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MARINHA DO BRASIL 

 

   DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 
05/005 

 

 

Rio de Janeiro, RJ, 14 de janeiro de 2019. 

 

 

CIRCULAR N
o
 1/2019 

 

 

Assunto:  Revisão - 2019 / PA 2020 do Plano de Metas LIMA 

  

Referências: A) Circular N
o
 1/2019 do EMA (Diretrizes Gerais para a Montagem do Plano de 

  Ação (PA) 2020;  

  B) Circular N
o
 006/2018 da DPC (PREPOM-Portuários/2019); 

C) Circular N
o
 007/2018 da DPC (PREPOM-Aquaviários/2019 - Orientações para 

 preenchimento das Propostas de Cursos do Ensino Profissional Marítimo 

 (PCE); 

D) SGM-401 (1ª Revisão) - Normas para a Gestão do Plano Diretor; e 

 E) DGMM-0601- Normas, Instruções e Padrões para um Sistema de Manutenção           

 das Instalações Terrestres da Marinha do Brasil.  

 

Anexos:  A) Detalhamento das Ações Internas do PM LIMA; e 

 B) Modelo do Quadro de Subsídios para atualização Físico-Financeiro do PM 

  LIMA.  

 

 

1 – PROPÓSITO 

Orientar as atividades de programação de recursos e encaminhamento de subsídios para a 

montagem do PA/2020 do Plano de Metas LIMA, visando ao aperfeiçoamento deste PM por 

meio da padronização e racionalização dos procedimentos administrativos, conforme 

preconizado nos documentos referenciados nesta Circular. 

Em decorrência dos resultados apurados no Grupo de Trabalho (GT) instituído com o 

propósito de avaliar a estrutura e os processos do Sistema do Plano Diretor (SPD) e propor 

aprimoramentos para a Sistemática de Planejamento de Alto Nível da Marinha (SPAN), foram 

inseridas mudanças. Estas a serem implementadas e que impactam diretamente os Relatores de 

Plano de Metas (RPM) são: a centralização do planejamento; controle das despesas de 

funcionamento e manutenção, que deixará de ser realizada pelos RPM; a inserção do conceito de 

Agregadores; e alterada a forma de obtenção dos subsídios para montagem do PA, a partir do 

exercício de 2020, conforme consta na referência A.  

Para a execução do PA-2019 será mantida a mesma formatação que vinha sendo utilizada até 

então, em paralelo serão implantados gradualmente os novos procedimentos, sob orientação do 

EMA.   

 

2 – INSTRUÇÕES 

  O PM LIMA, da mesma forma que os demais PM, vem sofrendo uma crescente redução do 

teto estabelecido pela MB. Esta redução será ampliada tendo em vista que a parcela relativa às 
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despesas de funcionamento e manutenção também serão retiradas do montante de recursos a ser 

planejado e controlado pelos RPM, sendo inseridas no SIPLAD2 diretamente pelos Relatores 

Adjuntos. Somente permanecerão sob a responsabilidade da Relatoria do Plano de Metas LIMA, 

as Ações Internas (AI) diretamente ligadas às atividades finalísticas de Serviços de Portos e 

Costas, que envolvem o Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviários, e àquelas relacionadas 

aos Cursos do Ensino Profissional Marítimo (AI L200DP/TP, L246, L247, L248 e L249), bem 

como os dispêndios administrativos não enquadrados no apêndice I do anexo da referência A, 

porém enquadrados na atual AI L200MN. Para controle destes dispêndios administrativos será 

criada a AI L200DV – Despesas Variadas. 

 Os subsídios do PM LIMA serão apresentados no agregador “Ações Setoriais”, dentro AI 

detalhadas no anexo A, por elemento de despesa, com a respectiva justificativa da necessidade, 

externalidade positivas e os possíveis prejuízos caso a meta não seja atendida. É de fundamental 

importância que os subsídios sejam corretamente quantificados, tanto fisicamente como 

financeiramente, na forma mais objetiva possível (não utilizar subsídios globais), para que sejam 

menos suscetíveis a sofrer cortes por ocasião da definição do teto Orçamentário para o exercício 

em lide.  

 Relativamente aos compromissos futuros (CF), tendo em vista que o PM LIMA não possui 

metas aprovadas como CF, não será possível o atendimento de metas que envolvam contratações 

plurianuais conforme definido no subitem 4.3, da referência A, em função da obrigatoriedade de 

apresentação de contrapartida. 

