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RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019

Relatório de Gestão do exercício de 2019, apresentado aos Órgãos de 
Controle Interno e Externo e à Sociedade como Prestação de Contas
Anual a que a Marinha do Brasil está obrigada, nos termos do art. 70 da 
Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução
Normativa TCU nº 63/2010, alterada pela de nº 72/2013, da Decisão Normativa 
TCU nº 178/2019, da Portaria-TCU nº 378/2019 e das orientações do Órgão de
Controle Interno contidas na Circular nº 24/2020 da Secretaria Geral da Marinha.
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ABNT  - Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACiSo  - Ações Cívico-Sociais 
ADS  - Ações de Direção Setorial 
AEN  - Ações Estratégicas Navais
AFRMM  - Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
AFTA  - Ações de Fiscalização do Tráfego Aquaviário
AJB  - Águas Jurisdicionais Brasileiras
AMAZUL  - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.
ANP  - Agência Nacional do Petróleo
ANV  - Aeronave
BF  - Balanço Financeiro
BHMN  - Base de Hidrografia da Marinha em Niterói 
BID  - Base Industrial de Defesa 
BNDO  - Banco Nacional de Dados Oceanográficos
BO  - Balanço Orçamentário
CADIM  - Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia 
CADIMAweb  - Sistema de Cadastro Imobiliário da Marinha 
CAMR  - Centro de Auxílios à Navegação Almirante Moraes Rego
CASNAV  - Centro de Análises de Sistemas Navais 
CATMAT  - Sistema de Catalogação de Material
CBS  - Consórcio Baía de Sepetiba
CCCPM  - Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha
CCIMAR  - Centro de Controle Interno da Marinha 
CCSM  - Centro de Comunicação Social da Marinha 
CEMA  - Chefe do Estado-Maior da Armada
CFF  - Cronograma Físico-Financeiro
CFMG  - Capitania Fluvial de Minas Gerais
CFN  - Corpo de Fuzileiros Navais
CFPN  - Capitania Fluvial do Pantanal
CGP  - Cronograma Geral do Projeto
CGU  - Controladoria Geral da União

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CHN-4  - Centro de Hidrografia e Navegação do Norte
CHN-6  - Centro de Hidrografia e Navegação do Oeste
CHN-9  - Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste
CIAGA  - Centro de Instrução Almirante Graça Aranha
CIM  - Centro de Inteligência da Marinha
CIRM  - Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
CISMAR  - Centro Integrado de Segurança Marítima
CM  - Comandante da Marinha
CME  - Complexo de Manutenção Especializada
CNBW  - Comissão Naval Brasileira em Washington 
CNEN  - Comissão Nacional de Energia Nuclear 
COFAMAR  - Conselho Financeiro e Administrativo da Marinha 
COGESN  - Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com

Propulsão Nuclear
Com1ºDN  - Comando do 1º Distrito Naval 
Com4ºDN  - Comando do 4º Distrito Naval 
Com6ºDN  - Comando do 6º Distrito Naval 
ComOpNav  - Comando de Operações Navais 
ComSoc  - Comunicação Social
CONAPORTOS  - Comissão Nacional das Autoridades nos Portos
COPLAN  - Conselho do Plano Diretor 
COPLAPE  - Conselho de Planejamento de Pessoal
COTEC-TI  - Comissão Técnica de Tecnologia da Informação 
COTIM  - Conselho de Tecnologia da Informação da Marinha do Brasil
CPAOR  - Capitania dos Portos da Amazônia Oriental
CPO  - Comissão de Promoção de Oficiais  
CSD  - Carta Sinótica em formato Digital
CTD  - Conductivity, Temperature and Depth (Condutividade, Temperatura e 

Profundidade)
CTMRJ  - Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro
CTMSP  - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo 
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CTP  - Corpo Técnico de Projeto
CTS  - Cartão de Tripulação de Segurança
DAbM  - Diretoria de Abastecimento da Marinha
DAdM  - Diretoria de Administração da Marinha 
DBM  - Doutrina Básica da Marinha
DCNS  - Direction Dês Constructions Navales e Tecnics  - S/A  - 

Empresa Estatal Francesa Detentora da Tecnologia de Projeto e Construção 
de Submarinos 

DDNM  - Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha
DEN  - Diretoria de Engenharia Naval
DFC  - Demonstração dos Fluxos de Caixa
DFM  - Diretoria de Finanças da Marinha
DGDNTM  - Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico
DGePM  - Diretoria de Gestão dos Programas da Marinha
DGMM  - Diretoria-Geral de Material da Marinha
DGN  - Diretoria-Geral de Navegação
DGPM  - Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha
DHN  - Diretoria de Hidrografia e Navegação
DL  - Delegacias
DMPL  - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
DOU  - Diário Oficial da União
DPC  - Diretoria de Portos e Costas
EACF  - Estação Antártica Comandante Ferraz
EB  - Exército Brasileiro
EBN  - Estaleiro e Base Naval
EGN  - Escola de Guerra Naval
EMA  - Estado-Maior da Armada
EMGEPRON  - Empresa Gerencial de Projetos Navais
ENCE  - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
END  - Estratégia Nacional de Defesa
EPM  - Ensino Profissional Marítimo
EUA  - Estados Unidos da América
FAB  - Força Aérea Brasileira 
FDEPM  - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo 
FMS  - Foreign Military Sales (Vendas Militares Estrangeiras)
FN  - Fundo Naval / Fuzileiros Navais
FSC  - Flag State Control (Controle do Estado de Bandeira)

GCM  - Gabinete do Comandante da Marinha 
HME  - Helicóptero Multiemprego 
ICN  - Itaguaí Construções Navais
IEAPM  - Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
IMH  - Indenização Médico-Hospitalar 
IN  - Instrução Normativa / Inspeção Naval
INB  - Indústrias Nucleares do Brasil
INMETRO  - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
LABGENE  - Laboratório de Geração Núcleo-Elétrica 
LABMAT  - Laboratório de Materiais Nucleares
LED  - Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz)
LESTA  - Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário
LOA  - Lei Orçamentária Anual / Letter of Offer and Acceptance
LP  - Limite de Pagamento
MAE  - Módulos Antárticos Emergenciais
MANSUP  - Míssil Antinavio Nacional de Superfície
MB  - Marinha do Brasil
MCASP  - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
MCTIC  - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações
MD  - Ministério da Defesa
NAIM  - Núcleo de Atendimentos aos Idosos
NApAnt  - Navio de Apoio Antártico
NApOc  - Navio de Apoio Oceanográfico / Navio de Apoio Oceânico
NBC TSP  - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
NCT - Navio Classe Tamandaré
NPa  - Navio Patrulha
NUCLEP  - Nuclebras Equipamentos Pesados S.A.
OBNAV  - Objetivos Estratégicos Navais
ODG  - Órgão de Direção Geral
ODS  - Órgão de Direção Setorial
OHI  - Organização Hidrográfica Internacional
OM - Organizações Militares
OMF  - Organizações Militares Fora da Cadeia de Comando dos ODS
OMSN  - Organização Militar Responsável por Atividades de Sinalização Náutica
PCCSD  - Percentual de Carregamento da Carta Sinótica em Formato Digital
PCPNT  - Percentual de Carregamento dos produtos de Previsão Numérica do Tempo
PCT  - Programa Classe Tamandaré
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PEM  - Plano Estratégico da Marinha
PEM  - Procuradoria Especial da Marinha
PEO  - Plano Estratégico Organizacional
PHM  - Porta Helicóptero Multiemprego
PND  - Política Nacional de Defesa
PNM  - Programa Nuclear da Marinha
PNR  -  Próprio Nacional Residencial
PPA  - Plano Plurianual do Governo Federal
PROANTAR  - Programa Antártico Brasileiro
PROLIM  - Programa Olímpico da Marinha
PROSUB  - Programa de Desenvolvimento de Submarinos
PSP  - Porto Sem Papel
PSRM  - Plano Setorial para os Recursos do Mar
PTSN  - Plano de Trabalho de Sinalização Náutica
REMO  - Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica
RFP  - Request for Proposal (Solicitação de Oferta)
RPNP  - Restos a Pagar Não Processados
SAR  - Search and Rescue (Busca e Salvamento)
S-BR  - Submarino Convencional
SCAM  -  Sistema de Controle de Arrecadação Marítima
SCM  -  Sistema de Custos da Marinha
SECIRM  -  Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
SGA  - Sistema de Gestão Ambiental
SGM  - Secretaria-Geral da Marinha
SHN  - Serviço Hidrográfico Nacional
SIAFI  - Sistema Integrado de Administração Financeira
SIC-MB  - Serviço de Informações ao Cidadão no âmbito da Marinha do Brasil
SIGDEM  - Sistema de Gerência de Documentos Eletrônicos da Marinha
SISAQUA  - Sistema de Controle de Aquaviários
SISCOP  - Sistema de Controle de produção
SISCORAR  - Sistema de Previsão de Correntes de Maré em Águas Rasas
SISDESP-WEB  - Sistema de Despacho de Eletrônico
SisGAAz  - Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul
SISGEMB  -  Sistema de Gerenciamento de Embarcações
SISGEPM  - Sistemas de Gerenciamento do Ensino Profissional Marítimo
SISGEVI  -  Sistema de Controle de Vistoria e Inspeções
SISTUF  - Sistema de Tarifa de Utilização de Faróis

SLTI  - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SN-BR  - Submarino com Propulsão Nuclear
SNP/MTPA  - Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil
SPAN  - Sistemática de Planejamento de Alto Nível da Marinha
SPIUnet  - Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União
SSN-8  - Serviço de Sinalização Náutica do Sul-Sudeste
SSTA  - Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário
STN  - Secretaria do Tesouro Nacional
SVPM  - Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha
TCU  - Tribunal de Contas da União
TED  - Termo de Execução Descentralizada
TUF  - Tarifa de Utilização de Faróis
UFEM  - Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas
UPC  - Unidade Prestadora de Contas
VPA  - Variação Patrimonial Aumentativa
VPD  - Variação Patrimonial Diminutiva
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O mar e as vias navegáveis interiores são vitais para o Brasil. Dentro desses espaços, 
têm destaque as Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), nas quais o nosso País possui 
direitos patrimoniais e de soberania em graus crescentes, à medida que se reduz a 
distância da costa. 

A relevância dos oceanos e das bacias fluviais, como elementos de intercomunica-
ção, é estratégica: o Brasil necessita exportar e importar bens, sendo que mais de 95% 
desse comércio é feito por via marítima. Ademais, a navegação pela costa brasileira, 
conhecida por navegação de cabotagem, representa a solução de menor custo logístico 
para o País, e o seu subaproveitamento significa um elevado desperdício em termos 
econômicos.

Nos ambientes marítimo e fluvial também ocorrem diversas atividades relaciona-
das ao turismo, aos esportes náuticos e ao lazer das famílias. As comunicações pela 
internet, entre os continentes, são realizadas, em quase sua totalidade, por meio de 
cabos de fibra ótica, dispostos no fundo dos oceanos. A pesca, base de sustento de 
milhares de famílias, é outra importante atividade econômica. Além disso, cerca de 
96% da produção nacional de petróleo e 81% de gás natural são explotados nas AJB, 
destacando as recentes descobertas de campos petrolíferos e gás natural no Polígono 
do Pré-Sal, que transformarão o País, em um futuro próximo, num dos maiores produ-
tores de hidrocarbonetos combustíveis do mundo.

Pela importância do mar e das águas interiores, que se constituem numa imensa 
fonte de recursos naturais e de biodiversidade, as AJB, como patrimônio da Nação, 
devem ser protegidas e preservadas para as futuras gerações e para sua exploração 
socioeconômica sustentável.

 Atualmente, a percepção da sociedade brasileira nos remete ao entendimento 
de um tipo de pacifismo “unilateral” que dificulta a identificação de ameaças. Entre-
tanto, ao observarmos o nosso entorno estratégico, verificamos a existência de riscos 
diversos. Nosso ambiente operacional marítimo e fluvial se apresenta como uma ampla 
porta de entrada, para o intercâmbio de riquezas e obtenção de prosperidade, mas 
também para ameaças de toda a ordem, existentes em um mundo interdependente 
(estatais, criminosas, não convencionais, decorrentes de fenômenos da natureza, pan-
demias, disputas por recursos naturais, como água e minérios, mudanças climáticas e 
“ciberterrorismo”).

A Marinha do Brasil (MB) está inserida nesse contexto. Com a missão constitucional 
de preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a defesa da Pátria; para 
a garantia dos poderes e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; para o 
cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em Lei; e para o apoio à Política 
Externa do País; a MB trabalhou, diuturnamente, ao longo do ano de 2019.

Para cumprir sua missão, a Marinha estabeleceu seus Objetivos Estratégicos, deno-
minados de Objetivos Navais, por meio da Sistemática de Planejamento de Alto Nível, 
em consonância com a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o 
Livro Branco de Defesa Nacional. Para a consecução dos seus Objetivos, a MB decidiu, 
seguindo os passos da Administração Pública Federal, adotar modernas metodologias 
de gestão  voltadas para o desenvolvimento de suas atividades internas e externas, que 
contribuam com a eficiência do investimento estatal e o desenvolvimento da área de 
Defesa.

