contenham juízo de valor, decisões ou determinações; 

b) Certificados de isenção relativos à NORMAM-20 – Gerenciamento da 

Água de Lastro de Navios; 

c) Laudo técnico ambiental referente aos incidentes de derramamento de óleo 

e seus derivados; e 

d) Folha de Avaliação de Oficial (FAO), Escala de Avaliação de 

Desempenho das Praças (EAD), Folha de Avaliação de Militares exercendo Tarefa por Tempo 

Certo (FA-TTC) e Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis. 

 

§ 7
o
 Superintendência de Política Marítima 

 

II - Atribuídas ao Superintendente de Política Marítima (DPC-60): 

 

a) Documentos de Rotina relacionados com as atividades específicas de 

Política Marítima, que contenham juízo de valor, decisões ou determinações; 

b) Documentos de rotina relacionados com os seguintes assuntos: 

 

1. Reuniões Funcionais de Capitães dos Portos, PGAD, Programa Netuno, 

PAT, PLACAPE e OMOT; 

2. Documentos de rotina e / ou informativos endereçados à Comunidade 

Marítima; e 

3. Folha de Avaliação de Oficial (FAO), Escala de Avaliação de 

Desempenho das Praças (EAD), Folha de Avaliação de Militares exercendo Tarefa por Tempo 

Certo (FA-TTC) e Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis. 

 

§ 8
o
 Assessorias: 

 

I - Atribuídas ao Assessor para Atividades Marítimas Internacionais 

(DPC-013): 

 

a) Documentos de rotina relacionados com as atividades da Assessoria, 

exceto os que: 

 

1. Tratarem de aplicação ou solução de ato disciplinar; 

2. Envolverem apreciação ou parecer sobre atos ou trabalhos de competência 

da autoridade de escalão mais elevado; 

3. Implicarem decisão sobre assuntos e estudos que venham a firmar 

doutrina; 

4. Estiverem regidos em termos imperativos ou que exprimam ordem ou 

determinação, se for dirigida à autoridade hierarquicamente superior a quem assina “POR 

ORDEM; e 

5. Forem encaminhados à autoridade superior na cadeia de comando, bem 

como ao CEMA e demais ODS, desde que previamente autorizados pelo Diretor. 
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b) Folha de Avaliação de Oficial (FAO), Escala de Avaliação de 

Desempenho das Praças (EAD), Folha de Avaliação de Militares exercendo Tarefa por Tempo 

Certo (FA-TTC) e Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis. 

 

II - Atribuídas ao Assessor Jurídico (DPC-014): 

 

a) Ofícios dirigidos às Capitanias, Delegacias e Agências encaminhando 

pareceres ou informações de interesse dessas Organizações Militares, constantes de documentos 

previamente aprovados e assinados pelo Diretor; 

b) Ofícios dando conhecimento de despachos exarados nos requerimentos dos 

interessados; e 

c) Folha de Avaliação de Oficial (FAO), Escala de Avaliação de 

Desempenho das Praças (EAD), Folha de Avaliação de Militares exercendo Tarefa por Tempo 

Certo (FA-TTC) e Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis. 

 

III - Atribuídas ao Assessor da Gerência de Metas do Plano de Metas 

“LIMA” (DPC-015): 

 

a) Documentos de rotina dirigidos às Capitanias, Delegacias e Agências 

encaminhando cheques devolvidos pelo Banco do Brasil, decorrente do pagamento de multas, 

vistorias, venda de publicações e pagamento de serviços administrativos; 

b) Documentos de rotina dirigidos ao Banco do Brasil (BB) e Caixa 

Econômica CEF tais como: ofícios solicitando testes de guias, cadastramento de usuários para 

recebimento de arquivo retorno, dentre outros;  

c) Folha de Avaliação de Oficial (FAO), Escala de Avaliação de 

Desempenho das Praças (EAD), Folha de Avaliação de Militares exercendo Tarefa por Tempo 

Certo (FATTC) e Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis; e 

d) Envio das reestimativas / estimativas à Secretaria Geral da Marinha 

(SGM), de receitas orçamentárias, para auxiliar na elaboração da Lei Orçamentária Anual 

(LOA), relativa a Unidade Orçamentária FDEPM. 

 

IV - Atribuídas ao Assessor de Comunicação Social (DPC-016): 

 

a) Expedientes de rotina relacionados com as atividades de comunicação 

social da DPC, desde que amparados por normas, regulamentos e legislação em vigor; e 

b) Folha de Avaliação de Oficial (FAO), Escala de Avaliação de 

Desempenho das Praças (EAD), Folha de Avaliação de Militares exercendo Tarefa por Tempo 

Certo (FA-TTC) e Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis. 

 

V - Atribuídas ao Assessor de Controle interno (DPC-017): 
 

a) Documentos de rotina dirigidos às Capitanias, Delegacias e Agências 

solicitando informações ou fornecendo instruções sobre a realização da despesa pelo Plano de 

Metas “LIMA”, com base na Circular 02/2020 da SGM; e 

b) Folha de Avaliação de Oficial (FAO), Folha de Avaliação de Militares 

exercendo Tarefa por Tempo Certo (FATTC) e Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis.  

 

§ 9
o
 Ao Ordenador de Despesas: 

 

I - Documentos de encaminhamento de Prestação de Contas da Caixa de 

Economias, Municiamento, Material, Execução Financeira, Conta de Pagamentos Imediatos 
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(COPIMED), Pagamento SIAPE (pessoal civil) e Pagamento SISPAG (pessoal militar); 

II - Documentos relativos à Obra do Berço; 

III - Mudança de oficiais autorizados a movimentar contas-correntes e 

cadernetas de poupança da OM; 

IV - Compatibilização financeira SISBENF x SIAFI; 

V - Recolhimento de numerário pago a maior no SISPAG/SIAPE; 

VI - Bloqueio de pagamento; e 

VII - Requerimentos decorrentes de férias regulamentares. 

