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PORTARIA N
o
 264/DPC, DE 12 DE JULHO DE 2019. 

 

Aprova a 1
a
 revisão das Normas 

Técnicas sobre a avaliação do 

desempenho das Capitanias, Delegacias, 

Agências (CP/DL/AG) nas áreas de 

Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) 

e Ensino Profissional Marítimo (EPM) 

NORTEC-41/DPC. 

 

 

 O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Portaria n
o 
156, de 03 de junho de 2004, do Comandante da Marinha, resolve: 

 

 Art. 1
o
 Aprovar a 1

a
 revisão das Normas Técnicas sobre a avaliação do 

desempenho das Capitanias, Delegacias, Agências (CP/DL/AG) nas áreas de Segurança do 

Tráfego Aquaviário (STA) e Ensino Profissional Marítimo (EPM) NORTEC-41/DPC, que a esta 

acompanha. 

 

 Art. 2
o
 Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

 

 Art. 3
o
 Revoga-se a Portaria n

o
 36, de 15 de março de 2012. 

 

 

 

ROBERTO GONDIM CARNEIRO DA CUNHA 

Vice-Almirante 

Diretor 

WILLIAM PEREIRA NUNES 

Segundo-Tenente (AA) 

Encarregado da Secretaria e Comunicações 

AUTENTICADO DIGITALMENTE 

Distribuição: 

Listas: 003, 0031, 0032, 80, DAdM, DGN, DPC-10, DPC-20, DPC-30,  DPC-40,  DPC-50, 

DPC-60 e Arquivo. 
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CAPÍTULO 1 
 

QUALIDADE DO ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 
 

1.1 - PROPÓSITO 
 

Esta Norma tem como propósito avaliar o desempenho das Capitanias, 
Delegacias e Agências (CP/DL/AG) que prestam serviços de atendimento ao 
público nas áreas da Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) e do Ensino 
Profissional Marítimo (EPM) e reconhecer e premiar aquelas que obtiverem os 
melhores resultados ao longo do ano, a fim de incentivar o constante 
aprimoramento da qualidade dos serviços que são prestados para a sociedade. 

 
1.2 - INTRODUÇÃO 
 

“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não 
se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia.” 

Deming 
 

Ao analisar a afirmativa acima, verifica-se que um elemento essencial na gestão 
de qualquer organização com foco em resultados é o uso de indicadores de 
desempenho institucional para auxiliar no processo de tomada de decisão. 
 
Para que as CP/DL/AG tenham efetividade no seu gerenciamento na aplicação 
desta norma, é necessário que o Titular da OM disponha de um conjunto de 
indicadores capazes de expressar como está o desempenho da sua OM no 
acompanhamento das metas estabelecidas. Os índices obtidos mostrarão se as 
ações que foram empreendidas necessitam de ajustes ou correções e se o efeito 
desejado está ou não sendo obtido, com a qualidade desejada, em todas as 
etapas do processo. 

 
1.3 - DEFINIÇÕES 
 

a) Indicador: ferramenta de medição de desempenho de um processo que tem 
como finalidade acompanhar e melhorar os resultados que estão associados a um 
determinado objetivo. 
 
b) Índice: valor numérico do indicador em um determinado momento. 
 
c) Referencial comparativo: valor arbitrado ou convencionado para o índice do 
indicador e utilizado como padrão de referência. 
 
d) Meta: índice arbitrado a ser alcançado em um determinado período de tempo, 
sendo composto de 3 elementos: propósito, valor e prazo.  
Exemplo: reduzir o tempo de prontificação da Transferência de Jurisdição de 
Embarcação (propósito) em 5 dias úteis (valor), até o final do trimestre (prazo). 
 
e) Gerente Operacional do Sistema de Atendimento ao Público (SISAP): 
designado por Ordem de Serviço (O/S), um militar/servidor civil com a tarefa de, 
dentre outras, acompanhar o desempenho da CP/DL/AG, no tocante aos tempos 
de prontificação de documentos e processos, reportando-se diretamente ao 
Titular da OM, mantendo-o informado dos resultados e auxiliando-o na tomada de 
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ações preventivas para equacionar os eventuais óbices encontrados. Esse militar 
deverá estar familiarizado com as funcionalidades deste Sistema Operacional, 
com a dinâmica de atendimento ao público, além de não fazer parte dos setores 
de STA e EPM. Preferencialmente deverá ser o Encarregado do GAP. 
Devido à relevância do acompanhamento dos prazos de prontificação dos 
documentos do STA e EPM, os diversos tipos de Relatórios e Gráficos extraídos 
do SISAP, devem ser apresentados pelo Gerente Operacional nas Reuniões do 
Conselho de Gestão. 
 