As ações da Força Naval, ao longo de 2019, buscaram preservar e desenvolver os 
seguintes Programas Estratégicos: “Capacitação de Pessoal – Nosso Maior Patrimônio”; 
“Programa Nuclear da Marinha”; “Construção do Núcleo do Poder Naval”; “Obtenção 
da Capacidade Operacional Plena”; “Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (Sis-
GAAz)”; “Ampliação da Capacidade de Apoio Logístico para os Meios Operativos” e 
“Mentalidade Marítima”.

A atenção com nosso pessoal foi determinante para o esforço de aprovação no 
Congresso Nacional da Lei nº 13.954, que trata do Sistema de Proteção Social e da 
Reestruturação da Carreira dos Militares das Forças Armadas. A Lei, resultado de um 
trabalho conjunto das três Forças, em coordenação com o Ministério da Defesa, desde 
2016, contemplou as metas estabelecidas pela equipe econômica do Governo Federal 
e corrigiu distorções históricas que afetavam toda a Família Naval, ao considerar as 
peculiaridades da carreira e a valorização da meritocracia.

Na área social, inauguramos os Núcleos de Atendimento aos Idosos (NAIM) no Am-
bulatório Naval da Penha e nas Policlínicas Navais de Niterói e Nossa Senhora da Glória. 
Ao longo do ano de 2019, foram acolhidos cerca de 770 Veteranos, por meio de 215 
oficinas terapêuticas realizadas pelos NAIM. Foram adquiridos novos equipamentos 
para o Hospital Naval Marcílio Dias, como o Acelerador Linear, para emprego no trata-
mento do câncer; equipamentos de Medicina Nuclear, para rastrear células tumorais 
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no organismo; e o equipamento de Ressonância Magnética Fechada, para exames de 
imagem de alta definição. Avançamos, também, nos projetos de ampliação do Ambu-
latório Naval da Penha, da Policlínica Naval de Niterói e dos Hospitais Navais de Natal 
e de Brasília. 

Por meio do Abrigo do Marinheiro, uma Associação Civil sem fins lucrativos que se 
destina a promover qualidade de vida para toda a Família Naval, ampliamos o portfólio 
de serviços, com projetos variados na área de saúde, educação e formação profissio-
nal. O Projeto “Um dia de Marinheiro para crianças com deficiência” atendeu cerca de 
2.000 pessoas. O Projeto “Tocando Famílias”, que tem como objetivo contribuir para o 
desenvolvimento da autonomia e da capacidade física, mental e social de dependentes 
de militares e servidores civis com deficiências, por sua vez, abarcou por volta de 1.000 
usuários. Na área da educação, o Projeto “Adolescer Mais” proporcionou inúmeras bol-
sas de estudos parciais, para educação básica, e desenvolveu atividades no contraturno 
da educação regular, unindo eventos esportivos, reforço escolar, oficinas tecnológicas 
e outras opções, objetivando estimular as crianças e adolescentes, além de favorecer o 
desenvolvimento de múltiplas habilidades.

Quanto ao Programa Nuclear da Marinha (PNM), avançamos na construção do La-
boratório de Geração Nucleoelétrica (LABGENE), que será o protótipo, em terra, do sis-
tema de propulsão do primeiro submarino nuclear do Brasil, objetivo final do Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB.

Outra grande conquista de nossa Força, relacionada à Construção do Núcleo do 
Poder Naval, foi o lançamento ao mar do primeiro de quatro submarinos convencionais 
da Classe “Riachuelo”, em 14 de dezembro de 2019, no Complexo Naval de Itaguaí, no 
Rio de Janeiro. Posso afirmar que esse Programa, que tem como objetivo precípuo a 
construção de um submarino nuclear, e o PNM, estão propiciando um arrasto tecnoló-
gico para o Brasil, assim como a geração de conhecimento e emprego. 

Dentro do mesmo escopo, releva mencionar o Programa Fragatas Classe “Taman-
daré”, que prevê a construção de quatro Fragatas de alta complexidade tecnológica, 
contribuindo para a formação de uma capacidade autônoma de defesa no País. Em 
2019, avançamos com a seleção do Consórcio Águas Azuis, que será o responsável 
pela construção dos navios, no Estaleiro Oceana, localizado na cidade de Itajaí-SC. O 
Consórcio é formado pelas empresas Thyssenkrupp Marine Systems, Embraer Defesa 
e Segurança e Atech, com previsão de entrega dos navios à Marinha entre os anos de 
2025 e 2028. O Programa representa um novo marco para as indústrias de Defesa e 
Naval do Brasil e tem como um de seus principais alicerces a auto sustentabilidade, 
buscando atribuir perenidade e consistência ao Programa Estratégico “Construção do 
Núcleo do Poder Naval”.

No que tange à Obtenção da Capacidade Operacional Plena, destacamos a aquisi-
ção do Navio de Socorro Submarino “Guillobel”; a modernização de duas aeronaves de 
asa rotativa e uma de asa fixa, que serão empregadas em Operações de Salvamento e 
Patrulha Naval; a instalação e comissionamento, a bordo do Submarino Tupi, do novo 
Sistema de Combate Integrado dos Submarinos da Classe; o início do processo de aqui-
sição do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas, modelo SCAN EAGLE, similar 
ao operado pela Marinha dos Estados Unidos da América (EUA); e o lançamento do 
Míssil Antinavio Nacional de Superfície, o MANSUP, dotando a Marinha com armamen-
to produzido no Brasil, capaz de atender tanto a nossa demanda operativa quanto o 
mercado internacional. 

Em relação ao Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), na busca 
constante pela cooperação com o desenvolvimento tecnológico do País, demos conti-
nuidade ao projeto piloto, no litoral do Estado do Rio de Janeiro. Esse sistema, quando 
implementado em território nacional, incrementará as capacidades de comando, con-
trole, comunicação, vigilância e inteligência nas AJB. Em testes realizados, o sistema de-
monstrou a utilidade em emergências de busca e salvamento, na reação ao combate à 
pirataria, ao narcotráfico e ao tráfico de armas, e na prevenção da poluição ambiental. 

No fim do mês de agosto de 2019, a nossa Amazônia Azul, área oceânica ao longo 
da costa brasileira que totaliza 5,7 milhões de km2, sofreu um crime ambiental sem 
precedentes, causando danos sociais, econômicos e ambientais ao povo brasileiro. 
Desde o mês de setembro daquele ano, a MB trabalhou, incansavelmente, em esforço 
conjunto com instituições e entidades civis, em diversas esferas de atuação, e em duas 
vertentes principais: o combate ao derramamento de óleo que atingiu praias, mangues 
e estuários, e a investigação para identificar as circunstâncias e a fonte desse derra-
mamento. Para contribuir com as ações adotadas, deflagramos a operação “Amazônia 
Azul – Mar Limpo é Vida”, que reuniu meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, 
com o intuito de salvaguardar o nosso litoral, buscando localizar as manchas, ainda no 
mar, e prevenindo a chegada ao continente. A Operação contou com mais de 11.600 
militares, 37 navios e 22 aeronaves, além da valorosa contribuição de voluntários, da 
comunidade científica e acadêmica e de Órgãos Públicos e Instituições Privadas, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal.   

No contexto da Segurança do Tráfego Aquaviário, nossa atuação como Autoridade 
Marítima também merece destaque. Em 2019, foram realizadas mais de 5.000 inspe-
ções navais em navios de bandeira brasileira e estrangeira. Na “Operação Verão”, reali-
zada nos períodos em que há maior incidência de acidentes, intensificamos campanhas 
e ações educativas e preventivas em rios, lagos e mares do nosso litoral.

Em prol do crescimento da Mentalidade Marítima no Brasil, intensificamos as 



curto e médio prazos da MB. Portanto, em linha com esse horizonte, intensificaremos 
nossa gestão administrativa, a partir de uma atuação vigorosa do Estado-Maior da Ar-
mada e dos Órgãos de Direção Setorial, nas suas respectivas áreas de atuação.

Consoante às diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, a superação dos nossos 
desafios demandará a adequada articulação e integração de todos os Setores, apri-
morando, constantemente, as ações planejadas, de forma a maximizar o alcance dos 
melhores resultados na consecução dos nossos Objetivos Navais.

Por fim, destaco que o presente Relatório de Gestão do Comando da Marinha, re-
lativo ao exercício de 2019, traduz a estratégia utilizada pela Força para o cumprimento 
de sua missão institucional. Buscamos apresentar um documento, ao mesmo tempo, 
robusto e transparente, com vistas a prestar contas de maneira clara, correta e acessí-
vel à Sociedade Brasileira.
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ações para o seu desenvolvimento. Em maio, foi lançada a Frente Parlamentar Mista da 
Marinha Mercante Brasileira com o objetivo de fortalecer a indústria naval e a Marinha 
Mercante, setores estratégicos para o País. Buscamos inserir o conceito da “Economia 
Azul”, baseado na utilização dos recursos do mar de maneira consciente e sustentável, 
assegurando a continuidade das atividades marítimas, em pautas relativas ao desen-
volvimento do Brasil. Em novembro, foi ativada a Associação do Cluster Tecnológico 
Naval de Defesa no Rio de Janeiro, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento 
econômico nacional, promovendo os setores relacionados, direta e indiretamente, à 
economia do Mar e de Defesa.

Os avanços e conquistas obtidos ao longo de 2019 foram além desses pontos. No 
decorrer do último ano, a Marinha do Brasil, em apoio à Política Externa brasileira, 
manteve o Comando da Força Naval no Líbano, compondo a Força Interina das Nações 
Unidas naquele País. Além disso, estivemos presentes em diversas operações, dentre 
as quais destaco: a “Obangame Express 2019”, que consiste de um exercício multina-
cional, que visa à capacitação de militares na coordenação de ações contra pirataria, 
sequestro, tráfico de armas, tráfico de drogas, pesca ilegal e outros ilícitos praticados 
no nosso entorno estratégico; a “UNITAS”, realizada no Rio de Janeiro, com a presença 
de meios e delegações da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, EUA, Japão, México, 
Panamá, Paraguai, Peru, Portugal e Reino Unido; e, pela primeira vez, a “AfricanNEMO”, 
com a presença do Navio-Patrulha “Apa” e com a participação de diversos países euro-
peus e africanos.

Naquilo que se refere à Garantia da Lei e da Ordem, em apoio ao Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas, participamos de diversas ações governamentais, desta-
cando-se a Operação “Verde Brasil”, voltada para o combate a queimadas e delitos am-
bientais na região da Amazônia. No período de realização da Operação, foram aplica-
dos 352 termos de infração, que resultaram em cerca de R$ 141,9 milhões em multas. 

As muitas realizações em 2019 decorreram do incansável comprometimento e pro-
fissionalismo dos Marinheiros, Fuzileiros Navais e Servidores Civis que compõem a For-
ça Naval. Os interesses da sociedade pautaram nossas ações ao longo do ano, sempre 
em respeito ao moderno conceito de Governança Pública e aos seus princípios. 

Para 2020, sabemos dos grandes desafios do Governo Federal em dar continuidade 
ao reequilíbrio das contas públicas, ampliados pelo surgimento da pandemia global do 
Coronavírus, que passou a exigir do Estado um esforço fiscal extremo, levando, inclusi-
ve, a projeção do crescimento do PIB brasileiro para valores negativos. Entretanto, após 
a onda da pandemia, teremos que aprimorar as ações de combate aos problemas es-
truturais que comprometem as perspectivas de desenvolvimento do País e o bem-estar 
da população. Os desdobramentos dessas ações poderão impactar o planejamento de 

Almirante de Esquadra
 Ilques Barbosa Junior

Comandante da Marinha

Amazônia Azul

BRASIL

O patrimônio brasileiro no mar

 Brasília, DF, em 18 de junho de 2020.

ILQUES BARBOSA JÚNIOR
Almirante de Esquadra

Comandante da Marinha
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Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo 

Capítulo 1
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A atuação da MB é direcionada, principalmente, pelas seguintes normas:
• Constituição Federal (1988), Art. 142 – Destinação das Forças Armadas;
• Lei Complementar nº 97/99 - Normas para Organização, Preparo e Emprego das Forças Armadas;
• Lei Complementar nº 117/04 – Altera a Lei Complementar nº 97/99;
• Decreto nº 5.417/05 – Aprova a Estrutura Regimental e o quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Comando da Marinha; e
• Lei Complementar nº 136/10 – Altera a Lei Complementar no 97/99, cria o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e disciplina as atribuições do Ministro de Estado 

da Defesa.
De acordo com o Art. 142 da Constituição Federal, a MB é uma instituição permanente e regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema 

do Presidente da República, destinando-se à defesa do território nacional, à garantia dos poderes constitucionais (Legislativo, Executivo e Judiciário) e, por iniciativa de um des-
tes, da lei e da ordem. O Ministro de Estado da Defesa assessora o Presidente da República no exercício de suas atribuições relacionadas à defesa, exercendo a direção superior 
das Forças Armadas (Decreto Nº 7.276, de 25 de agosto de 2010).