 Os prazos e procedimentos abaixo relacionados deverão ser observados quando da Revisão-

2019 / PA 2020 do PM – LIMA. 

  a) As Capitanias, Delegacias, Agências (CDA) e o Centro de Instrução Almirante Braz de 

Aguiar (CIABA) deverão encaminhar seus subsídios para o PM Lima, destinados às Ações 

Internas detalhadas no anexo A, aos respectivos Relatores Adjuntos, de acordo com as 

orientações contidas nesta Circular e documentos referenciados;  

      b) Os Relatores Adjuntos, após análise e consolidação desses dados, encaminharão as 

planilhas constantes do anexo B, até 04FEV, à DPC, por meio de ofício ou Correspondência 

Eletrônica (CE), de modo que o Relator possa atualizar os cronogramas físicos-financeiros no 

SIPLAD2 dentro do prazo previsto no evento 28 do Calendário de Trabalho do Plano Diretor 

(CTPD) 2019. Tem sido observado, a ausência de crítica dos subsídios encaminhados pelas OM 

subordinadas, o que teve como consequência a exclusão do subsídio encaminhado. Esclareço que 

as informações a serem lançadas no SIPLAD2 serão realizadas pelo RPM LIMA com base nos 

subsídios encaminhados pelos Relatores Adjuntos; e  

  c) O Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) e a DPC-OM encaminharão 

seus subsídios diretamente à Relatoria do PM LIMA, por meio de Comunicação Padronizada 

(CP), as planilhas constantes no anexo B, até 04FEV. Deverão ser encaminhados, também, os 

subsídios relativos ao Agregador “Funcionamento e Manutenção”, os quais serão analisados e 

inseridos no SIPLAD2 pela própria Relatoria do PM LIMA, utilizando planilha similar à prevista 

para a AI L200DV, do anexo B. Ressalto que as necessidades para a execução de despesas com 

tecnologia da informação e comunicação (TIC), deverão ser detalhadas até o nível de 

subelemento de despesa, conforme previsto na alínea g, do subitem 1.2, da referência A. 

2.1 – AI L200DV - Despesas Variadas. Esta AI será criada com o objetivo de adequar os 

procedimentos previstos na referência A. Os subsídios para a AI L200DV, a serem custeados 

pelo PM LIMA, deverão ser elaborados de acordo com as orientações contidas no anexo A, 

detalhados por elemento de despesa, com o objetivo de custear os dispêndios administrativos que 

atendem tanto as atividades de Segurança do Tráfego Aquaviário, quanto ao Ensino Profissional 

Marítimo, e que não estão enquadradas no apêndice I ao anexo da referência A. Os subsídios 

deverão ser  acompanhados de justificativa da necessidade apresentada, metodologia de cálculo, 

possíveis prejuízos, e outras informações julgadas relevantes.  Para facilitar a elaboração destes 
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subsídios, foi incluído o apêndice I ao anexo A, onde são listados e definidos os sub elementos 

das despesas que poderão ser subsidiados na AI L200DV. Caso haja algum subelemento 

utilizado pelas OM apoiadas, que não foram listados no apêndice I da referência A, ou no 

apêndice I do anexo A desta Circular, deverá ser apresentado ao Relator, formalmente, para 

avaliação.   

 

2.2 - AI L246 – Reestruturação das OM do SSTA. As metas desta AI serão definidas em 

reunião própria, convocada pelo ComOpNav, de acordo com os limites estabelecidos pelo EMA 

e as prioridades do Comandante da Marinha. Assim, não será necessário encaminhar subsídios.  

 

2.3 - AI L247 – Registro e Fiscalização de Embarcações. Tendo em vista o histórico dos 

exíguos recursos destinados a esta AI nos últimos exercícios, as CDA somente deverão 

apresentar suas necessidades para manutenção de embarcações (AI L24701.1), manutenção de 

viaturas (AI L24701.2), e material de apoio (AI L24702);  

 2.3.1 - A aferição de etilômetros existentes nas CDA deverá ser listada como prioridade 1 

nos subsídios na AI L24702 – Material de Apoio;  

 2.3.2 - As necessidades de recursos para manutenção dos meios deverão ser apresentadas 

por embarcação e viatura, priorizadas de acordo com a necessidade de utilização dos meios 

existentes, tendo como premissa que todas as CDA deverão estar com, no mínimo, uma LAEP-7 

(caso não exista, considerar a embarcação similar mais próxima deste tipo) da sua dotação 

existente, na situação P ou PO, de acordo com o anexo B;  

 2.3.3 - Para apresentação de subsídios nesta AI, para manutenção dos meios existentes, as 

OM deverão adotar como parâmetro as informações de embarcações e viaturas constantes na 

DOTEMBA e no SISVTR, respectivamente. As embarcações que não são aplicadas nas 

atividades do SSTA e EPM não deverão ser incluídas para efeito de subsídio no PM LIMA, 

exemplo deste tipo de embarcação é a LBMA. Ressalta-se a necessidade de manter essas 

informações da DOTEMBA e SISVTR atualizadas; e  

 2.3.4 - A DPC encaminhou no exercício financeiro de 2018 subsídios para o PAEMB 

2020-2039, com as necessidades de aquisição de embarcações e viaturas, para as Capitanias, 

Delegacias e Agências, baseado nas dotações previstas e no quantitativo existente, levando em 

consideração a vida útil dos Meios.  