Os seguintes indicadores serão utilizados para a avaliação do desempenho das 
CP/DL/AG: 
 
f) Indicador de Produtividade (IP) 

 
O Indicador de Produtividade está relacionado à eficiência da CP/DL/AG na 

prontificação do documento de acordo com os prazos estabelecidos na NORTEC-
40.  
 
g) Indicador de Qualidade (IQ) 

 
O Indicador de Qualidade reflete a satisfação do Usuário em relação à 

qualidade do atendimento mediante a solicitação do serviço, por meio do 
preenchimento da Pesquisa de Satisfação. 

 
A análise conjunta dos Indicadores de Produtividade e Qualidade fornece aos 

gestores uma visão global do desempenho da OM, visando um aprimoramento na 
qualidade do atendimento e propiciando melhoria contínua da gestão. 

 
1.4 - MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE 
 

Tendo em vista que a principal métrica da Produtividade da OM está relacionada 
com a prontificação dos documentos de acordo com os prazos estabelecidos pela 
NORTEC-40, são recomendadas as seguintes ações que devem ser objeto de 
implementação, visando à obtenção de melhores resultados: 
 
a) Acompanhamentos dos diversos tipos de serviços (STA e EPM), visando à 
identificação de gargalos, simplificação e eliminação de tarefas que não 
agreguem valor aos processos, agilizando a tomada de decisão; 
 
b) Utilização dos Relatórios e Gráficos que são extraídos do SISAP para o 
direcionamento de ações aos serviços que demandam maior atenção entre 
aqueles que têm maior representatividade; 
 
c) Para a avaliação da produtividade a contagem do prazo de prontificação será 
iniciada a partir do 1º dia útil subsequente à data de solicitação do serviço (data 
em que o documento foi protocolado) e terminada no prazo máximo para emissão 
de acordo com o estabelecido na NORTEC-40; 
 
d) Sempre que possível as CP/DL/AG deverão envidar esforços para que os 
documentos solicitados pelos usuários sejam prontificados no menor tempo 
possível, antes mesmo do prazo estabelecido na NORTEC-40; e 
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e) A contagem do prazo de prontificação será interrompida sempre que o 
processo apresentar algum tipo de exigência. 
Quando a exigência for sanada, a continuação da contagem será a partir do 1o dia 
útil subsequente, não levando em consideração o tempo destinado à correção da 
exigência. 

 
1.5 - MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
 

A qualidade do atendimento ao Usuário deve ser medida através da satisfação de 
seus principais requisitos, expressos nas Pesquisas de Satisfação, a eles 
submetidas, e, notadamente: 
 
a) Ser recebido com educação, presteza e cortesia; 
 
b) Disponibilizar um ambiente com higidez, conforto, organização e limpeza; 
 
c) Receber orientações claras e corretas a respeito dos serviços e da 
documentação necessária; 
 
d) Receber informações precisas a respeito do trâmite do seu processo; e 
 
e) Orientar como deve acessar a página da CP/DL/AG, Carta de Serviços ao 
Usuário, Ouvidoria, formulário Simplifique e demais facilidades disponibilizadas. 

 
1.6 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

 

O propósito da Pesquisa de Satisfação do Usuário é fornecer ao gestor a 
percepção do usuário, de modo a promover modificações, melhorias e ajustes nos 
processos que resultem no atendimento de suas necessidades e na superação 
das suas expectativas. 
 

O público-alvo preferencial da Pesquisa de Satisfação é o usuário que procura a 
CP/DL/AG para atender seus interesses. 
 