Compete também à MB, sem comprometimento de sua destinação constitucional, o cumprimento de atribuições subsidiárias explicitadas pela Lei Complementar nº 97/1999, 
que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Cabe à Marinha, em comum com o Exército e a Aeronáutica, como atribuição 
subsidiária, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo presidente da República, incluindo-se a participação em campanhas institu-
cionais de utilidade pública ou de interesse social.

São de competência da MB como atribuições subsidiárias particulares: orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa à defesa 
nacional; prover a segurança da navegação aquaviária; contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao mar; implementar e fiscalizar o 
cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas águas interiores, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, federal ou estadual, quando se fizer necessário, em 
razão de competências específicas; cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional ou internacional, quanto ao 
uso do mar, águas interiores e de áreas portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução.

Pela especificidade destas atribuições subsidiárias particulares, é da competência do Comandante da Marinha (CM) o trato de tais assuntos, ficando designado para esse fim 
como “Autoridade marítima”, de acordo com o Parágrafo único do Art. 17 da Lei Complementar n° 97/99.

Missão

“Preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a Defesa da Pátria; para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 
ordem; para o cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em Lei; e para o apoio à Política Externa”.

Principais Normas Direcionadoras da Atuação da Unidade Prestadora de Contas (UPC)
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A MB possui em sua estrutura sete Órgãos de Direção Setorial (ODS), quais sejam: o Comando de Operações Navais (ComOpNav), a Secretaria-Geral da Marinha (SGM), a 
Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM), a Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM), a Diretoria-Geral de Navegação (DGN), a Diretoria-Geral de Desenvolvimento 
Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM) e o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), todos subordinados ao Comandante da Marinha (CM) e coordenados 
pelo Estado-Maior da Armada (EMA), que atua como Órgão de Direção Geral (ODG). O CM e os Titulares dos Órgãos anteriormente citados compõem a Alta Administração Naval 
(Almirantado). 

Ressalta-se também que, diretamente subordinado à estrutura do EMA está a Escola de Guerra Naval (EGN), cujas atividades principais abrangem as áreas de ensino e pes-
quisas científicas, voltadas para os temas de Defesa Nacional, Poder Marítimo, Guerra Naval e Administração.

Os Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao CM são o Centro de Comunicação Social da Marinha (CCSM), o Centro de Inteligência da Marinha (CIM), o Gabinete do Coman-
dante da Marinha (GCM), a Procuradoria Especial da Marinha (PEM), a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM) e o Centro de Controle Interno 
da Marinha (CCIMAR); o Almirantado é um Órgão de assessoramento superior ao CM; o Tribunal Marítimo (TM) é um Órgão vinculado ao CM; e a Comissão de Promoção de 
Oficiais (CPO) é um colegiado de assessoramento ao CM.

A MB é uma instituição tradicional e complexa que contém mais de trezentas e cinquenta Organizações Militares (OM) distribuídas por todas as regiões do território brasileiro 
em nove Distritos Navais. Cada uma apresenta características específicas, influenciadas pela região onde se localizam, pelo porte da OM e pelas tarefas que executam.

A estrutura organizacional utilizada pela MB é fundamentada pelo Decreto-Lei 200/1967, sendo principalmente hierárquica, apesar de conter traços da estrutura matricial. 
O Decreto-Lei também apresenta os princípios fundamentais que devem ser obedecidos na Administração Pública e que são aplicados na MB: planejamento, coordenação, des-
centralização, delegação de competência e controle.

Visão de Futuro

Estrutura Organizacional

Unidades de Contexto da UPC

"A Marinha do Brasil será uma Força moderna, aprestada e motivada, com alto grau de independência tecnológica, de dimensão compatível com a estatura político-estra-
tégica do Brasil no cenário internacional, capaz de contribuir para a defesa da Pátria e salvaguarda dos interesses nacionais, no mar e em águas interiores, em sintonia com os 
anseios da sociedade".

As unidades de contexto da UPC são o EMA, a EGN, o TM e os dois fundos vinculados à sua estrutura: Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM) 
e o Fundo Naval (FN).

O esforço principal, considerando a relevância e a materialidade para os resultados da UPC, é realizado pelo EMA (97%), a quem cabe o planejamento da alocação dos recur-
sos à EGN, aos ODS e aos Órgãos de Assistência Direta e Imediata e Vinculados ao CM e, posteriormente, o controle na execução desses recursos. Dessa forma, as informações 
deste relatório compõem o conjunto das informações da UPC.
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Figura 1 - Organograma Resumido da MB. (O organograma completo da MB, além do detalhamento dos meios operativos navais, aeronavais e de fuzileiros navais encontra-se disponível em: https://www.marinha.mil.br)
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Áreas / Subunidades Estratégicas Competências

Comandante da Marinha Exercer a direção e a gestão da MB, a fim de cumprir a destinação constitucional da Força.

Centro de Comunicação Social da Marinha*
Assessorar o CM e tratar, em seu mais alto nível, das atividades relacionadas com a Comunicação Social na Ma-
rinha do Brasil.

Centro de Inteligência da Marinha* Assessorar o CM, o EMA e o Almirantado nos assuntos da Atividade de Inteligência.

Gabinete do Comandante da Marinha*
Assistir o CM no desempenho das suas atribuições legais, consolidando/elaborando a documentação necessária 
às suas decisões/determinações e exercendo a assessoria de suas relações institucionais.

Procuradoria Especial da Marinha*
Zelar, perante o TM, pela fiel observância da Constituição da República Federativa do Brasil, das Leis e dos Atos 
emanados dos Poderes públicos, referentes às Atividades Marítimas, fluviais e lacustres. 

Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do 
Mar*

Assessorar o CM e o Coordenador da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) e executar as 
atividades pertinentes aos encargos técnicos e administrativos da referida Comissão.

Centro de Controle Interno da Marinha* Assessorar o CM e planejar, dirigir, coordenar e executar as atividades de Controle Interno.

Tribunal Marítimo*
Julgar os acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre e ainda manter o Registro da Propriedade 
Marítima, de armadores de navios brasileiros, do Registro Especial Brasileiro e dos ônus que incidem sobre as 
embarcações nacionais.

Comissão de Promoção de Oficiais*
Assessorar o CM nos diversos processos de seleção de Oficiais, atuando como órgão de processamento das pro-
moções por antiguidade, por merecimento e, numa primeira fase, por escolha. 

Estado-Maior da Armada*
Assessorar o Comandante da Marinha na direção do Comando da Marinha e no desempenho de suas atribuições 
no Conselho Militar de Defesa e no Conselho de Defesa Nacional. Atua como Órgão de Direção Geral e Unidade 
de Gestão de Integridade.

Quadro 1 – Competências das Áreas/Subunidades Estratégicas.* Órgãos de Assessoramento Direto da MB
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Áreas / Subunidades Estratégicas Competências

Escola de Guerra Naval
Contribuir para a capacitação dos oficiais no desempenho de comissões operativas e administrativas, assim 
como no exercício de cargos de comando, chefia, direção e funções em estado-maior e nos altos escalões da 
Marinha. 

Almirantado
Assessorar o CM nas suas atribuições de direção e gestão da Força e, na qualidade de Alto comando da MB, 
atuar como órgão de processamento das promoções, na forma disposta na Lei de Promoções de Oficiais das 
Forças Armadas. 

Comando de Operações Navais
Aprestar e empregar as Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais subordinadas, a fim de contribuir para 
a defesa da Pátria; para a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem; para o cumprimento das 
atribuições subsidiárias previstas em Lei; e para o apoio à Política Externa.

Secretaria-Geral da Marinha

Contribuir para o preparo e a aplicação do Poder Naval, no tocante às atividades relacionadas com: Orçamento 
(Planejamento, Programação, Execução e Avaliação); Economia e Finanças; Logística (Abastecimento); Patri-
mônio Imobiliário e Histórico-Cultural; Sistemas Digitais Administrativos; Administração Geral; Documenta-
ção; Controle Interno; Contabilidade; e Habitação. 

Diretoria-Geral do Material da Marinha

Contribuir para o preparo e aplicação do Poder Naval, no tocante às atividades relacionadas com o material 
e a tecnologia da informação da Marinha, cabendo: supervisionar os estudos para a formulação de diretrizes 
concernentes à produção, manutenção, desenvolvimento e pesquisas do material que lhe está afeto; supervi-
sionar os projetos, a construção, a aquisição, a manutenção e os reparos de navios, aeronaves e equipamentos 
em geral; exercer a supervisão técnica do Sistema de Abastecimento da Marinha; e supervisionar as atividades 
relativas à Governança de Tecnologia da Informação (TI) na Marinha.

Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha

Contribuir para o preparo e a aplicação do Poder Naval no tocante às atividades relacionadas com o pessoal da 
MB, cabendo: orientar e controlar a atuação das Organizações Militares subordinadas; determinar, aprovar e 
implementar os estudos e as diretrizes relativas ao Pessoal Militar e Civil da MB, ao Ensino, à Saúde e à Assis-
tência Social e Religiosa; supervisionar as atividades de Mobilização dos Subsistemas de Pessoal e Saúde, de 
Recrutamento, de Carreira, de Instrução, de Saúde e de Assistência Social e Religiosa; e promover a formação 
da Reserva da Marinha.

Quadro 1 – Competências das Áreas/Subunidades Estratégicas.
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Áreas / Subunidades Estratégicas Competências

Diretoria-Geral de Navegação
Contribuir para o preparo e aplicação do Poder Naval e do Poder Marítimo, no tocante às atividades relacio-
nadas com os assuntos marítimos, à segurança da navegação, à hidrografia, à oceanografia e à meteorologia. 

Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais

Dirigir, em âmbito setorial, objetivando a excelência, as atividades relativas à Gestão Estratégica de Recursos 
Humanos, do Material de uso exclusivo ou preponderante do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e buscar a 
eficácia das atividades de Educação Física e Desportiva na Marinha do Brasil, bem como orientar o Desenvol-
vimento Doutrinário do CFN, a fim de contribuir para o preparo e emprego de Fuzileiros Navais, com vistas ao 
cumprimento das tarefas básicas do Poder Naval. 

Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da 
Marinha

Desenvolver e coordenar os esforços científicos de interesse da MB e supervisionar a execução do PROSUB e 
do PNM, a fim de contribuir para o preparo e a aplicação do Poder Naval em atividades relacionadas à Ciência, 
Tecnologia e Inovação (CT&I), e aos referidos Programas Estratégicos.

Quadro 1 – Competências das Áreas/Subunidades Estratégicas.
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A Cadeia de Valor do Comando da MB é composta por 2 Cadeias de Valor Geren-
ciais (Macroprocessos Gerenciais), 5 Cadeias de Valor Finalísticas (Macroprocessos Fi-
nalísticos), e 9 Cadeias de Valor de Suporte (Macroprocessos de Suporte), vide Figura 
2, apresentando os principais macroprocessos de negócio da MB e os principais valores 
gerados para a sociedade (Macroprodutos). 

Para desenvolver sua missão, a MB elaborou os seguintes Macroprocessos Finalís-
ticos:

• Executar Operações e Ações de Guerra Naval - A Execução de Operações e Ações 
de Guerra Naval está relacionada à existência de um Poder Naval capaz de execu-
tar os diversos tipos de operações e ações de guerra em prol das suas Tarefas Bá-
sicas. O Poder Naval não é empregado apenas em Operações e Ações de Guerra 
Naval. A execução de exercícios, eficazmente conduzidos, produzirá credibilidade 
e, com isso, poderá contribuir para a dissuasão, sendo capaz de desencorajar 
qualquer intenção de agressão militar.

• Executar o Emprego Limitado da Força - As “Atividades de Emprego Limitado da 
Força” são aquelas em que a MB exercerá o poder de polícia para impor a lei ou 
um mandato internacional. A forma de emprego do Poder Naval e a composição 
das forças dependerão do tipo de operação ou de atividade, que se encontram 
descritas na Doutrina Básica da Marinha (DBM). Entre as atividades realizadas 
pela Marinha para fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos no mar e nas 
águas interiores, destaca-se a Patrulha Naval (PATNAV).

• Cumprir Atividades Benignas - Significa a condução de atividades, desenvolvidas 
no País ou no exterior, em que o Poder Naval, de forma singular ou em articula-
ção com demais órgãos, tem como propósito contribuir para: a manutenção ou 
restabelecimento da ordem, para o “desenvolvimento nacional”, para a “política 
externa”, e para a “segurança marítima”.

• Aprimorar a Interoperabilidade - Está relacionada com a capacidade da MB de 
operar de forma conjunta, combinada ou interagências, contribuindo com o efei-
to sinérgico necessário para o cumprimento da missão.

• Promover a Comunicação Estratégica - “Promover a Comunicação Estratégica” da 
MB tem como propósito principal divulgar o preparo e o emprego do Poder Naval 
para o público externo, de forma a contribuir para a dissuasão estratégica.

Os Macroprocessos Finalísticos revelam o cumprimento da função, da obrigação 
legal e da missão institucional da MB. Já os Macroprocessos Gerenciais e de Suporte, 

que visam melhorar o desempenho institucional, fornecem os insumos necessários ao 
desenvolvimento dos Macroprocessos Finalísticos, para o atingimento dos Macropro-
dutos. 