 

§ 10
o
 - Ao Assistente (DPC-01.1) 

 

I - Ofícios de rotina relacionados às atividades de relações públicas da DPC; e 

II - Folha de Avaliação de Oficial (FAO), Escala de Avaliação de 

Desempenho das Praças (EAD), Folha de Avaliação de Militares exercendo Tarefa por Tempo 

Certo (FA-TTC) e Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis. 

 

Art. 2
o
 Subdelegar competência aos seguintes Oficiais da Diretoria de Portos e 

Costas para assinarem: 

 

§ 1
o
 Superintendência do Ensino Profissional Marítimo 

 

I - Chefe do Departamento de Pessoal Aquaviário (DPC-13): 

 

 Certificado previsto na convenção internacional sobre Normas de 

Treinamento de Marítimos, Expedição de Certificados e Serviços de Quarto, STCW 1978, 

emenda 1995. 

 

§ 2
o
 Superintendência da Segurança do Tráfego Aquaviário 

 

I - Atribuída ao Gerente Técnico (DPC-21): 

 

a) Certificados de Homologação de Material; 

b) Certificados de Isenção; 

c) Registro Contínuo de Dados (RCD) de embarcações;  

d) Autorização de emprego de material estrangeiro em embarcações 

nacionais. 

e) Certificado de Reconhecimento de Laboratórios; e 

f) Certificado de Aprovação de Sistemas de Embarque de cargas sólidas sujeitas 

à liquefação. 
 

II - Atribuída ao Chefe do Departamento Técnico (DPC-211): 

 

a) Certificados de conformidade previstos nos códigos internacionais 

adotados pelo país;  

b) Revalidação de Certificados de Isenção para embarcações que não tenham 

sofrido alterações em suas características; e 

c) Revalidação de Certificado de Homologação de equipamentos de 

salvatagem, de material resistente a fogo, de luzes de navegação e de escada de prático. 
d) Documentos e rotina sobre a aplicação das Convenções e Códigos 

internacionais e das normas nacionais às embarcações de bandeira brasileira. 
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III - Atribuídas ao Chefe do Departamento de Material (DPC-212): 

 

Documentos de rotina do cadastro de material e, mais especificamente, 

aqueles relacionados com os seguintes aspectos: 

a) Inscrição e cadastramento de embarcações; 

b) Cadastro de peritos;  

c) Informações de dados cadastrais de embarcações, contidos nos sistemas 

informatizados afetos à Superintendência; e 

d) Documentos de rotina sobre homologação de embalagens para transporte 

de produtos perigosos e, mais especificamente, aqueles relacionados com os seguintes aspectos: 

 

1. Revalidação de Certificados de Homologação de embalagens para 

transporte de produtos perigosos que não tenha sofrido alterações de suas características; 

2. Homologação de embalagens empregadas no transporte de mercadorias 

perigosas; e 

3. Assuntos pertinentes a mercadorias perigosas. 

 

IV - Atribuída ao Gerente de Vistorias, Inspeções e Perícias Técnicas 

(DPC-22): 

 

Documentos de rotina relacionados com: 

a) Resultados de inspeções de navios estrangeiros para consulados e 

Autoridade Marítima do país de bandeira; 

b) Licenças de Construção, Alteração e Reclassificação; 

c) Certificado Nacional de Arqueação; 

d) Certificado Nacional de Borda Livre; 

e) Certificado de Tração Estática; 

f) Certificação e homologação de helideques instalados em embarcações e 

plataformas; 

g) Cadastro de empresas de mergulho e credenciamento de escolas de 

mergulho; e 

h) Detenções de navios por ação dos peritos inspetores ou vistoriadores da 

GEVI, lotados na DPC e nas Capitanias dos Portos e Fluviais, Delegacias e Agências. 

 

§ 3
o
 Superintendência de Administração e Apoio 

 

I - Atribuídas ao Superintendente de Administração e Apoio (DPC-30): 

 

a) Conceder, em caráter final, aos servidores civis da DPC, as seguintes 

licenças: 

 

1. para tratamento de saúde; 

2. por motivo de doença em pessoa da família; 

3. à gestante e à adotante; 

4. Paternidade; 

5. por acidente em serviço; e 

6. prêmio por assiduidade. 
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§ 4
o
 Outros setores da DPC 

 

I - Delegar competência ao Assistente do Diretor de Portos e Costas e ao 

Oficial de Inteligência, para autenticar, por meio de assinatura digital, documentos 

administrativos, conforme o disposto no Art. 20.5 da SGM-105, endereçados a titulares de OM 

de precedência até Vice-Almirante; 

II - Delegar Competência ao Encarregado do Setor de Secretaria e 

Comunicações (SECOM) para efetuar Autenticação digital dos documentos assinados pelo 

Diretor de Portos e Costas e pelas autoridades com delegação e subdelegação de competência 

para a assinatura de documentos administrativos “POR ORDEM”. 

 

Art. 3
o
 No caso de ausência dos delegados, os referidos documentos serão 

assinados pelo seu substituto legal, empregando-se, neste caso, a expressão “No impedimento 

de:”, com a aposição do carimbo deste substituto, exceto os relativos ao Ordenador de Despesas 

que serão assinados pelo Ordenador de Despesas Substituto. 

 

Art. 4
o
 Os documentos assinalados com asterisco deverão ser submetidos ao 

Diretor antes de serem enviados ao destinatário final. 

 

Art. 5
o
 Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

 

Art. 6
o
 Revoga-se a Portaria n

o
 67, de 28 de fevereiro de 2018. 
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