A partir do dia 02MAI2019, a Pesquisa de Satisfação passou a ser informatizada 
no SISAP e sendo abaixo relacionadas às principais mudanças: 
 

- O interessado vai receber um e-mail e um SMS contendo o link para o 
preenchimento do formulário da pesquisa, de acordo com o Anexo A; 
 
- O e-mail e SMS serão enviados, automaticamente, somente para o interessado 
que tiver os seus dados cadastrados corretamente; 
 

- O link da Pesquisa de Satisfação é disponibilizado para o envio ao interessado 
somente para os processos que foram prontificados por DEFERIMENTO e após o 
operador alterar o STATUS do SISAP para ENCERRADO; 
 

- Não serão encaminhados e-mail e SMS para os protocolos que foram 
INDEFERIDOS; 
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- Será enviado, semanalmente, um único link com a Pesquisa de Satisfação, 
independentemente da quantidade de processos encerrados, para o mesmo 
interessado, nesse período; e 

 

- O SISAP verifica, automaticamente, a qual grupo de serviço (STA ou EPM) 
pertence o serviço solicitado e faz o registro. 
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CAPÍTULO 2 
 
 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO E PRÊMIO DPC DE QUALIDADE 
 
2.1 - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 
 

Adotar um sistema de medição que contenha um conjunto de indicadores que 
quantifique o grau de satisfação do usuário e a meta a ser atingida. 
Para tal, faz-se necessário que seja implementada na OM uma estratégia de 
melhoria da sua gestão com o propósito de aumentar a qualidade e a eficiência 
no atendimento ao público prestado nas áreas da Segurança do Tráfego 
Aquaviário (STA) e do Ensino Profissional Marítimo (EPM). 
Dentro deste contexto, identificam-se duas aplicações básicas para os 
indicadores: 
 

a) Indicador de Produtividade (IP), o qual está associado às metas da 
CP/DL/AG para emissão de documentos afetos à área da STA e do EPM; e 
 
b) Indicador de Qualidade (IQ), que vem da necessidade de avaliar se as ações 
e as atividades em curso estão atendendo as expectativas do usuário. 

 
A análise conjunta dos Indicadores de Produtividade e Qualidade fornece ao 

gestor uma visão global do desempenho da OM, propiciando a gestão da 
melhoria contínua, o atendimento das necessidades e a superação das 
expectativas dos usuários. 

 
2.2 - INDICADORES ADOTADOS PELA DPC 

 
2.2.1 - Indicador de Produtividade Geral (IPG). 

 
O Indicador de Produtividade Geral (IPG) expressará a produtividade da OM no 
tocante aos documentos emitidos nas áreas da STA e do EPM (eficiência da 
OM). Para efeito desta Norma o IPG será calculado da seguinte forma: 
 
a) Calcular o Índice de Prontificação de cada documento (IPD), que 
representa a razão entre o total de cada tipo de documento prontificado no 
prazo estabelecido pela NORTEC-40 (A) e o total de cada tipo de documento 
protocolado (B) no período considerado. 

 
 

 
 
Onde: 
 
A = Total de cada tipo de documento prontificado no prazo. 
B = Total de cada tipo de documento protocolado. 
 
Exemplo: 

Se no período considerado, uma CP protocolar 92 Títulos de Inscrição de 
Embarcação Miúda (TIEM) e, dentre esses, 55 foram prontificados dentro do 
prazo estabelecido pela NORTEC-40 (isto é, dentro de 10 dias úteis, prazo 

IPD = ( A ÷ B ) 



OSTENSIVO   NORTEC-41 
 

OSTENSIVO  - 2-2 -  REV.1 

máximo para emissão), seu índice de prontificação de cada documento (IPD) 
para o TIEM será: 
 
A = 55 
B = 92 
 
IPD = A ÷ B  
IPD = 55 ÷ 92 
IPD = 0,597 (para TIEM) 
 
b) Fórmula para o cálculo do Indicador de Produtividade Geral (IPG), que 
representa a razão entre o somatório de todos os IPD e o total de tipos de 
documentos no período considerado: 
 

 
 
 
Onde: 
 
Σ IPD = somatório dos IPD dos diversos documentos. 
n = número total de tipos de documentos considerados. 
 