A Gestão da Governança e a Gestão Estratégica são de competência da Alta Ad-
ministração Naval, apoiada pelas Instâncias Internas de Governança, discriminadas no 
Capítulo 2, que também são responsáveis pelos Macroprocessos de Suporte.

Os insumos, atividades, produtos, impactos, valor gerado e seus destinatários estão 
apresentados no Capítulo 4 deste relatório. Da mesma forma, os principais processos 
de trabalho e produtos que contribuem para o alcance dos resultados e para a geração 
de valor estão descritos em diagramas de cadeias de valor, abordadas especificamente 
por produto, também no Capítulo 4.

Modelo de Negócio
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Figura 2 – Modelo de Negócio.
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O ambiente externo tem enorme influência sobre as atividades executadas pela 
MB, principalmente no que se refere ao preparo das Forças Armadas, uma vez que os 
projetos executados para este fim normalmente são de grande vulto financeiro, com-
plexos e de longa duração; além disso, acontecimentos nacionais e internacionais po-
dem produzir significativo impacto na atuação da MB.

Em função da relevância do País, sua ascensão requer ações no sentido de assegu-
rar os interesses nacionais no ambiente internacional, contexto em que o Poder Militar 
pode ser mais atuante.

A população brasileira, por sua vez, após longo período livre de conflitos externos, 
não possui a percepção sobre as atuais ameaças, tendo em vista sua complexidade, 
caráter difuso e mutante. Aliás, a História comprova que, mesmo nos períodos que 
antecederam os dois grandes conflitos mundiais, a população e os dirigentes não per-
cebiam as ameaças ao nosso País. Não imaginavam e nem previam que o Brasil seria 
instado a participar dessas guerras, sofrendo ataques a sua soberania nas AJB, além de 
ter que atuar em outros campos de batalha, distantes do nosso continente. Naquelas 
ocasiões, o ambiente de falta de percepção de ameaças reinante no Brasil, dificultou e 
retardou a adequada prontidão dos aparatos militares.

Para proteger seu povo e seu patrimônio, bem como para ter respaldo para defen-
der os interesses nacionais, o Brasil deve estar preparado para enfrentar ameaças que 
venham por em risco seus objetivos. O eventual enfrentamento desses antagonismos 
deve ocorrer de forma soberana, de acordo com os princípios e fundamentos constitu-
cionais e as normas do Direito Internacional.

Por sua vez, a natural vocação marítima brasileira é respaldada pelo seu extenso li-
toral, hidrovias, pela magnitude do seu comércio marítimo e pela incontestável impor-
tância estratégica e econômica do Atlântico Sul, o qual acolhe a “Amazônia Azul”, área 
que incorpora elevado potencial de recursos vivos e não vivos, como as maiores reser-
vas de petróleo e gás natural do Brasil. Os oceanos também são importantes condicio-
nadores climáticos, além de servirem de berço para cabos submarinos, cujo tráfego de 
dados é responsável por praticamente toda a comunicação do País com o mundo.

Do ponto de vista da MB, sem descuidar das demais regiões brasileiras, deve-se 
ter especial atenção às áreas do litoral onde se concentram os poderes político e eco-

nômico, e a maior parte da população brasileira, além do Atlântico Sul e da Amazônia.
A MB deve buscar mais investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação, em qua-

lificação do capital humano e em infraestrutura (transporte, energia, comunicação, 
etc.). Os gargalos existentes nessa área poderão impactar negativamente o desenvolvi-
mento do País e criar dificuldades para a garantia da soberania nacional.

A existência de uma matriz energética diversificada e uma infraestrutura adequada, 
incluindo hidrovias, portos e terminais, contribui decisivamente para a unidade nacio-
nal e a integração territorial, permitindo o desenvolvimento, o acesso a pontos estraté-
gicos do território e a tempestiva mobilização e logística para a Defesa Nacional.

No cenário internacional, em decorrência da globalização, os Estados estão mais 
interdependentes, e associações político-econômicas entre nações são formadas ou 
fortalecidas em busca de maior influência internacional e de apoio aos respectivos in-
teresses nacionais.

A configuração internacional, caracterizada por assimetrias de poder, gera tensões 
e instabilidades, contribuindo para o surgimento de grupos insurgentes e de organiza-
ções terroristas ou criminosas que tendem a incrementar a guerra irregular e a possibi-
lidade do uso de artefatos nucleares, biológicos, químicos, radiológicos ou explosivos. 
Ainda que a ocorrência de conflitos generalizados entre Estados tenha reduzido, são 
frequentes aqueles de caráter étnico e religioso, exacerbando os nacionalismos e frag-
mentando os Estados, cenário propício para combinações de distintos conceitos de 
guerra.

A expansão mundial das atividades humanas, decorrente dos crescimentos econô-
mico e populacional, tem resultado na ampliação da demanda por recursos naturais. 
Dessa forma, as disputas por áreas marítimas, por fontes de água doce, de alimentos, 
de recursos minerais, de biodiversidade e de energia não podem ser negligenciadas. 
Tais questões poderão levar a ingerências em assuntos internos ou a controvérsias so-
bre espaços sujeitos à soberania dos Estados, configurando possíveis quadros de con-
flitos.

A América do Sul, o Atlântico Sul, a Antártica e os países africanos lindeiros ao 
Atlântico Sul detêm significativas reservas de recursos naturais escassos ao redor do 
mundo. Tal cenário poderá ensejar a ocorrência de conflitos, nos quais prevaleça o 
uso da força, ou seja, necessário seu respaldo para a imposição de sanções políticas 
e econômicas. No Atlântico Sul, potências externas têm incrementado sua atuação e 
presença, inclusive, com a posse de territórios na região. Assim, as expressões do Po-
der Nacional devem estar adequadamente capacitadas para, sempre que necessário, 
defender os interesses nacionais.

No âmbito regional, o período sem conflitos graves e a convergência de interesses 

Ambiente Externo - Oportunidades e Ameaças
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contribui para o incremento da cooperação entre os países sul-americanos, o que pro-
move a consolidação da confiança mútua e a execução de projetos de defesa, visan-
do ao desenvolvimento de capacidades tecnológicas e industriais, além de estratégias 
para a solução de problemas comuns.

A demanda por ajuda humanitária e por operações de paz tende a aumentar, de 
modo que o País poderá ser estimulado a ampliar sua participação nesses tipos de mis-
são. Além do aumento de sua influência política global, a participação em operações 
internacionais permitirá ao Brasil estreitar laços de cooperação por intermédio das For-
ças Armadas e de agências participantes das missões.

As mudanças climáticas também poderão acarretar graves consequências ambien-
tais, sociais, econômicas e políticas, exigindo maior capacidade estatal de agir.

A atuação das Forças Armadas pode ser necessária para assegurar os interesses do 
Estado e a integridade física e psicológica de nacionais brasileiros lotados em represen-
tações diplomáticas e empresas no exterior, ameaçadas por eventuais instabilidades 
políticas e sociais.

Diante dessa conjuntura, é imprescindível que o Brasil se mantenha capacitado a 
exercer plenamente sua soberania e capacidade dissuasória, o que demanda ações 
alinhadas e indivisíveis de todos os setores governamentais.

Determinação dos Temas Incluídos 
no Relatório de Gestão

Este relatório de gestão abrange todos os órgãos que integram o Comando da Mari-
nha, exceto as Empresas Públicas (Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – Amazul, 
e Empresa Gerencial de Projetos Navais - Emgepron); e Autarquia (Caixa de Construção 
de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM), uma vez que estas apresentarão por 
força da Decisão Normativa 178/2019 - do Tribunal de Contas da União (TCU), seus 
próprios relatórios de gestão. 

Estruturado em seis capítulos, “Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo”, 
“Governança, Estratégia e Alocação de Recursos”, “Riscos, Oportunidades e Perspecti-
vas”, ”Resultados e Desempenho da Gestão”, “Informações Orçamentárias, Financeiras 
e Contábeis” e “Outras Informações relevantes”, o relatório busca demonstrar a rela-

ção entre planejamento, organização (governança), recursos, resultados e conformida-
de contábil. Segue um resumo do conteúdo de cada um dos capítulos:

No Capítulo 1 “Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo” são apresentadas  
as principais normas direcionadoras da atuação da UPC, a missão e visão de futuro 
da MB, sua estrutura organizacional, bem como, a interferência do ambiente externo 
na identificação das oportunidades e ameaças ao cumprimento de sua missão, a con-
cepção de seu modelo de negócio para o alcance dos macroprodutos esperados pela 
sociedade brasileira e a determinação dos temas incluídos neste relatório de gestão.

O Capítulo 2 “Governança, Estratégia e Alocação de Recursos” apresenta o plane-
jamento estratégico da MB, como está estruturada sua governança e o seu serviço de 
informações ao cidadão.

No Capítulo 3 “Riscos, Oportunidades e Perspectivas” são apresentadas as normas 
aplicadas à gestão de riscos na MB, como está estrutura essa gestão, os controles apli-
cados aos riscos vinculados aos objetivos estratégicos da força e as principais oportu-
nidades identificadas que podem aumentar a capacidade para o atingimento daqueles 
objetivos estratégicos.

No Capítulo 4 ”Resultados e Desempenho da Gestão” é apresentado o resultado 
alcançado no exercício com relação aos objetivos estratégicos, os valores aplicados e 
a demonstração do desempenho, através de indicadores bem como, a evolução dos 
programas e projetos estratégicos da MB e uma avaliação sobre os resultados das áreas 
relevantes da gestão que contribuem para o alcance dos resultados da Força.

O Capítulo 5 “Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis” evidencia o 
desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial da gestão por meio de demons-
trações financeiras e notas explicativas.

Por fim, o Capítulo 6 “Outras Informações relevantes” apresenta como foi determi-
nada a materialidade das informações.
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Capítulo 2

Governança, Estratégia e Alocação de Recursos 
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O Planejamento de Alto Nível da Marinha insere-se no Planejamento Estratégico Militar, no nível subsetorial, e é traduzido em uma sistemática lógica com componentes 
independentes, tendo como propósito a previsão e a ordenação das atividades relacionadas ao cumprimento da missão da MB. Essa sistemática é denominada Sistemática de 
Planejamento de Alto Nível (SPAN).

O planejamento estratégico das Forças Armadas (FA) deve considerar as orientações emanadas do nível político, formalizadas por meio de documentos de abrangência 
Nacional e Setorial (Ministérios), dentre os quais se destacam: A Política Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de Defesa (END), a Política Militar de Defesa (PMD) e a 
Estratégia Militar de Defesa (EMiD). 

A PND estabelece os Objetivos Nacionais de Defesa, a END orienta os segmentos do Estado brasileiro quanto às medidas que devem ser implementadas para que esses obje-
tivos sejam alcançados, estabelecendo o vínculo entre o posicionamento do País nas questões de defesa e as ações necessárias para efetivamente dotar o Estado da capacidade 
para preservar seus valores fundamentais. Por tanto, esses documentos são o “farol” para a elaboração do Plano Estratégico da Marinha (PEM). 

O PEM é um documento de alto nível, no âmbito da MB, elaborado pelo EMA, aprovado pelo Chefe do Estado-Maior (CEMA) e ratificado pelo CM, com horizonte temporal 
de 20 anos, devendo ser sistematicamente revisto e atualizado a cada 4 anos. Tem por propósito orientar os esforços estratégicos de toda a Instituição. 

O Sistema de Planejamento Estratégico de Defesa (SISPED) está resumido na figura 3 a seguir:

Planejamento Estratégico da Marinha

Figura 3 – Planejamento Estratégico Militar.
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O PEM, em revisão em 2019, visa o planejamento de médio e longo prazo da Mari-
nha e apresenta objetivos estratégicos organizados em uma cadeia de valor, orientados 
pela Visão de Futuro da Força. A partir da análise desses objetivos, são elaboradas as 
estratégias e as ações estratégicas que contribuirão para o alcance dos citados objeti-
vos.

O Planejamento Estratégico deve ser entendido como a análise dos resultados que 
serão obtidos no futuro com base nas decisões tomadas no presente, com o propósito 
de alcançar objetivos previamente estabelecidos.

O principal produto do processo de planejamento estratégico é o PEM. Muito em-
bora seja um documento que indica os caminhos a seguir, o plano estratégico é um 
documento dinâmico, que pode, e deve ser atualizado tendo por base todo o processo 
de gestão estratégica. O PEM é um documento de comunicação da estratégia, um nor-
te para a Instituição.

Outra preocupação constante é a necessidade de desenvolver o diálogo entre o 
Sistema de Planejamento Estratégico da Marinha (SISPEM) e o Sistema de Acompanha-
mento do Plano Diretor, a fim de que se possa ter o chamado "Alinhamento Orçamen-
tário" com o Plano Plurianual do Governo Federal (PPA).

Os Planos de Direção Setorial (PDS) são planos decorrentes do PEM e apresentam 
a junção das atividades realizadas no nível Operacional e Tático de cada Setor, com as 
Ações de Direção Setorial (ADS) cuja execução lhe são afetas.

A execução do planejamento do Setor estará alicerçada na execução das suas ADS 
e no acompanhamento dos indicadores de esforços e de resultados. Envolve a ela-
boração dos PDS, a gestão dos programas/projetos (ações estratégicas), a gestão dos 
processos e a gestão de riscos.