 

2.4 - AI L248 - Cursos do Ensino Profissional Marítimo (EPM). Os subsídios deverão ser 

programados de modo que haja coerência com o correspondente Mapa das Propostas de Cursos 

do EPM (MPCE), conforme orientações previstas nas referências A e C, a fim de facilitar os 

ajustes da Atualização Financeira e Física.  

 2.4.1 – Na elaboração dos subsídios é imprescindível que sejam abordados os seguintes 

aspectos: 

  a) Metas de cada curso, observando-se as peculiaridades e demandas de cada 

região, e por quem foi solicitada. Exemplo: Comunidade Marítima ou Portuária, Armadores, 

Políticos, Associações, Sindicatos, etc.;  

  b) Indicação do curso a ser ofertado, com o número de turmas e de vagas 

oferecidas, a fim de elaborar e executar políticas públicas do Governo Federal (trabalho, 

emprego e renda) e a determinação do local de realização/atendimento (sede do Órgão de Ensino 

- OE ou o município da área de jurisdição da OM);  

  c) As necessidades relativas aos recursos didáticos e/ou instrucionais, caso 

existam, deverão ser detalhadas e justificadas quanto à sua importância para implementação do 

processo ensino- aprendizagem, durante a Gestão Pedagógica dos cursos para o EPM; e  

  d) No que tange à alimentação dos alunos, as OM que possuem rancho próprio e 

desejem utilizá-lo para fornecer a citada alimentação na modalidade “MUNICIAMENTO 
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INDENIZÁVEL” devem incluir tal necessidade nos seus subsídios, com o título de 

“COMPLEMENTO ALIMENTAR EPM”, além dos recursos solicitados para outras 

modalidades.  

 2.4.2 - Não deverão ser subsidiados nesta AI os gastos custeados  pelas AI do Agregador              

“Funcionamento e Manutenção” (apêndice I do anexo da referência A) e AI L200DV – Despesas 

Variadas (apêndice do anexo A); e  

 2.4.3 - Os subsídios desta AI deverão ser detalhados conforme anexo B. 

 

2.5 - AI L249 - Recuperação de Bens Móveis/Imóveis. Os Relatores Adjuntos devem ter 

especial atenção quanto ao detalhamento das prioridades.  

 2.5.1 - As metas físicas a serem subsidiadas deverão ser apresentadas na planilha contida 

no anexo B de forma detalhada, segregadas em metas que representam riscos a segurança física e 

demais metas (ressaltar as metas que poderão ser iniciadas e concluídas no exercício), com 

valores individualizados por metas, justificativa da necessidade, possíveis prejuízos com o não 

atendimento da meta e externalidade positiva. Estas informações facilitarão a priorização das 

metas a serem atendidas dentro do teto estabelecido para o Relator; 

 2.5.2 - Na elaboração dos subsídios as OM deverão observar as definições contidas na 

referência E; 

 2.5.3 - Os subsídios encaminhados de forma generalizada, em que as metas não estiverem 

perfeitamente detalhadas com seu respectivo valor, não serão inseridas na revisão do PA; e  

 2.5.4 -  Tem sido observado nos subsídios recebidos em exercícios anteriores, que um 

grande número de metas solicitadas nessa AI não se enquadravam ao PM LIMA. Solicita-se 

maior atenção por ocasião do preenchimento do anexo B, para que não sejam incluídas metas 

que deveriam ser suportadas por outros PM, tais como: manutenção nas áreas afetas ao apoio a 

saúde (ampliação da enfermaria, troca de mobiliário para a seção de saúde, recuperação de 

consultório médico e odontológico, etc.), hotel de trânsito (aquisição de mobiliário, aquisição de 

roupa de cama, etc.), construção de posto de abastecimento para navios da Esquadra, instalação e 

recuperação de cercadura e tombos, reparos em PNR, etc.  