Exemplo: 
No período considerado uma CP protocolou os seguintes documentos: 
 
I) Área da STA: 
 
10 Cartões de Tripulação de Segurança (CTS), sendo 9 prontificados no prazo; e 
9 Certificados de Segurança de Navegação (CSN), sendo 7 prontificados no 
prazo; e 
 
II) Área do EPM: 
 
20 Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR), sendo 18 prontificadas no prazo, 
15 Certificados de Competência modelo DPC-1034, todos prontificados no 
prazo. 
 
Então teremos:    
           (A)        (B)  IPD = A ÷ B 
   Prontificados   
      no prazo Protocolados 

Área da STA  CTS           9       10                       0,900 

 CSN           7         9                       0,777  
 
Área do EPM  CIR          18                   20                      0,900 

 DPC-1034          15       15                      1,000 
Total ...........................................          49       54                      3,577  
 
Σ IPD = 0,900 + 0,777 + 0,900 + 1,000 

Σ IPD = 3,577 (aproximadamente 3,58) 
n = 4 (quatro tipos de documentos considerados: CTS, CSN, CIR e Certificado 
DPC-1034). 

IPG = (Σ IPD) x 100% 
                 n 
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Assim: 
 
IPG = (Σ IPD) x 100% = 3,58 x 100% = 89,5% 
               n                     4 
 
O Indicador de Produtividade Geral (IPG), nas áreas da STA e do EPM, será 
calculado automaticamente, a partir do Índice de Prontificação de cada 
documento (IPD), por meio dos dados extraídos do Sistema de Atendimento ao 
Público (SISAP). 
 

2.2.2 - Indicador de Qualidade Geral (IQG). 
 
O Indicador de Qualidade Geral (IQG) expressará a satisfação dos usuários em 
relação à expectativa de atendimento do serviço que é solicitado à OM (emissão 
de documentos), nas áreas da STA e do EPM.  
Assim, o IQG será a soma dos Indicadores de Qualidade para a STA (IQGSTA) e 
para o EPM (IQGEPM), dividido por 2. 
 

 
 

 
 

Como visto no Modelo de Pesquisa de Satisfação (Anexo A), são 7 as perguntas 
constantes da pesquisa, atendendo ao STA e ao EPM. 
Uma vez que o peso máximo atribuído a cada resposta é 10, o somatório da 
pontuação atribuída a cada resposta deverá ser dividido por 70 (10 multiplicado 
por 7 perguntas). 

 
Assim: 

 
 
 

 
 

 
Onde: 
 
p1...p7 = corresponde à 1a pergunta e assim, sucessivamente, até a 7a. 
 

Foram atribuídos pesos diferentes para cada alternativa de resposta (os 
pesos estão apresentados na tabela abaixo, variando de 0 a 10 pontos). 

 

 
TABELA DE PESOS PARA CADA ALTERNATIVA DE RESPOSTA 

 

Excelente  10 pts. 

Muito bom  9 pts. 

Bom 7 pts. 

Regular  5 pts. 

Ruim  0 pt. 

 

IQEPM = (p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7) ÷ 70 

IQSTA = (p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7) ÷ 70 

IQG = (IQSTA + IQEPM) 
              ___________ 

             2 
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Para o cálculo de p1 a p7, os seguintes passos devem ser seguidos: 
 
1o) multiplicar o peso atribuído a cada alternativa de resposta pelo 

número de avaliações emitidas pelos usuários para aquela alternativa; 
 
2o) somar os valores obtidos em cada alternativa após a multiplicação; e 
 
3o) dividir o resultado da soma de cada alternativa pelo número de 

avaliações emitidas pelos usuários em cada pergunta; esse resultado 
corresponderá ao (p) dessa pergunta. 
 

ou seja: 
 
p1= (10a+9b+7c+5d+0e) ÷ pelo total de usuários que responderam à 
primeira pergunta.  
 
onde: 
 
a= no de avaliações (Excelente) 
b= no de avaliações (Muito bom)  
c= no de avaliações (Bom) 
d= no de avaliações (Regular) 
e= no de avaliações (Ruim) 

 
O Indicador de Qualidade Geral (IQG), nas áreas da STA e do EPM será 
calculado automaticamente pelo SISAP, tendo como base as Pesquisas de 
Satisfação que foram respondidas pelos usuários. 
 