Os PDS foram elaborados em 2017. Este desdobramento foi importante para a ma-
nutenção do Alinhamento Estratégico.

Em que pese o PEM apresentar as ações que irão contribuir para o futuro da MB, os 
PDS irão orientar as execuções tanto das ADS (Investimento/Visão de Futuro) como das 
Atividades Operacionais/Administrativas (Custeio e manutenção/Missão da MB), bem 
como subsidiar o Sistema de Medição de Desempenho.

Os objetivos estratégicos são os fins a serem perseguidos pela Marinha para o cum-
primento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro. Possuem algu-
mas características fundamentais que devem ser consideradas em sua definição. Um 
objetivo estratégico deve ser:

a) específico: um objetivo não deve ser amplo ou genérico de forma a suscitar in-
terpretações duvidosas, perda de foco ou impossibilidade de ser alcançado a partir das 
estratégias estabelecidas;

b) mensurável: todo objetivo tem que ser medido por meio de um ou mais in-
dicadores. Ao definir um objetivo é importante lembrar que deverão ser definidos, 
também, indicadores. Por estarem relacionados à eficácia e à efetividade, esses indica-
dores são denominados "Indicadores de Resultado";

c) atingível: indicadores de objetivos devem possuir metas realistas, viáveis, pos-
síveis de serem atingidas em face dos recursos (humanos, materiais, financeiros etc.) 
disponíveis e das restrições inerentes, com horizontes temporais definidos; e

d) relevante: os objetivos devem apresentar um encadeamento lógico de causa 
e efeito, e ao mesmo tempo possuírem uma contribuição significativa para o cumpri-
mento da missão e da visão de futuro da instituição.

Os objetivos estratégicos de mais alto nível da MB são denominados de Objetivos 
Navais (OBNAV). Os OBNAV compõem o Mapa Estratégico da MB (vide Figura 4), con-
tribuindo para que este desempenhe o papel de "instrumento visual" de orientação 
estratégica, ou seja, no mais alto nível da Força. Assim, o Mapa Estratégico, por meio de 
seus OBNAV e Perspectivas, representa de forma "simplificada" como a Força buscará 
atingir sua Visão de Futuro no horizonte de vinte anos.

Os OBNAV da Marinha não guardam exclusividade com os ODS ou com as OM Fora 
da Cadeia de Comando dos ODS (OMF), em que pese ser possível associá-los àqueles 
ODS/OMF que realizam o esforço principal em prol de alcançá-los. Para assegurar o 
alcance dos OBNAV constantes no Mapa Estratégico e para preencher as lacunas exis-
tentes entre o desempenho atual da MB e o desejado, foram estabelecidas Estratégias 
Navais (EN) que indicam o conjunto de medidas ou ações a serem implementadas no 
curto, médio e longo prazo. Essas medidas/ações são denominadas Ações Estratégicas 
Navais (AEN), que são realizadas para o “atingimento” de cada EN e, consequentemen-
te, de cada OBNAV. 

As AEN possuem contribuição de mais de um ODS, porém o PEM apresenta qual 
ODS/OMF terá a responsabilidade de realizar a coordenação da sua execução. 

O PEM apresenta a 1ª tentativa de realizar um alinhamento orçamentário entre 
as AEN e as iniciativas/metas constantes do PPA 2016/2019. Entretanto, somente na 
próxima edição do PEM será possível um melhor acompanhamento da gestão, pela 
associação de cada AEN a uma Ação Orçamentária específica do PPA 2020/2023, de 
forma a propiciar uma melhor avaliação de seu desempenho ao longo do tempo

O planejamento de recursos necessários para o alcance dos objetivos estabelecidos 
para o exercício, bem como a demonstração dos resultados alcançados pelos principais 
programas, projetos e iniciativas, que contribuíram para o alcance dos resultados espe-
rados pela UPC serão abordados nos itens “Cadeias de Valor Finalísticas” e “Principais 
Programas e Projetos Estratégicos”, no Capítulo 4 deste relatório.
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 Figura 4 – Mapa Estratégico da MB.
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A governança da MB, ilustrada na Figura 5, é direcionada pelo CM com o assessora-
mento superior da Alta Administração Naval (Almirantado), e subsidiada/apoiada pelos 
seguintes Comitês/Conselhos/Comissões/OM:

• Comitê de Gestão Estratégica da Marinha (COGEM) - colegiado responsável pela 
condução, monitoramento e avaliação do planejamento estratégico da Força Na-
val.

• Conselho de Planejamento de Pessoal (COPLAPE) - colegiado que assessora o CM 
nos assuntos relacionados com o planejamento de pessoal da Marinha.

• Conselho do Plano Diretor (COPLAN) e Conselho Financeiro e Administrativo da 
Marinha (COFAMAR) – responsáveis, respectivamente, pelo planejamento e con-
trole da execução dos recursos financeiros disponibilizados à Marinha em cada 
Plano de Ação (PA). 

• Conselho de Ciência e Tecnologia da Marinha (CONCITEM) – órgão consultivo, 
deliberativo, de caráter permanente, com o propósito de assessorar o CM, den-
tro da estrutura de Ciência, Tecnologia e Informação (CT&I) da MB, no trato dos 
assuntos de alto nível, relacionados à CT&I na MB. 

• Conselho de Tecnologia da Informação da Marinha (COTIM) - órgão consultivo, 
deliberativo, de caráter permanente, com o propósito de assessorar o CM, den-
tro da estrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) da MB, no 
trato dos assuntos de alto nível, relacionados à Governança de TIC (GovTIC) e à 
Governança Digital (GovDigital) na MB.

• Comitê de Gestão de Integridade da Marinha (COGIM) – responsável pela elabo-
ração, desenvolvimento, implementação, monitoramento e atualização do Pro-
grama de Integridade da Marinha.

• Comissão Permanente e Subcomissões Permanentes de Gestão de Riscos da MB - 
à Comissão Permanente compete: dirigir, orientar, coordenar, integrar e fiscalizar 
os trabalhos das Subcomissões Permanentes de Gestão de Riscos e dos órgãos 
de execução dos controles, bem como identificar a analisar os riscos; avaliar e 
tratar os riscos; implementar controle e avaliação da efetividade da Gestão de 
Riscos; monitorar controles e medidas das atividades de gestão de risco; elaborar 
o Plano de Gerenciamento de Riscos da MB; promover a integração das ativida-
des de controle de riscos; definir o processo de registro e divulgação dos dados; e 
estabelecer processos de comunicação. Às Subcomissões Permanentes de Riscos 

compete monitorar os riscos, bem como definir Planos de Contingência dos ris-
cos a elas associados.

• Centro de Comunicação Social da Marinha (CCSM) - Órgão diretamente subor-
dinado ao CM. É a Unidade de Monitoramento e Gestão (UMG) do Serviço de 
Informações ao Cidadão no âmbito da Marinha do Brasil (SIC-MB).

• Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) – Órgão de assistência direta e 
imediata do CM e com competência para planejar, dirigir, coordenar e executar 
as atividades de controle interno no âmbito do Comando da Marinha.

As estruturas acima citadas assessoram o CM e o Almirantado em todos os proces-
sos de tomada de decisão, cada uma na sua área de conhecimento e atuação.

Para poder avaliar, direcionar e monitorar sua própria gestão, cada OM possui, em 
sua estrutura interna, um Conselho de Gestão, que tem por finalidade assessorar o 
Comando ou a Direção da OM na administração econômico-financeira e gerencial e no 
desenvolvimento organizacional, mediante planejamento, programação, controle e fis-
calização da aplicação de recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais colocados 
à disposição da OM ou pelos quais seja responsável. Tal Conselho ainda tem o objetivo 
de promover o desenvolvimento e a implementação de melhores práticas de gestão e 
avaliação dos seus processos administrativos em uma estratégia de aprimoramentos 
contínuos. 

Para garantir a legalidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a legitimidade 
dos atos, processos e procedimentos da MB, as OM seguem o preconizado na instru-
ção do EMA intitulada “EMA-134 - MANUAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA MARI-
NHA”. Essa publicação tem o propósito de orientar a implementação de um modelo de 
excelência em gestão na MB, observando os objetivos contemplados no PEM, forne-
cendo subsídios que retratam a tradição naval em suas iniciativas consolidantes da evo-
lução administrativa na Força em benefício de sua capacidade operativa e da sociedade 
em geral, fundamentando o compromisso institucional em sua jornada pela excelência 
gerencial. Apresenta ainda, de maneira simplificada e objetiva, os passos necessários 
à aplicação de uma gestão de qualidade nas OM da MB, promovendo a melhoria con-
tínua e a satisfação de seu pessoal, pois permite a clara avaliação da situação de cada 
processo e dos pontos a serem aprimorados, contribuindo para o cumprimento de 
suas missões. 

A MB sempre buscou, no campo da administração, o contínuo aprimoramento no 
emprego de seus recursos humanos, financeiros e materiais, visando alcançar a otimi-
zação administrativa de suas organizações, representadas, mormente, por ferramentas 
e técnicas administrativas empregadas ao longo de nossa evolução institucional. 

Por conseguinte, a Gestão Estratégica busca otimizar o planejamento e a gestão na 

Governança
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MB para garantir a eficácia, eficiência, transparência e rastreabilidade dos processos 
decisórios. Já a Gestão de Pessoas tem o objetivo de administrar os comportamentos 
internos e potencializar a contribuição das pessoas nas organizações, aliado à Gestão 
da Capacitação do Pessoal, que tem como alicerces a cultura organizacional, a gestão 
do conhecimento e o alinhamento à missão da MB, visando o desenvolvimento das 
competências necessárias para o alcance da visão de futuro da Força.

No tocante ao gerenciamento de recursos humanos, a Gestão de Pessoas por Com-
petências (GPC) e o Mapeamento de Processos têm sido adotados no âmbito da MB 
como metodologia para gerir estrategicamente sua Força de Trabalho (FT).

Essas doutrinas contribuíram com o suporte necessário à implementação de uma 
audaciosa e equilibrada estratégia alicerçada na melhoria contínua rumo à excelência 
em gestão, atualmente pelo suporte oferecido pelo Programa Netuno, que em 2019 
completou 12 anos de existência, consolidando as boas práticas de gestão nas OM da 
MB, e pelo Sistema de Pessoal da Marinha (SISPES).

O Programa Netuno é um processo administrativo destinado a aprimorar a gestão 
das OM e, consequentemente, proporcionar à MB as melhores condições para estar 
pronta e adequada à estatura político-estratégica exigida pelo País. Visa a institucio-
nalização de boas práticas de gestão, como por exemplo, a auto-avaliação, permitindo 
que a OM busque a melhoria contínua dos processos inerentes a sua atividade. Sua 
implementação contribui para a melhoria da qualidade dos serviços e da administração 
organizacional, orientando-se pelas seguintes diretrizes básicas:

• Manter o treinamento da tripulação (servidores civis e militares) das OM, sempre 
buscando a otimização do emprego dos recursos humanos.

• Aperfeiçoar a estrutura administrativa, a fim de contribuir para eficiência e eficá-
cia das ações da OM.

• Valorizar o elemento humano, enfatizando o desenvolvimento e aperfeiçoamen-
to das qualidades morais, profissionais, intelectuais e culturais, bem como das 

condições psicofísicas, e o aprimoramento das atividades assistenciais que pos-
sam repercutir favoravelmente no campo psicossocial.

• Racionalizar custos, combater o desperdício e perseguir a austeridade financeira 
em todos os níveis e atividades.
Com relação aos indicadores de governança e gestão levantados, a exemplo dos 
que foram tratados pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Ple-
nários, ressalta-se que, no último relatório de avaliação individual recebido, 
disponível em https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organi-
zacional/levantamento-2017/, pode-se observar que, a MB obteve o grau “Apri-
morado” na grande maioria dos itens avaliados, o que demonstra o comprometi-
mento da Força com o tema.
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 Figura 5 – Sistema de Governança da MB.
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Características dos pedidos de acesso à informação

Total de perguntas 1.640

Quantidade de Pedidos 619

Perguntas por pedido 3

Média mensal de pedidos 52

Total de solicitantes 414

Solicitantes com um único pedido 337
Quadro 2 – Pedidos de Acesso à Informação - Fonte: Relatório Estatístico e-SIC

Razões da negativa de acesso
Descrição Quantidade % % de pedidos

Dados pessoais 15 28,846 2,42

Pedido genérico 12 23,077 1,94

Pedido exige tratamento adicional de 
dados

8 15,385 1,29

Pedido incompreensível 6 11,538 0,97

Informação sigilosa de acordo com 
legislação especifica

5 9,615 0,81

Informação sigilosa classificada conforme 
a Lei 12.527/2011

4 7,693 0,65

Pedido desproporcional ou desarrazoado 2 3,846 0,32

TOTAL 52 100,000 8,40

Características dos pedidos do SIC-MB no ano de 2019

Quadro 3 – Razões da negativa de acesso à informação - Fonte: Relatório Estatístico e-SIC 

O site institucional da MB (www.marinha.mil.br) oferece diversos canais de intera-
ção com o público externo. Os links do “Serviço de Informação ao Cidadão – SIC”, “Ou-
vidoria” e Mídias Sociais estão disponíveis no site para registro, tratamento e respostas 
às demandas de informação. 