2.6 - Despesas Variáveis de Pessoal (DVP). Os subsídios relacionados às Atividades 

Finalísticas de Serviço de Portos e Costas deverão ser detalhadas por Natureza de Despesa (ND), 

obedecendo às seguintes orientações para fim de planejamento:  

 2.6.1 – Atividades do EPM  - Atividades correlacionadas ao Ensino Profissional 

Marítimo. Deverão ser detalhadas as metas físicas a serem realizadas nas submetas Diárias de 

Pessoal (DP) e Transporte de Pessoal (TP) quando destinadas aos seguintes Programas: testes de 

aceitação em fábrica no exterior, inspeções técnicas ou administrativas de interesse do EPM, 

cursos autorizados no PREPOM, cursos e estágios associados a contratos. As OM deverão 

preencher estas necessidades no anexo B relativo à AI L24801, de modo que possa ser 

consolidada a necessidade total dos recursos para realização dos cursos do EPM. Os casos 

específicos de diárias e transporte para cursos, conclaves e intercâmbios (país e exterior), para a 

área de conhecimento da OMOT DPC, será realizado por levantamento específico, divulgado em 

nota da DPC em BONO ou mensagem às OM. Neste caso os subsídios não necessitarão ser 

encaminhados novamente por ocasião da revisão do PA, pois os mesmos, após autorização do 

Diretor de Portos e Costas, serão inseridos diretamente pela Relatoria; e  

2.6.2 - Atividades de Inspeção e Vistoria Naval do SSTA – específicas das OM do 

Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário (SSTA) serão incluídas na AI L-247, constantes do 

anexo A. Deverão ser utilizados os seguintes parâmetros para os subsídios:  

   a) Para a programação específica de Operação Verão/Férias Seguras (Alta 

Temporada), deverá ser preenchido no anexo B (AI L247) como as necessidades totais, por 

UGR/UGE. Deverá ser incluído também os recursos necessários para atender aos destaques de 

pessoal, destinado a reforçar as equipes de Inspeção Naval, durante a referida Operação; e 
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   b) Para a programação normal de Inspeção Naval (Baixa Temporada), não haverá 

necessidade de subsídios, tendo em vista que a Relatoria do PM LIMA subsidiará os valores 

correspondentes aos parâmetros adotados, a saber:  

        b.1) Número de dias de IN/mês por: Capitania dos Portos (CP) – 12; Delegacia 

(DEL) – 10; e Agência (AG) – 08;  

        b.2.) Será considerada uma equipe mínima de quatro (04) militares por 

Capitania e três (03) militares por Delegacia e Agência; e 

        b.3) Para a programação dos Inspetores/Vistoriadores Navais do Grupo de 

Vistorias e Inspeções  

das CP (GVI), os subsídios serão apresentados diretamente pela DPC.  

2.7 - Destaques de Crédito - Não serão considerados no ciclo de planejamento do Plano Diretor.  

2.8 - Priorização das Metas - Deverão ser efetuadas de forma mais criteriosa, uma vez que 

serão utilizadas pelo Relator para definição dos Montantes Mínimos e Desejável, de acordo com 

os limites estabelecidos, por Setor, para as prioridades do ODS.  

2.9 - Importância das Relatorias Adjuntas – Ressalta-se no processo de revisão das 

necessidades de recursos nos Planos de Metas, a priorização das metas subsidiadas. A 

proximidade das Relatorias Adjuntas às OM facilita a sua crítica nos subsídios apresentados, 

inclusive levando em consideração a capacidade de execução da meta, a real necessidade da 

meta pleiteada, ou ainda, o tempo necessário para realização dos processos administrativos. 

Assim, concito a efetiva participação das Relatorias Adjuntas na crítica dos subsídios 

apresentados para a Revisão do PA, de modo que sejam encaminhadas as efetivas necessidades 

das OM subordinadas. Em época de recursos escassos, um planejamento ineficiente pode 

redundar em perda de recurso ao final do exercício, o que poderá inviabilizar, futuramente, a 

obtenção de Recursos Adicionais.  

 

3 – PRAZO  

 O encaminhamento à DPC, pelas Relatorias Adjuntas e CIAGA, dos subsídios previstos no 

anexo B, deverá ser até 04FEV2019.   

 

4 – VIGÊNCIA  

  Esta Circular entra em vigor a partir da presente data.  

 

5– CANCELAMENTO  

     Esta Circular cancela a de nº 1/2018, desta Diretoria.  

 

 

 

ROBERTO GONDIM CARNEIRO DA CUNHA 

Vice-Almirante 

Diretor 

                   WILLIAM PEREIRA NUNES 

 Segundo-Tenente (AA) 

Encarregado da Secretaria e Comunicações 

AUTENTICADO DIGITALMENTE 

Distribuição: 

Listas: 80, 003, 0031 e 0032, DGN, CIAGA, CIABA, DPHDM, DPC-01, DPC-30, DPC-32 e 

DPC-33. 