2.2.3 - Referencial Comparativo e Meta Desejada. 
 
a) Referencial Comparativo: 

 

I) Mínimo: Valor igual ou superior a 0,5 (ou 50%) arbitrado, que deve ser 
alcançado por todas as OM, para o Desempenho Final (DF); e 

 
II) Desejado: Valor igual a 0,8 (ou 80%) arbitrado para o DF. 
 
b) Meta Desejada: 
 
Obter mensalmente os índices para os IPG e IQG com valores mínimos de 0,8 
(80%). 
 
Esses índices devem ser apresentados mensalmente nas reuniões de 
Conselhos de Gestão, para análise e correção de procedimentos, quando 
necessário. 
 

2.3 - DESEMPENHO FINAL 
 

Para a obtenção do Desempenho Final (DF), haverá a necessidade de se calcular  
a média aritmética dos IPG e IQG 

 
 DF = (IPG + IQG) ÷ 2 
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2.4 - INDICADOR DE PROFICIÊNCIA FINAL (IPF) 
 
O Indicador de Proficiência Final (IPF), que tem como base o Desempenho Final 
(DF), cujo cálculo foi alterado para "documentos protificados no prazo dividido 
pelos documentos protocolados", é um novo indicador de desempenho, que será 
considerado para o Prêmio DPC de Qualidade. 
São incluídos no cálculo do IPF os desempenhos em outras atividades 
relacionadas à Autoridade Marítima. 
Assim, são considerados, também, as ações de Inspeção Naval, os alunos 
formados nos cursos do EPM, o esforço demandado para conduzir, e finalizar, os 
Inquéritos Administrativos sobre Acidentes e Fatos de Navegação (IAFN), o total 
de documentos protocolados e o número de despachos emitidos. 
 
O Indicador de Proficiência Final (IPF) é calculado da seguinte forma: 

 
IPF = DF x (FMDOC + FMEPM + FMIN + FMIAFN + FMDESP) 
 
Onde: 
 
DF = Desempenho Final (obtido através do SISAP). 
FMDOC = Fator Multiplicador da quantidade de documentos protocolados. 
FMEPM = Fator Multiplicador da quantidade de alunos formados. 
FMIN = Fator Multiplicador da quantidade de Inspeções Navais níveis 1 e 2 
realizadas. 
FMIAFN = Fator Multiplicador da quantidade de Inquéritos finalizados. 
FMDESP = Fator Multiplicador da quantidade de despachos emitidos. 
 
A tabela com os Fatores Multiplicadores e as faixas consideradas para o cálculo 
do IPF serão apresentadas anualmente, de acordo com o volume de cada 
atividade. 
 
O Mapa Trimestral das Atividades realizadas pelas CP/DL/AG, constante do Anexo 
B, será enviado a esta Diretoria, trimestralmente, até o dia 15 dos meses de 
JAN/ABR/JUL/OUT, visando possibilitar a comparação dos dados compilados por 
esta DE que compõem o Indicador de Proficiência Final (IPF), utilizado para o 
estabelecimento do “ranking” do Prêmio DPC de Qualidade. 
 

2.5 - PRÊMIO DPC DE QUALIDADE 

 
À CP/DL/AG, dentro de sua categoria, que obtiver o maior valor de Indicador de 
Proficiência Final (IPF) será vencedora do Prêmio DPC de Qualidade, cujo 
propósito é incentivar o constante aprimoramento da qualidade dos serviços que 
são prestados ao longo do ano. 
Serão 3 os Prêmios, sendo um para a Capitania, um para a Delegacia e um para 
a Agência que alcançar a maior pontuação do IPF. 
Os prêmios serão entregues, anualmente, pelo Diretor de Portos e Costas, em 
cerimônia militar, em data a ser definida. 

 
2.6 - SISTEMA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP) 

 
Como uma excelente ferramenta de acompanhamento por parte dos Titulares das 
OM e diversos tipos de gestores, o SISAP disponibiliza vários tipos de relatórios e 
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gráficos gerenciais que poderão ser utilizados nas Reuniões do Conselho de 
Gestão, auxiliando no gerenciamento da OM. 

 
2.6.1 - Principais tipos de relatórios. 
 

a) Consulta detalhada: 
 

Este tipo de consulta permite visualizar os protocolos por meio da DATA DE 
ENTRADA, PARA PRONTIFICAR E PRONTIFICADOS, em um determinado 
intervalo de tempo (período selecionado), no qual se deseje analisar o 
quantitativo de documentos. 
 