As Unidades de Atendimento ao Público das OM também são responsáveis por 
receber em meio eletrônico, telefônico, carta ou pessoalmente, a demanda solicitada 
pelo cidadão. Os meios legítimos para tratamento das manifestações são pelos siste-
mas oferecidos pela Controladoria Geral da União: e-SIC e e-Ouv. As manifestações que 
chegam por outros canais são digitalizadas, ou orientadas, para serem inseridas nesses 
Sistemas.

Atualmente, a mídia social com o maior número de usuários é o Facebook, com 
cerca de 1 milhão e 760 mil seguidores, seguidos do Instagram (736mil), Twitter (393 
mil), Youtube (114 mil) e Flickr (985). No ano de 2019, houve um aumento significativo 
de seguidores no perfil do Instagram, totalizando 200 mil. O crescimento de seguidores 
das outras mídias naquele ano foi de 103 mil no Twitter e 19 mil, tanto no Facebook 
quanto no Youtube. O monitoramento da imagem do público é realizado pelas mídias 
sociais e imprensa da MB. 

A missão do atendimento ao público é promover a democracia e a efetividade dos 
direitos humanos, por meio do controle social, da mediação de conflitos e do reconhe-
cimento do outro como sujeito de direitos. A MB realiza, portanto, o controle social da 
qualidade do serviço público, de maneira a auxiliar na busca de soluções dos proble-
mas existentes em cada Organização Militar (OM).

Serviço de Informações ao Cidadão
Com o intuito de permitir a qualquer cidadão obter informações públicas, no âmbi-

to da MB, de acordo com o preconizado na Lei nº 12.527/11, Lei de Acesso à Informa-
ção (LAI), a MB dispõe do SIC-MB, desde o ano de 2012.

A estrutura do SIC-MB, para a tramitação de suas demandas, é assim definida:
a) Unidade de Monitoramento e Gestão (UMG), nas quais as atribuições são de 

responsabilidade do CCSM. O CCSM situa-se à Esplanada dos Ministérios, S/Nº, Bl. N, 
3° Andar, Brasília/DF, 70055-900;

b) Unidades de Atendimento ao Público, postos distribuídos pelos Comandos dos 
Distritos Navais. 

No ano de 2019, foram recebidos 1640 questionamentos, dentro de 619 Pedidos 

de Acesso à Informação, conforme quadro abaixo:

Canais de Comunicação
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Temas das solicitações (Top 10)

Categoria e assunto Quantidade % de Pedidos

Ciência, Informação e Comunicação - 
Informação - Gestão, preservação e acesso

201 32,47%

Pessoa, família e sociedade - Pessoa 121 19,55%

Justiça e Legislação - Legislação e jurisprudência 59 9,53%

Transportes e trânsito - Transporte aquaviário 49 7,92%

Defesa e Segurança - Defesa Nacional 22 3,55%

Ciência, Informação e Comunicação - 
Comunicação

18 2,91%

Economia e Finanças - Finanças 15 2,42%

Ciência, Informação e Comunicação - Ciência e 
Tecnologia

11 1,78%

Economia e Finanças - Administração financeira 9 1,45%

Relações internacionais - Política externa 9 1,45%

Quadro 4 - Temas das Solicitações de Acesso à Informação - Fonte: Relatório Estatístico e-SIC.

Solictações por estado

Estado
# de

solicitantes
% dos

solicitantes
# de
pedidos

AL 1 0,26 1

AM 3 0,77 19

AP 1 0,26 1

BA 12 3,07 13

CE 7 1,79 7

DF 47 12,02 69

ES 8 2,05 14

GO 6 1,53 6

MA 2 0,51 2

MG 13 3,32 22

MS 2 0,51 3

PA 4 1,02 4

PB 3 0,77 3

PE 3 0,77 4

PI 2 0,51 2

PR 5 1,28 6

RJ 95 24,30 161

RN 2 0,51 3

RO 2 0,51 2

RR 1 0,26 1

RS 16 4,09 21

SC 12 3,07 16

SE 1 0,26 2

SP 50 12,79 74

Outros países 3 0,77 3

Não informado 90 23,02 115

Quadro 5 - Número de Solicitações de Acesso à Informação por Estado - Fonte: Relatório Estatístico e-SIC.
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Infográfico 1 – Manifestações do OUV-MB no ano de 2019 - Fonte: Painel Resolveu.

Temas das solicitações (Top 10)

Posição Categoria e assunto

1 Ensino – Concurso

2 Gestão de Pessoal – Ética e Moral

3 Gestão de Pessoal – Disciplina e Justiça

4
Gestão de Pessoal – Documentos Pessoais(certidões de tempo de ser-
viço, fichas financeiras, entre outros)

5 Gestão de Pessoal – Pensão

6 Assuntos Marítimos – Segurança do Tráfego Aquaviário

7 Gestão de Pessoal – Dados Pessoais

8 Comunicação Social – Atendimento ao Usuário

9 Gestão de Pessoal – Pagamento 

10 Assuntos Marítimos – Ensino Profissional Marítimo

Quadro 6 – Temas das Mani3festações no OUV-MB - Fonte: Centro de Comunicação Social da Marinha.

Serviço de Ouvidoria da Marinha do Brasil (OUV-MB)

A MB utiliza o Sistema Nacional Informatizado de Ouvidorias (e-Ouv), integrado à 
plataforma Fala.Br, que inclui o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cida-
dão (e-SIC), no intuito de atender as determinações do Decreto nº 9.492/2018. Este 
sistema oferece, de maneira gratuita, formulário próprio para que os órgãos e as enti-
dades públicas federais possam responder as denúncias, reclamações, solicitações de 
providências, sugestões, elogios e simplificações de serviços no prazo de 30 (trinta) 
dias, prorrogáveis por mais trinta. 

O Comando da Marinha, representado pela sigla CMAR, de janeiro a dezembro do 
ano 2019, recebeu 1183 manifestações, conforme apresenta o infográfico 1 abaixo. 
Essas manifestações, quando necessário, são enviadas às OM ou aos ODS da Marinha 
competentes, a fim de subsidiarem as respostas que são incluídas pelo CCSM no Sis-
tema.

Características das manifestações do OUV-MB no ano de 2019

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Nos Sistemas e-SIC e e-Ouv, o nível de satisfação dos usuários é medido, quando há 
interesse de suas partes em responderem a pesquisa avaliativa. 

Em 2019, no e-Ouv, de 1.183 manifestações recebidas, 126 avaliações foram reali-
zadas, conforme indica o infográfico 2 a seguir:
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Infográfico 2 – Aferição do Grau de Satisfação dos cidadãos-usuários.- Fonte: e-Ouv 2019.

Pesquisa Satisfação SIC

Sim Parcialmente Não

50% 11,84% 38,16%

Quadro 7 – Pesquisa de Satisfação

 Fonte: Relatório Estatístico e-SIC / Centro de Comunicação Social da Marinha

No e-SIC, de 619 pedidos recebidos, 72 avaliações foram realizadas. O resultado do 
nível de satisfação do público segue abaixo:

Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a 
atuação do Órgão

Os Relatórios de Gestão e de Auditoria de Gestão da MB encontram-se disponíveis 
na página da internet do CCIMAR, no endereço https://www.marinha.mil.br/ccimar/
relatorios-de-auditoria, e os Acórdãos do TCU encontram-se disponíveis no portal da-
quele Tribunal de Contas, no endereço www.tcu.gov.br. 

No site da MB, no menu “Acesso à Informação” / “Auditorias”, estão disponibiliza-
das informações sobre os trabalhos de auditoria e outras ações de controle realizados 
na MB. 

Com amparo no Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, as Cartas de Serviços 
aos Usuários possuem a finalidade de aumentar a transparência ativa dos órgãos e 
entidades públicas. Na MB, elas possuem como objetivo ampliar o conhecimento da 

sociedade sobre as atividades desenvolvidas pelas OM prestadoras de serviços, e infor-
mar ao cidadão, de forma clara, os principais serviços prestados pela instituição, seus 
canais de acesso, horários de atendimento, prazos para obtenção do serviço e os com-
promissos com os padrões de atendimento estabelecidos. Consolidam-se como um 
importante instrumento para reforçar a parceria com o cidadão no aperfeiçoamento da 
atuação das OM da MB e no cumprimento das respectivas missões.

Tal procedimento foi regulamentado internamente na MB, constando as orienta-
ções para sua aplicação no item 4.13 do capítulo 4 do Volume 1, da publicação SGM-
107 “Normas Gerais de Administração”, da Secretaria-Geral da Marinha.
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Capítulo 3

Riscos, Oportunidades e Perspectivas 
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Na MB, a Gestão de Riscos já é uma ferramenta de emprego consolidado no nível 
organizacional, aplicado no Planejamento Estratégico Organizacional (PEO) de todas 
as OM conforme preconizado na publicação “SGM-107 7ª Revisão - Normas Gerais de 
Administração”, e no nível operacional, aplicado nos Planos de Segurança Orgânica, 
conforme instruções da publicação “EMA-352 1ª Revisão – Princípios e Conceitos da 
Atividade de Inteligência” e nos Planos de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, pre-
ceituado na publicação “DGMM-3010 - Manual de Segurança de Aviação”, dentre ou-
tros.

Entretanto, com a edição da Instrução Normativa (IN) Conjunta MP/CGU nº 
01/2016, houve a necessidade de que a Gestão de Riscos deixasse de ter caráter nor-
mativo para se elevar ao patamar de política do órgão.

Em cumprimento a esse Ato Legal, o CEMA, no uso da delegação de competência 
que lhe confere a Portaria nº 237/MB/2016, alterada pela Portaria nº 319/MB/2016 
aprovou, pela Portaria nº 110/MB/2017 a Política de Gestão de Riscos da MB. 

Esta Política visa atender a necessidade fundamental de estabelecer orientações 
que permitam realizar a análise dos riscos que possam comprometer o alcance dos 
objetivos estratégicos da instituição. Dessa forma, não contradiz o emprego da ferra-
menta de Gestão de Riscos nos seus diversos setores, mas padroniza o entendimento 
internamente para a MB e alinha a atividade nos diversos níveis. Por conseguinte, tem 
como propósito orientar a gestão dos riscos associados ao alcance dos objetivos estra-
tégicos da Marinha, por meio do estabelecimento de critérios claros e padronizados, 
que estão detalhados na publicação do EMA intitulada “ARMADAINST Nº 32-1 - Instru-
ções para Implementação da Política de Gestão de Riscos da Marinha do Brasil (MB)”.

As fontes de riscos e oportunidades estão detalhadas no Capítulo 4 deste relatório.

A classificação de riscos auxilia na sua própria identificação e permite verificar se 
algum tipo relevante não foi considerado, contribuindo para que sejam, cada vez mais, 
identificados riscos que a MB possa se deparar.

Gestão de Riscos e Controles Internos

Classificação de Riscos

Em termos gerais, os riscos são classificados com base na origem dos eventos (ex-
ternos ou internos):

• Riscos Externos: são os riscos associados ao ambiente externo. Em geral, a MB 
não tem controle direto sobre estes eventos, mas, mesmo assim, ações podem 
ser tomadas quando necessário. Por exemplo: Não é possível controlar a incidên-
cia de raios, mas podem ser instalados para-raios.

• Riscos Internos: são os riscos associados à própria estrutura da MB, seus proces-
sos, sua estrutura de governança, quadro de pessoal, recursos ou ambiente de 
tecnologia.

• Considerando-se os níveis de tratamento dos riscos, estes também podem ser 
classificados em Estratégicos, Setoriais e Locais:

• Riscos Estratégicos: São aqueles que estão estreitamente relacionados aos OB-
NAV e, portanto, terão seu tratamento coordenado pelo ODG.

• Riscos Setoriais: São aqueles que, embora não estejam estreitamente relacio-
nados aos OBNAV, impactam no alcance dos objetivos dos ODS, os quais serão 
responsáveis pelo seu tratamento.

• Riscos Locais: São aqueles que estão relacionados aos objetivos contidos nos PEO 
das OM, as quais serão responsáveis pelo seu tratamento.
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O processo de Gestão de Riscos, bem como seu fluxo de informações, seguirá o 
contido nas normas técnicas ABNT NBR ISO da série 31000, e será apresentado por 
meio de um Plano de Gerenciamento de Riscos Estratégicos da MB, documento que 
especificará a abordagem, os componentes de gestão e os recursos a serem aplicados 
para o gerenciamento dos riscos. 

Este Plano está em elaboração, de forma coordenada com a atualização do PEM, 
em andamento. Ambos os documentos tiveram sua prontificação adiada para 2020, 
em virtude da complexidade da instituição. Essa coordenação é essencial para que per-
maneça sempre alinhado com os OBNAV que estiverem em vigor. Além disso, deverá 
atender às Instruções para Gestão de Riscos na MB, a serem distribuídas por meio de 
Instrução Permanente do EMA, que detalhará o contido nesta Política.

