
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS

Nº 100 DE 29 DE JANEIRO DE 2020

GERAL

COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL

Assunção  de  Cargo  -  Cerimônia  de  Transmissão  do  Cargo  de  Encarregado  do  Serviço  de

Sinalização Náutica do Sul, dia 30JAN2020, às 11h. Assume o Capitão de Corveta DANIEL MARTINS

TRINDADE.  Uniforme:  5.3.  A  OM  localiza-se  na  Ilha  d o  Terrapleno  de  Leste,  Av.  Honório

Bicalho, S/Nº - Portão 12 – Centro – Rio Grande – R S. Haverá lancha nos seguintes horários:

09h30, 10h e 10h30.

COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL

Assunção de Cargo  – Cerimônia de Transmissão do Cargo de Diretora do  Hospital  Naval de

Belém,  no  dia  31JAN2020,  às  9h,  no  HNBe.  Assume  a  C apitão  de  Mar  e  Guerra  (Md)  MÔNICA

MEDEIROS LUNA. A Cerimônia será presidida pelo Coma ndante do 4º Distrito Naval. Uniforme 5.3.

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

Revisão  do  Plano  de  Capacitação  de  Pessoal  (PLACAPE )  -  As  necessidades  de  revisão  do

PLACAPE desta OMOT, que contemplam os CURSOS E ESTÁ GIOS EXTRA-MB nas áreas de conhecimento a

seguir:  Ciências  (Física e Biologia)  e Matemática,  Educação,  Letras,  Liderança,  Magistério

(Militar  e  Civil),  Pedagogia,  Psicologia  (exceto  ár ea  clínica),  Tecnologia  Educacional  e

Formação Militar  Naval,  conforme  Portaria  nº  2/2019 ,  da  DGPM -  Estruturação  das  Áreas  de

Conhecimento  e  das  Habilitações  da  Marinha  (EACH-MB ),  deverão  ser  encaminhadas  a  esta

Diretoria, via COMIMSUP, até 07FEV2020.

As propostas deverão abranger o período de 2021 a 2 027, bem como serem elaboradas mediante

o  preenchimento  dos  modelos  contidos  no  Anexo  J,  da  DGPM-305  (4ª  Revisão)  e  dos  seus

Apêndices I e II, de acordo com as instruções conti das no Capítulo 7 da referida publicação.

Compete  à  OMP  atualizar  os  dados  do  Plano,  manifest ar-se  sobre  a  manutenção  ou  não  dos

eventos, de acordo com a necessidade, mesmo se a ca pacitação pretendida já constar no PLACAPE

vigente, e incluir as justificativas para as priori dades atribuídas.

Além disso, solicita-se à OMP informar:

1 – a quantidade de militares cursados/cursando;

2  –  se  o  curso/estágio  solicitado  está  previsto  na  TMFT para  o  cargo  a  que  se  refere  e

incluir Número de Elemento Organizacional (NEO);

3 – se existe curso similar na FAB, no EB ou em ins tituição civil no país. Caso AFI, informar

o motivo de ter optado pelo curso em instituição ci vil  no país ou no exterior,  citando as

vantagens advindas do mesmo; e

4 – se o curso for realizado fora de sede, apresent ar justificativa para a escolha do local,

citando se não existem cursos similares na sede.

As  OMP deverão  encaminhar  suas  propostas  em planilh as  do  LibreOffice  com a  assinatura

digital do Titular da OM.

O PLACAPE desta  OMOT encontra-se  disponível  na  Intr anet  para  consulta  na  página  desta

Diretoria (www.densm.mb). Esclarecimentos adicionai s poderão ser obtidos junto à Divisão de

Orientação Técnica desta OMOT, nos seguintes contat os:(21) 2197-7531 ou (RETELMA: 8110-5555),

CC Rezende ou 1ºTen (AA) Mônica Gonçalves.
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DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

Mar  -  078  Assunção  de  Cargo  -  Cerimônia  de  transmissão  de  Cargo  de  Comandante  do

Grupamento  de  Navios  Hidroceanográficos  (GNHo),  a  r ealizar-se  no  dia  31JAN2020,  às  10h30.