Além das consultas acima existem os seguintes filtros que podem ser 
consultados: verificação por no de Protocolo, GRU, Status do protocolo, Nome, 
CPF/CNPJ do usuário, um tipo de serviço específico, etc. 
 
b) Índice de produtividade: 
 

Este tipo de relatório fornece os indicadores consolidados automaticamente 
pelo SISAP, detalhando os seguintes dados: 

 
I) Pesquisa - Apresenta o resultado compilado das Pesquisas de Satisfação; 
 
II) IPG - Fornece de forma detalhada o cálculo do índice de cada tipo de serviço; 
 
III) Resumo IP - Apresenta o resumo do cálculo do Indicador de Produtividade 
Geral (EPM e STA) por OM; 
 
IV) IQG - Fornece de forma detalhada o resultado das Pesquisas de Satisfação 
consolidadas; e 
 
V) Resumo IQ - Apresenta o resumo do cálculo do Indicador de Qualidade 
Geral (EPM e STA) por OM. 
 
c) Documentos Protocolados x Prontificados x Não Prontificados: 
 

Este tipo de Relatório demonstra o quantitativo de serviços solicitados à OM, 
por meio da seleção de filtros, tais como: grupos (EPM e STA), subgrupos e 
item de subgrupo, e os percentuais de documentos prontificados e não 
prontificados, em relação ao total registrado, quantidade de e-mails enviados e 
a quantidade de consultas externas no período selecionado. 
Assim, permite uma análise acerca do cumprimento dos prazos de prontificação 
dos serviços, previstos na NORTEC-40. 
 
d) Relatório de Tempo Médio: 

Este tipo de Relatório demonstra o tempo médio de atendimento dos serviços 
solicitados, em um período informado, desde a entrada até a prontificação do 
documento. 

Tem como filtros: período desejado para análise, grupo de serviço (EPM ou 
STA), subgrupo, item de subgrupo e um serviço específico. 
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2.6.2 - Principais tipos de gráficos. 
 

a) Dez (10) maiores solicitações no período: 
Disponibiliza as dez (10) maiores solicitações de serviços no período 

considerado; e 
 
b) Prazo Médio de Prontificação - Período: 

Demonstra o tempo médio de prontificação, conforme a seleção dos filtros 
disponíveis, como período, grupo (EPM e STA), subgrupo e tipo de serviço. 
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ANEXO A 
 

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
 

 

Pesquisa de Satisfação Excelente  
 

Muito Bom 

 

 
Bom 

 

 
Regular 

 

 
Ruim 

 

Como foi o atendimento nesta Organização Militar?      

Como foi o atendimento em relação ao tempo de 
espera? 

     

Como foi o atendimento em relação às informações 
necessitava? 

     

Como avalia o tratamento recebido por parte do 
funcionário/servidor que o atendeu? 

     

Como avalia os aspectos de apresentação, limpeza e 
arrumação do setor de atendimento? 

     

Como avalia o prazo estimado para a entrega do 
documento/serviço solicitado? 

     

Como avalia a qualidade dos serviços prestados? 
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ANEXO B 
 

MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

 
 

INDICADOR DE PROFICIÊNCIA FINAL (IPF) DAS OM DO SSTA 
 

MAPA TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS CP/DL/AG 
  
 

COMANDO DO ____ DISTRITO NAVAL 
 
 

PERÍODO: DE_____ A_____/20___ 
 

CP/DL/AG 
Subordinadas 

Número de 
Embarcações 

inspecionadas pelas 
equipes de Inspeção 

Naval nível 1 

Número de 
Embarcações 

inspecionadas pelas 
equipes de Inspeção 

Naval nível 2 

Número de alunos 
formados nos 

Cursos do EPM 
ministrados pela OM 

Número de 
Despachos 
realizados 

(incluindo PSP) 

Número de IAFN 
concluídos no período 
(considerar apenas os 

instaurados no ano 
corrente) 

      

      

      

      

      

 

 

 

__________________________________________ 
POSTO / GRADUAÇÃO / NOME / FUNÇÃO 

 