O processo de Gestão de Riscos possui cinco fases: Identificação de Riscos; Análise 
e Avaliação de Riscos; Tratamento de Riscos; Monitoramento de Riscos; e Comunica-
ção:

a) Identificação de Riscos
Para que os riscos possam ser gerenciados, é necessário identificá-los e docu-
mentá-los de forma a realizar um acompanhamento contínuo, que deve ser uma 
rotina do gerenciamento de riscos. No momento da identificação de um risco, 
devem-se apontar os eventos com suas causas e impactos.
Para a identificação dos eventos, deverá ser considerada a seguinte tipologia dos 
riscos, entre outras:
a.1) Riscos Operacionais - eventos que podem comprometer as atividades da MB 

e são normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de pro-
cessos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, ou de eventos externos, 
tais como: qualificação do pessoal, impacto ambiental, segurança e saúde no 
trabalho, qualidade dos produtos e serviços etc.;

a.2) Riscos de Imagem/Reputação - eventos que podem comprometer a 
confiança da sociedade em relação à capacidade da MB, dos órgãos ou das OM 
em cumprir sua missão institucional;

a.3) Riscos Legais - eventos derivados de alterações legislativas ou normativas
que podem comprometer as atividades da MB, dos órgãos ou das OM. Tam-
bém são chamados de riscos de compliance; e

a.4) Riscos Financeiros/Orçamentários - eventos que podem comprometer a

capacidade da MB, dos órgãos ou das OM de contar com os recursos orçamen-
tários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que 
possam comprometer a própria execução orçamentária como, por exemplo, 
atrasos no cronograma de licitações.
Ao final desta etapa, os riscos identificados devem ser atribuídos a uma OM, 
designada “proprietária do risco”, que será a responsável por assegurar que os 
riscos sejam gerenciados e monitorados adequadamente e para isso deve ter 
a autoridade necessária e suficiente.

b) Análise e Avaliação de Riscos
A Análise de Riscos é o processo pelo qual se busca compreender a natureza do 
risco e determinar o nível do mesmo. Assim, uma vez identificados os riscos, é 
importante compreender o nível de cada risco, que será determinado pela com-
binação das suas consequências (impacto) com a chance de ocorrência (proba-
bilidade).
A Avaliação dos Riscos é processo que compara os resultados da análise dos 
riscos com os critérios para a Gestão de Riscos, para determinar se o risco é 
tolerável. A Avaliação dos Riscos tem a finalidade de auxiliar a tomada de deci-
sões com base nos resultados da análise, indicando quais riscos necessitam de 
tratamento e a prioridade para implementação do tratamento. Dessa forma, a 
análise e avaliação dos riscos, por meio de uma Matriz de Probabilidade e Impac-
to (que será detalhada na Instrução Permanente), fornecerá a base para a etapa 
de tratamento dos riscos.

c) Tratamento de Riscos
Inclui a formulação das respostas aos riscos, de forma a aumentar as oportu-
nidades e reduzir as ameaças. As ações tomadas pela MB para tratar os riscos 
são denominadas “ações de controle”. As respostas planejadas devem ser ade-
quadas à relevância do risco, levando em consideração seus custos e benefícios, 
acordada com as partes interessadas e ter uma OM responsável designada para 
a coordenação de sua implementação. As respostas aos riscos podem envolver 
uma ou mais das seguintes ações:
c.1) Mitigar

Um grande número de riscos será tratado desta forma. O propósito desta ação 
é que, mesmo continuando com a iniciativa que deu origem ao risco, a organi-
zação tome a ação de controle para conter o risco em um determinado nível. 
Implica a redução da probabilidade e/ou impacto de um evento de risco para 
dentro de limites aceitáveis.

c.2) Transferir

Processo de Gestão de Riscos
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Para alguns riscos, a melhor resposta pode ser transferi-los para terceiros. Isto 
pode ser feito por meio de seguros ou contratualmente, por meio de cláu-
sulas específicas e garantias. Esta opção é particularmente útil para mitigar 
riscos financeiros ou riscos de ativos. A transferência de riscos também pode 
ser considerada para transferir o nível de exposição ou porque outra organi-
zação é mais capaz de gerenciar o risco. É importante notar que alguns riscos 
não são totalmente transferíveis (não é possível transferir risco de reputação 
e imagem, mesmo se a entrega dos serviços foi contratada para um terceiro). 
O relacionamento com o terceiro para o qual o risco foi transferido deve ser 
muito bem gerenciado para assegurar a transferência do risco.

c.3) Eliminar
Alguns riscos podem ser tratados somente pela alteração dos objetivos envol-
vidos como a redução de escopo, alteração de requisitos e do cronograma, e 
até término da atividade, processo ou projeto. Esta opção pode ser particular-
mente adotada em projetos em que a relação custo/benefício coloca o projeto 
em nível de risco inaceitável.

c.4) Aceitar
A exposição ao risco é tolerada sem que nenhuma ação específica seja toma-
da. Mesmo se o risco não for tolerável, a capacidade para fazer alguma coisa 
com relação ao risco pode ser limitada, ou o custo de tomar uma ação pode 
ser desproporcional ao benefício potencial gerado. Nesses casos, a resposta 
pode ser tolerar o nível de risco. Esta opção, é claro, pode ser suplementada 
por um Plano de Contingência para conter os impactos que adviriam caso a 
ameaça ocorra.

d) Monitoramento de Riscos
O processo de monitoramento de riscos deverá abranger todos os aspectos do 
processo da gestão de riscos com a finalidade de:
• garantir que os controles sejam eficazes e eficientes;
• obter informações adicionais para melhorar o processo de avaliação de riscos;
• analisar as mudanças, tendências, sucessos e/ou fracassos dos eventos de for-

ma a aprender com eles;
• detectar mudanças nos ambientes interno e externo que possam requerer re-

visão dos tratamentos dos riscos e suas prioridades; e
• identificar riscos emergentes.

e) Comunicação
A comunicação às partes interessadas deve ocorrer durante todas as fases do 
processo de gestão de riscos. Deve abordar as questões relacionadas com os 

Estrutura de Gestão de Riscos

As decisões referentes à governança de riscos são de competência do CM, asses-
sorado pelo Almirantado. As informações relacionadas aos Riscos Estratégicos são sub-
metidas ao Almirantado para o assessoramento do CM.

O EMA, responsável pela Gestão do SISPEM, tem as atribuições de planejar, coor-
denar, fiscalizar e controlar as atividades de Gestão de Riscos da MB, a fim de executar 
as seguintes tarefas:

• identificar e analisar os riscos;
• avaliar e tratar dos riscos;
• implementar controle e avaliação da efetividade da Gestão de Riscos;
• monitorar controles e medidas das atividades de gestão de risco;
• elaborar o Plano de Gerenciamento de Riscos da MB;
• promover a integração das atividades de controle de riscos;
• definir o processo de registro e divulgação dos dados; e
• estabelecer processos de comunicação.
Para a consecução destas tarefas, foi estabelecida a estrutura de Gestão de Riscos 

na MB. Ela é composta por Órgãos de Execução dos Controles de Riscos, que são as 
OM subordinadas a cada ODS; estes, por sua vez, possuem cada um deles, uma Sub-
comissão Permanente de Riscos. Em nível estratégico, tem-se a Comissão Permanente 
de Gestão de Riscos no ODG, que se reporta diretamente ao CM, a quem cabe decidir. 
Complementando a estrutura, tem-se o CCSM, como núcleo de Comunicação de Ris-
cos; e, por fim, o CCIMAR, responsável pela Auditoria Interna, a quem compete, entre 
outras atividades, oferecer avaliações e assessoramento à Comissão e às Subcomissões 
Permanentes de Riscos. A Figura 6 ilustra essa disposição.

riscos propriamente ditos, suas causas, suas consequências (se conhecidas) e as 
medidas que estão sendo tomadas para tratá-los.
É imprescindível que a comunicação seja eficaz, a fim de assegurar que os res-
ponsáveis pela implementação do processo de gestão de riscos e as partes inte-
ressadas compreendam os fundamentos sobre os quais as decisões são tomadas 
e as razões pelas quais ações específicas são requeridas.
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Figura 6 – Estrutura de Gestão de Riscos da MB.



 R
el

at
ór

io
 d

e 
G

es
tã

o 
20

19
40

Principais Riscos Vinculados aos Objetivos Estratégicos Finalísticos

OBNAV Risco Controle
OBNAV 6 - Executar Operações e Ações 
de Guerra Naval

Falta de recursos orçamentários para os projetos estratégicos 
em andamento.

Realização de Estudos de Viabilidade e aprimoramento da Gestão 
Orçamentária.

OBNAV 6 - Executar Operações e Ações 
de Guerra Naval

Perda de capacidades/competências para gestão dos projetos. Investimentos na área de capacitação dos recursos humanos.

OBNAV 7 - Executar o Emprego Limitado 
da Força

Insuficiência de meios Navais e Aeronavais para emprego em 
adestramentos, exercícios e operações navais.

Aperfeiçoar e expandir a quantidade de meios para emprego em 
Patrulha Naval (PATNAV), operações de paz, operações humani-
tárias ou como força expedicionária de forma a estar pronto para 
participar em missões da Organização das Nações Unidas (ONU).

OBNAV 7 - Executar o Emprego Limitado 
da Força

Insuficiência de recursos financeiros para a manutenção dos 
meios navais e aeronavais, podendo ocorrer a indisponibilidade 
desses meios, o que poderá levar a impossibilidade de realizar 
operações de paz sob a égide da ONU, prejudicando a imagem 
do Brasil no cenário externo.

Priorizar recursos financeiros para a preparação dos meios navais 
e aeronavais aptos a participarem de operações de paz, de forma 
a manter-se em condições de comandar a missão de paz da For-
ça-Tarefa Marítima (FTM) da Força Interina das Nações Unidas no 
Líbano (UNIFIL), por quatro anos.

OBNAV 8 – Cumprir Atividades Benignas
Recursos orçamentários insuficientes para pagamento de servi-
ços de manutenção e aquisição de sobressalentes.

Otimização da aplicação dos recursos recebidos.

OBNAV 8 – Cumprir Atividades Benignas
Prejuízo nas atividades diárias das OM e no cumprimento das 
missões devido a movimentação e licenciamento do serviço ati-
vo.

Adequação do pessoal existente nas OM seguindo a sistemática 
do Programa de Gestão de Pessoal (PROPES).

OBNAV 8 – Cumprir Atividades Benignas
Prejuízo nas atividades diárias das OM e no cumprimento das 
missões devido a movimentação e licenciamento do serviço ati-
vo.

Adequação do pessoal existente nas OM seguindo a sistemática 
do Programa de Gestão de Pessoal (PROPES).

OBNAV 9 - Aprimorar a Interoperabilidade

Insuficiência de armamento, munição, viaturas, embarcações 
e Combustíveis Lubrificantes e Graxas, podendo acarretar na 
incapacidade de realização de Operações Combinadas com as 
demais Forças Armadas. 

Otimizar recursos financeiros para a aquisição dos insumos ne-
cessários à preparação dos meios navais, aeronavais e de fuzilei-
ros navais que participam de operações combinadas e operações 
multinacionais com as demais Forças Armadas.

OBNAV Quadro 8 – Principais Riscos Vinculados aos Objetivos Estratégicos Finalísticos e Medidas de Controle
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As reformas estruturais que estão sendo implementadas, bem como, a sinalização 
do Governo Federal em não comprometer os recursos financeiros para as prioridades 
das Forças Armadas no próximo exercício, propiciarão a continuidade dos programas e 
projetos estratégicos e o suporte necessário às ações de modernização e manutenção 
dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, e o incremento da capacitação de 
recursos humanos necessários à condução desses programas, projetos a ações prio-
ritárias. É importante frisar que a reestruturação da carreira dos militares, consubs-
tanciada pela Lei nº 13.954 de 16/12/2019, introduziu elementos favoráveis para a 
retenção de profissionais altamente qualificados.

a) Tabelas de Probabilidades de Ocorrências
As Tabelas de Probabilidades de Ocorrências indicam relações quantitativas e/
ou qualitativas da ocorrência ou não dos eventos de risco. A probabilidade de 
ocorrência é mensurada em cinco faixas: rara, improvável, possível, provável e 
quase certa. A avaliação da probabilidade de ocorrência deve ser efetuada con-
siderando um dos seguintes aspectos: 
a.1) Chance – é definida como a razão entre a quantidade de ocorrências 

favoráveis, dividida pela quantidade de ocorrências desfavoráveis:

Espera-se uma ampliação dos meios disponíveis para a realização dos exercícios 
operativos e das operações conjuntas com as demais forças armadas; um incremento 
dos recursos materiais e tecnológicos e dos serviços de modernização e manutenção 
dos meios, visando manter a MB preparada para o cumprimento de suas obrigações 
constitucionais. 

Da mesma forma, vislumbra-se, em virtude da aludida reestruturação das carreiras 
dos militares, uma retenção de profissionais especializados em todas as áreas de atu-
ação da MB.

OBNAV Risco Controle
OBNAV 10 - Promover a Comunicação Es-
tratégica

Paralisação parcial da Rede de Comunicações Integradas da Ma-
rinha.