Assume o Capitão  de Mar e  Guerra  PEDRO AUGUSTO BITT ENCOURT HEINE FILHO.  A  Cerimônia  será

realizada  a  bordo  do  NHI  "Sirius",  atracado  no  Pier  Almirante  Paulo  Irineu  Roxo  Freitas

(PIRF),  na  Base  de  Hidrografia  da  Marinha  em Niteró i  (BHMN).  Haverá  apoio  de  transporte,

realizado por embarcação,  com saída do Cais da Band eira (Com1ºDN),  às 09h15,  e regresso a

partir do PIRF, às 13h. Uniforme 5.3.

DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA

Revista  Marítima  Brasileira  (RMB)  –  A  mais  recente

edição  (1º  trimestre  de  2020)  está  sendo  distribuíd a,

tendo como matéria  de capa “As  funções tecnológicas  do

combate”. E também: O conflito na península coreana  e a

política  de  apaziguamento;  A  evolução  da

interoperabilidade  nas  FA  dos  EUA;  Mídias  sociais  e

liderança  militar;  Jogo  de  Guerra  em  Pesquisa  de

Segurança  e  Defesa  nos  EUA;  Lorde  Nelson,  o  herói

polêmico  –  Parte  III;  Contramedidas  cibernéticas  em

sistemas  operativos;  A  Ilha  do  Rijo  e  seu  prédio

histórico;  Guerra  de  Minas  –  Parte  II;  A  teoria  sof t

edge  e  o  futuro  das  organizações;  A  Guerra  de

Propaganda;  A  Lideranca  na  Gestão  Organizacional;

Veículos  Autônomos  Submarinos;  e  A  Guerra  de  Quarta

Geração.

Constam também as sessões tradicionais, com destaqu e

para o Noticiário Marítimo, contendo atualidades na vais.

A  assinatura  pode  ser  feita  por  e-mail  para:

rmbassinatura@marinha.mil.br  (Internet)  ou  dphdm-

rmbassinatura (Intranet).

Assinante,  atualize  seu  endereço  para  assegurar  o

recebimento  do  seu  exemplar.  Visite-nos  em

www.revistamaritima.com.br.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA MARINHA

Licitações,  Acordos  e  Atos  Administrativos  (Contrat ação  de  Prestação  de  Serviços)  -

Participo a publicação do Decreto nº 10.183/2019, q ue altera os arts. 2º, 8º e 15, do Decreto

nº 9.507/2018, o qual dispõe sobre a execução indir eta, mediante contratação de serviços da

Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional e das empresas públicas e das

sociedades de economia mista controladas pela União .

O Decreto em pauta modificou os arts. 2º e 15, do D ecreto nº 9.507/2018, para atualizar a

nomenclatura  do  antigo  Ministério  de  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão  (MPDG)  para  o

atual  Ministério  da  Economia  (ME),  como também modi ficar  a  competência  para  editar  normas

complementares ao cumprimento do referido ato norma tivo, que passou a ser do Secretário de

Gestão  da  Secretaria  Especial  de  Desburocratização,  Gestão  e  Governo  Digital  do  ME,

respectivamente.

Com relação à alteração do art. 8º, a exigência da prestação da garantia se manteve em

cinco por  cento  do  valor  do contrato,  sendo suprimi da apenas a sua limitação,  a  qual  era

restrita a dois meses do custo da folha de pagament o dos empregados da contratada que viessem

a participar da execução dos serviços contratados.
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Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos junto à Assessoria Jurídica da DAdM, telefone

(21) 2104-6233, RETELMA 8110-6233.

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

BONO Especial N° 101/2020 da EGN - Concurso de Sele ção ao C-EMOS/2021.

