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GERAL

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA

Mar - 019 BONO Especial N° 883/2020 da DGPM - Dia dos Veteranos da Marinha.

Missa em Ação de Graças pelo Dia dos Veteranos – Será realizada, no dia 11OUT2020, na
Capela da Casa do Marinheiro, a missa em Ação de Graças alusiva ao Dia dos Veteranos.

A  missa  será  transmitida,  em  tempo  real,  pelo  canal  oficial  da  Capela  da  Casa  do
Marinheiro, no www.facebook.com/capelansnavegantescmn e seguirá os protocolos estabelecidos
para prevenção à propagação do novo coronavírus. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos
pelo telefone (21) 2101-0979.

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS

Mar - 020 BONO Especial N° 884/2020 do CPesFN - Processo Seletivo ao Curso Especial de
Habilitação para Promoção a Sargento do CPFN/2024 (C-Esp-HabSG/2024).

DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA

Plano  de  Capacitação  de  Pessoal  (PLACAPE-DPHDM)  –  O  PLACAPE-DPHDM,  horizonte  de
planejamento de 2021 a 2027, das áreas de conhecimento de responsabilidade desta OMOT –
Arqueologia; Arquivologia; Biblioteconomia; Museologia; e História, de acordo com o Anexo “C”
da DGPM-305 (4ª Rev. – Mod.5), foi aprovado pela SGM e encontra-se disponível na página desta
Diretoria, no seguinte endereço: www.dphdm.mb, na aba uso geral. Ressalta-se que o referido
PLACAPE servirá de base para a elaboração dos Programas de Cursos e Estágios definidos no
EMA-431  (3ª  Rev.),  os  quais  contemplarão  os  eventos  aprovados  e  que  efetivamente  serão
realizados. Alterações ao referido Plano poderão ser subsidiadas, de acordo com a Sistemática
prevista no capítulo 7 da DGPM-305 (4ª Rev. – MOD.5).

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos com o Assessor de Organização da DPHDM, CMG
(RM1-T)  SANTOS,  pelo  telefone  (21)2533-0018,  (21)2104-5493  Ramal:  227,  ou  e-mail
de.correa@marinha.mil.br. Visite o sítio eletrônico da DPHDM e conheça nossas atividades
culturais: www.dphdm.mb.

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA

Plano de Capacitação de Pessoal (PLACAPE) – O Plano de Capacitação de Pessoal desta OMOT,
abrangendo o período de 2021 a 2027, foi aprovado pela DGMM e encontra-se disponível para
consulta na página desta Diretoria, na intranet: www.docm.mb. O Plano deverá servir de base
para a elaboração, pelas OM Proponentes, dos diferentes programas anuais de cursos e estágios
definidos no EMA-431 (3ª Rev.). A revisão é realizada anualmente e as sugestões de alterações
de cursos e estágios poderão ser subsidiadas em 2021, de acordo com a sistemática prevista no
capítulo 7, da DGPM-305 (4ª Rev.).

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos com a Divisão de Capacitação desta Diretoria,
tel (21) 2104-5748 ou RETELMA 8110-5748.

Ações de Eficiência Energética para OM de Terra - Visando a redução no consumo de energia
elétrica nas instalações de edificações, recomenda-se as seguintes ações:

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

1 of 3 07/10/2020 20:15



a) solicitação de análise dos padrões de consumo e demanda nos segmentos horários (ponta e
fora de ponta) junto à concessionária de energia elétrica. A existência de alternativas de
enquadramento tarifário permite a alguns consumidores escolher o valor contratual de demanda
que resulta em menor despesa com a energia elétrica;
b) participação em Chamadas Públicas de Projetos (CPP). De acordo com a Lei n° 9.991, de
24JUL2000, as empresas de serviços públicos de distribuição de energia elétrica são obrigadas
a aplicar anualmente o valor equivalente a 0,50% de sua receita operacional líquida para o
incremento  da  eficiência  energética  por  meio  de  projetos  executados  em  instalações  de
consumidores.  Mais  informações  podem  ser  obtidas  no  Guia  Prático  de  CPP,  no  sítio
https://www.aneel.gov.br/documents/656831/15104008/Guia+CPP+-+Proponentes.pdf
/ba29a041-83f0-41be-956f-50885b709e33?version=1.0;
c) leitura e observação das recomendações da publicação DGMM-0601 que estabelece normas,
instruções e padrões para orientar as atividades de manutenção das edificações, instalações e
equipamentos das OM de terra da MB;
d)  setorização de iluminação e iluminação  de  tarefa.  Algumas  tecnologias  colaboram  para
reduzir o consumo, entre elas, lâmpadas e luminárias eficientes, sensores de presença, light
tube, dimerização fotossensível, entre outros; e
e)  aquisição  de  equipamentos  elétricos/eletrônicos  mais  eficientes,  principalmente
condicionadores  de  ar,  bombas  e  motores.  Equipamentos  com  selo  Procel  de  eficiência
energética podem ser encontrados no sítio www.procelinfo.com.br.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Mar - 021 BONO Especial N° 885/2020 da DASM - Abrigo do Marinheiro (AMN).

Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – Carteira de
Assistência  Póstuma  do  AMN  e  Serviços  de  Emergências
Médicas  Domiciliares  –  Esta  Associação  ressalta  a
importância do Seguro de Auxílio-Funeral e dos Serviços
de Emergências Médicas Domiciliares, que possuem baixos
custos e rapidez no atendimento para a Família Naval.

Para mais informações Bono Especial Geral nº 885 de 8
de outubro de 2020.

DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL – GOVERNO FEDERAL – Participa-se às OM que lotam pessoal
civil que a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, órgão
central da gestão de pessoas da Administração Pública Federal, disponibilizou a “Pesquisa de
Clima Organizacional”, para todos os servidores públicos federais civis da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional. O questionário online poderá ser preenchido
até  o  dia  14  de  outubro.  A  Pesquisa  de  Clima  Organizacional  é  voluntária  e  totalmente
sigilosa.

Saiba como acessar a Pesquisa de Clima Organizacional na página da DPCvM.

GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS

Aplicação de Penalidade - O Comandante do Grupamento de Navios Hidroceanográficos aplicou
a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa Topclima Sistemas de Refrigeração EIRELI, CNPJ nº
27.821.705/0001-26,  por  meio  da  Portaria  nº  43/GNHo,  de  22  de  setembro  de  2020,  pela
inexecução total de obrigações assumidas, com base nos itens 10.1.1 e 10.2.1, do Termo de
Referência nº 6/2018, oriundo do processo NUP nº 63453.000559/2018-69, do GNHo.
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BONO Geral Nº 882/2020.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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