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA

Aplicação de Penalidade  -  Pela Portaria nº 8/2020, O Diretor de Obras Civi s da Marinha

aplicou a Penalidade de Multa a Empresa FMT Brasil Serviços Terceirizados EIRELI, situada na

Calçada  das  Camélias,  no  34,  sala  02,  Condomínio  Ce ntro  Comercial  Alphaville,  CEP  nº

06.453-056,  Barueri,  São  Paulo,  CNPJ  nº  14.497.825/ 0001-78,  por  atraso  no  cumprimento  da

obrigação prevista no item 21, subitem 21.2 do Term o de Referência, (TR), com base legal no

Art. 87, inciso II da Lei nº 8.666/1993.

DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA MARINHA

Revisão do Plano de Capacitação de Pessoal (PLACAPE )  - As propostas de revisão do PLACAPE

desta OMOT, contemplando Cursos e Estágios extra-MB , nas áreas de conhecimento Planejamento

Orçamentário  e  Plano  Diretor,  deverão  ser  encaminha das  a  esta  OMOT,  via  ComImSup,  até

28FEV2020.

As  propostas  deverão  abranger  o  período  de  2021  a  2 027,  elaboradas  mediante  o

preenchimento dos Apêndices I e II ao Anexo J da DG PM-305 (4ª Revisão), sendo compatíveis com

as  necessidades  de  qualificação  para  o  desempenho  d as  tarefas  afetas  à  OM,  em  planilha

eletrônica do "LibreOffice Calc", na extensão.ods.

O  PLACAPE  em  vigor  encontra-se  disponível  na  página  da  DGOM  na  Intranet.  Quaisquer

esclarecimentos  poderão  ser  obtidos  junto  à  Assesso ria  de  Controle  Interno  e  Qualificação

Profissional desta DE, pelo RETELMA 8110-2550 ou te lefone (21)2197-2550.

COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

Assunção de Cargo  – Cerimônia de Transmissão do Cargo

de Comandante do Grupamento de Mergulhadores de Com bate,

dia  31JAN2020,  às  10h,  nas  dependências  deste

Grupamento. Assume o Capitão de Fragata ELÍGIO  GUIMARÃES

DE MOURA. Uniforme 5.3, com plaqueta de identificaç ão.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA
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Abrigo do Marinheiro (AMN) –  Palestras em Recife (PE) e Fortaleza (CE) – A exem plo do que

aconteceu nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina e Vila Velha, o Abrigo do

Marinheiro  estará  hoje  na  Escola  de  Aprendizes-Mari nheiros  de  Recife,  e  amanhã  estará  na

Escola de Aprendizes-Marinheiros em Fortaleza. Nas duas oportunidades, a comitiva do AMN irá

proferir  palestras  com  o  intuito  de  apresentar  os  s erviços,  projetos  sociais  e  descontos

oferecidos pelo Abrigo do Marinheiro aos associados , que incluem militares, servidores civis

e pensionistas da Marinha do Brasil, e seus respect ivos dependentes. 

Tendo  o  Diretor-Geral  do  AMN  como  frente  da  divulga ção,  a  equipe  conta  ainda  com  a

administradora de benefícios MAPMA que, por meio de  promotoras, esclarece dúvidas sobre os

Seguros exclusivos à Família Naval e Assistência Pó stuma aos alunos presentes.

CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO DA MARINHA

Assunção de Cargo  - Cerimônia de Transmissão do Cargo

de Diretor do Depósito de Material  de Saúde da Mari nha

no  Rio  de  Janeiro,  dia  31JAN2020,  às  10h.  Assume  o

Capitão  de  Fragata  (IM)  EDUARDO ROCHA  DE  FREITAS.

Uniforme: 5.3.

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE MILCIADES PORTELA ALVES

Avaliação Pós-Escolar  - Em cumprimento ao contido nas Normas para os Cur sos e Estágios do

Sistema de Ensino Naval - DGPM-101 (8ª Rev.) Capítu lo 3, e no Manual de Avaliação do Sistema

de Ensino Naval - DEnsM-2001 (3ª Rev.) Capítulo 4, solicita-se aos Comandantes de OM do CFN,

onde servem Praças FN concludentes do Curso de Form ação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-

FN),  Turma  I/2019,  que  enviem  a  este  Centro  de  Inst rução,  por  ofício,  a  Avaliação  de

Estagiários  pelo  Titular  da OM (uma por  OM) e as Fo lhas de  Avaliação do  Processo Ensino-

Aprendizagem (uma por  estagiário),  conforme previst o  no  Capítulo  3,  da  CGCFN-111,  em meio

digital e físico.

Solicita-se, ainda, o preenchimento do modelo de re latório de FR-EAD, constante no sítio

do CIAMPA na Intranet ( www.ciampa.mb), e o seu envio, assinado digitalment e, para o e-mail

keilla.cibelle@marinha.mil.br ou caixa postal ciamp a-1305, com cópia para ciampa-13, e também

por meio físico. Ressalta-se que no item 3.4.5 da C GCFN-111 está estabelecido que as Folhas

de Avaliação do  Processo Ensino-Aprendizagem deverã o ser  encaminhadas no  prazo,  de  até  10

dias úteis, a contar do término dos 6 meses de está gio, por ofício, às OM responsáveis pela

condução dos cursos. Solicita-se que as OM receptor as enviem os documentos mencionados acima,

até o dia 14FEV2020.

Para mais informações, a Divisão de Orientação Educ acional e Pedagógica do CIAMPA ficará à

disposição, nos telefones 3402-9399/9380 e RETELMA:  8137-9399/9380 (SO-FN-IF FABIO).

BONO do Dia http://portal.intranet.mb/wps/portal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMn...

4 of 5 29/01/2020 06:46



ESCOLA DE SAÚDE DA MARINHA

Cursos Especiais Expeditos para Praças "EF" -  Estão abertas as inscrições, no período de

29JAN a  07FEV2020,  para  os  seguintes  Cursos  para  Pr aças:  Curso  Especial  de  Enfermagem em

Psiquiatria e Saúde Mental(CESENFSQSM), Curso Espec ial de Patologia Clínica (CESPACLI), Curso

Especial  de Farmácia Hospitalar (CESFAHO) e Curso E xpedito de Gasoterapia e Anestesiologia

(C-EXP-GASANEP-PR), conforme exposto a seguir:

ALFA - período de realização: 16MAR a 03JUL2020;

BRAVO - horário: integral;

CHARLIE – condição para matrícula:

A)CESFAHO e CESPACLI: ser sargento “EF” aperfeiçoad o, do CAP ou CPFN; e

B)CESENFSQSM e C-EXP-GASANEP: ser praça, do CAP ou CPFN, aperfeiçoada ou especializada em

Enfermagem.

DELTA - inscrições: deverão ser  realizadas por mens agem a esta Escola. Os militares do

CPFN devem solicitar via CPesFN, de acordo com o in ciso 5.9.2 da CGCFN-111;

ECHO – número de vagas: CESENFSQSM: 10; CESPACLI: 0 2; CESFAHO: 10; C-EXP-GASANEP-PR: 05; e

FOXTROT – As vagas serão preenchidas observando a o rdem de solicitação das mensagens por

data/hora.

Informações com a 1º Tenente (RM2-T) CRISTIANE MACH ADO (INTRANET: ESM-15) ou com o SO-EF

Flávio (INTRANET ESM-15001) ou pelo telefone: (21) 2599-5576.

CENTRO DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO DO NORTE

Assunção de Cargo  – Cerimônia de Transmissão de Cargo

de  Comandante  do  Aviso  Hidroceanográfico  Fluvial  “R io

Xingu”,  no  dia  30JAN2020,  às  09h.  Assume  o  Capitão-

Tenente  ANDRÉ LEONARDO MAGALHÃES DE  FARIA.  A  cerimônia

será  realizada no Centro de Hidrografia  e Navegação  do

Norte (CHN-4). Uniforme 5.3.

BONO Geral Nº 100/2020.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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