Aprimoramento e ativação de recursos de comunicações próprios 
da MB.

OBNAV 10 - Promover a Comunicação Es-
tratégica

Obsolescência de sistemas, recursos criptográficos e equipa-
mentos.

Constantes investimentos na área e desenvolvimento de recursos 
criptográficos.

Oportunidades

Quadro 8 – Principais Riscos Vinculados aos Objetivos Estratégicos Finalísticos e Medidas de Controle

Perspectivas

Critérios para a Gestão de Riscos

Probabilidades e Consequências da Ocorrência 
de Riscos

Probabilidade
de Ocorrência Quantidade de ocorrências

Rara Inferior a “1 para 99” (1/99)

Improvável De “1 para 99” (1/99) até “3 para 7” (3/7) 

Possível Superior a “3 para 7” (3/7) até “7 para 3” (7/3)

Provável Superior a “7 para 3” (7/3) até “99 para 1” (99/1)

Quase certa Superior a “99 para 1” (99/1)

Tabela 1 – Chance de Ocorrência.

Os critérios para a Gestão de Riscos estabelecem as bases para a avaliação dos ris-
cos, definindo como serão mensuradas as probabilidades, os impactos dos eventos de 
risco e as naturezas das causas e consequências.
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a.2) Probabilidade – é a razão entre a quantidade de ocorrências favoráveis
dividida pela quantidade total de ocorrências

Probabilidade de 
Ocorrência

Quantidade de 
ocorrências

Rara Inferior a 5% 

Improvável De 5% até 35%

Possível Superior a 35% até 65%

Provável Superior a 65% até 95%

Quase certa Superior a 95%

a.3) Qualitativo – refere-se a uma avaliação qualitativa da ocorrência da seguinte
forma:

Impacto Descrição da Consequência

Insignificante
A MB tem capacidade de executar mais de 95% das tarefas opera-
cionais atribuídas em missões específicas com o tempo e intensida-
de necessários para o cumprimento de sua Missão.

Pequeno
A MB tem capacidade de executar mais de 65% e até 95% das tare-
fas operacionais atribuídas em missões específicas com o tempo e 
intensidade necessários para o cumprimento de sua Missão.

Moderado
A MB tem capacidade de executar mais de 35% e até 65% das tare-
fas operacionais atribuídas em missões específicas com o tempo e 
intensidade necessários para o cumprimento de sua Missão.

Grande
A MB tem capacidade de executar mais de 5% e até 35% das tarefas 
operacionais atribuídas em missões específicas com o tempo e in-
tensidade necessários para o cumprimento de sua Missão.

Catastrófico
A MB tem capacidade de executar menos de 5% das tarefas opera-
cionais atribuídas em missões específicas com o tempo e intensida-
de necessários para o cumprimento de sua Missão.

Tabela 2 – Probabilidade de Ocorrência.

Probabilidade de 
Ocorrência Quantidade de ocorrências

Rara Não deve ocorrer nos próximos cinco anos. 

Improvável
Pode ocorrer em excepcionais circunstâncias nos 
próximos cinco anos.

Possível
Deve ocorrer em algum período nos próximos três 
anos.

Provável Provavelmente vai ocorrer no período de um ano.

Quase certa
Esperado que ocorra diversas vezes no período de 
um ano.

Tabela 3 – Qualitativo de Ocorrência. Tabela 4 – Consequências relacionadas às Tarefas Operacionais.

b) Tabelas de Consequências
Consequências são os resultados de um evento que afetam os objetivos estraté-
gicos. Dessa forma, na Tabela de Consequências são identificados os impactos, 
isto é, os resultados da ocorrência de um risco nos objetivos da MB. Para realizar 
a identificação dos impactos, deve-se avaliar a situação futura que foi visualizada 
e compará-la com as descrições das consequências. Assim, os impactos são ava-
liados em cinco faixas: insignificante, pequeno, moderado, grande e catastrófico, 
conforme apresentado nas seguintes planilhas de avaliação dos impactos:
b.1) Tarefas Operacionais – estão relacionadas à capacidade da MB em executar 

as Operações e Ações de Guerra Naval, as atividades de Emprego Limitado 
da Força e em cumprir as Atividades Benignas, ou seja, estão associadas à ca-
pacidade da MB de executar as tarefas operacionais no tempo e intensidade 
necessários para o cumprimento de sua Missão. A tabela a seguir está direta-
mente relacionada aos OBNAV-6, OBNAV-7e OBNAV-8:
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b.3) Reputação e Imagem – referem-se diretamente à percepção que a socieda-
de e o público interno possuem da MB. Por meio da referida percepção é que 
a Força será conhecida, descrita, lembrada e relatada. A tabela a seguir está 
diretamente relacionada aos OBNAV-9:

b.2) Interoperabilidade – está relacionada com a capacidade da MB de operar 
de forma conjunta, combinada ou interagências, contribuindo com o efeito 
sinérgico necessário para o cumprimento da Missão Conjunta, ou seja, está 
associada à capacidade da MB de executar uma operação envolvendo plane-
jamento, doutrina e a compatibilidade dos equipamentos com outras institui-
ções, contribuindo para o cumprimento da Missão Conjunta. A tabela a seguir 
está diretamente relacionada aos OBNAV-9: Impacto Descrição da Consequência

Insignificante
Manifestação (reclamação, denúncia, questionamento etc.) indivi-
dual. Resposta no nível do Titular da Organização Militar.

Pequeno
Mídia negativa local. Resposta no nível do Comandante do Distrito 
Naval.

Moderado
Mídia negativa nacional. Manifestação (reclamação, denúncia, ques-
tionamento etc.) formal. Resposta no nível do CM.

Grande
Mídia negativa nacional continuada. Ação pública. Perda de credibi-
lidade. Ação do Ministério Público (MP). Resposta no nível do Minis-
tro da Defesa.

Catastrófico
Mídia negativa nacional e/ou internacional. Perda de credibilidade. 
Ação do MP. Resposta no nível do Presidente da República.

Impacto Descrição da Consequência

Insignificante
A MB tem capacidade de executar mais de 95% das tarefas opera-
cionais atribuídas em missões específicas com o tempo e intensida-
de necessários para o cumprimento de uma Missão Conjunta.

Pequeno

A MB tem capacidade de executar mais de 65% e até 95% das tare-
fas operacionais atribuídas em missões específicas com o tempo e 
intensidade necessários para o cumprimento de uma Missão Con-
junta.

Moderado

A MB tem capacidade de executar mais de 35% e até 65% das tare-
fas operacionais atribuídas em missões específicas com o tempo e 
intensidade necessários para o cumprimento de uma Missão Con-
junta.

Grande

A MB tem capacidade de executar mais de 5% e até 35% das tare-
fas operacionais atribuídas em missões específicas com o tempo e 
intensidade necessários para o cumprimento de uma Missão Con-
junta.

Catastrófico
A MB tem capacidade de executar menos de 5% das tarefas opera-
cionais atribuídas em missões específicas com o tempo e intensida-
de necessários para o cumprimento de uma Missão Conjunta.

Tabela 5 – Consequências relacionadas à Interoperabilidade.

Tabela 6 – Consequências relacionadas à Reputação e Imagem.
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O Nível de Risco refere-se a uma combinação entre a probabilidade de ocorrência do risco e seu impacto sobre os objetivos da Instituição, conforme estabelecido na Matriz 
de Risco a seguir:

Para cada nível de risco as seguintes ações são definidas: 
a) Baixo

a.1) ação requerida – Riscos baixos não requerem controles extras. Podem ser aceitos com os controles existentes. Devem ter monitoramento semestral. São considerados 
Riscos Locais e devem ser tratados pela própria OM proprietária do risco. 

a.2) agravamento do Risco – Em caso de agravamento, riscos baixos serão geridos pelas Subcomissões Permanentes de Gestão de Riscos.
a.3) tolerância – Riscos baixos são toleráveis, bastando existirem controles atuais.

b) Médio
b.1) ação requerida – Riscos médios requerem controles adequados antes de serem aceitos. Devem ter monitoramento quadrimestral. São considerados Riscos Locais e 

devem ser tratados pela própria OM proprietária do risco.
b.2) agravamento do Risco – Em caso de agravamento, riscos médios serão geridos pelas Subcomissões Permanentes de Gestão de Riscos. 
b.3) tolerância – Riscos médios são toleráveis. A implementação de novos controles dependem da relação custo x benefício. 

c) Alto
c.1) ação requerida – Riscos altos requerem excelentes controles antes de serem aceitos. Devem ter monitoramento mensal. Requerem ações urgentes. São considerados 

Riscos Setoriais e devem ser tratados pela Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos do ODS proprietário do risco.
c.2) agravamento do Risco – Em caso de agravamento, riscos altos serão geridos pela Comissão Permanente de Gestão de Riscos.
c.3) tolerância – Riscos altos são toleráveis. A implementação de novos controles dependem da relação custo x benefício.

Probabilidade de 
Ocorrência

Consequências

Insignificante Pequenas Moderadas Grandes Catastróficas

 Certa Médio Médio Alto Extremo Extremo

Provável Baixo Médio Alto Alto Extremo

Possível Baixo Médio Médio Alto Alto

Improvável Baixo Baixo Médio Médio Alto

Rara Baixo Baixo Baixo Médio Alto

Níveis de Riscos 

Tabela 7 – Matriz de Riscos.
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d) Extremo
d.1) ação requerida – Riscos extremos requerem excelentes controles e planos 

de tratamentos específicos antes de serem aceitos. Devem ter monitoramento 
contínuo. Requerem ações urgentes. São considerados Riscos Estratégicos e 
devem ser tratados pela Comissão Permanente de Gestão de Riscos.

d.2) agravamento do Risco – Em caso de agravamento, riscos extremos serão 
geridos pelo CM, assessorado pela Comissão Permanente de Gestão de Riscos.

d.3) tolerância – Riscos extremos não são toleráveis com os controles existentes. 
Novos controles devem ser implementados, independentemente da relação 
custo x benefício. 

O processo de comunicação e consulta é um processo contínuo e interativo que o 
CCSM conduzirá para fornecer, compartilhar ou obter informações e se envolver no di-
álogo com as partes interessadas e outros, com relação ao gerenciamento dos riscos. A 
comunicação inclui informativos às partes interessadas, internas e externas, a respeito 
da Gestão de Riscos. A análise do impacto dos riscos nos diversos atores internos e ex-
ternos à MB, bem como a capacidade que estes possuem de influenciar a Força, devem 
ser utilizadas para identificar que tipo de estratégia de comunicação deve ser adotada 
para cada ator, conforme as orientações contidas no quadro abaixo. Estas orientações 
são aplicadas de forma geral, mas, de acordo com a situação, podem ser necessários 
outros tipos de tratamento.

Efetividade Adequabilidade Confiabilidade Exequibilidade
Excelente SIM SIM SIM

Aceitável NÃO SIM SIM

Aceitável SIM NÃO SIM

Aceitável SIM SIM NÃO

Não aceitável NÃO NÃO SIM

Não aceitável NÃO SIM NÃO

Não aceitável SIM NÃO NÃO

Não aceitável NÃO NÃO NÃO

Efetividade dos Controles

Tabela 8 – Efetividade dos Controles.

A efetividade dos controles segue a tabela abaixo, com avaliações da sua adequabi-
lidade, confiabilidade e exequibilidade.

a) Excelente – Os controles são efetivos na mitigação dos riscos, são confiáveis e
são operados eficientemente, contudo necessitam de monitoramento contínuo.

b) Aceitável – Os controles são parcialmente efetivos na mitigação dos riscos.
Necessitam de monitoramento contínuo. Podem necessitar de revisão, melhora-
mentos ou serem substituídos.

c) Não aceitável – O controle não garante a redução dos níveis de riscos. Os
controles precisam ser refeitos.

Partes Interessadas e Comunicação
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 Tabela 9 – Impacto e Influência dos Atores no processo de Comunicação.

É o documento que apresenta a consolidação das análises e avaliações de riscos, realizadas pela Comissão e Subcomissões de Riscos. Por se tratar de informação de natureza 
estratégica, tendo como destinatário final a Alta Administração Naval, recebe classificação, no mínimo, “RESERVADO”. A gestão da informação referente aos registros de riscos 
produzidos é disciplinado pelo CEMA com o apoio da Comissão Permanente de Gestão de Riscos.

INFLUÊNCIA DOS ATORES

PEQUENA ELEVADA

IMPACTO 
NOS ATORES

BAIXO
Coletar Informação – São importantes 
como fonte de informação para o processo 
decisório.

Fornecer Informação – São importantes para 
divulgação. Devem receber a informação 
correta.

ALTO

Consultar – São, em geral, os que recebem 
ou que acessam os serviços. São importan-
tes para que se possam compreender suas 
necessidades e suas percepções.

Dialogar – São importantes no suporte da 
instituição. Devem compreender detalhada-
mente os riscos e a forma como estão sendo 
tratados.

Registro de Riscos
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Capítulo 4

Resultados e Desempenho da Gestão 
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Os objetivos estratégicos da MB, denominados de OBNAV, não são, a rigor, propriedade de nenhum setor específico da Marinha. A capilaridade que uma instituição como 
a Marinha apresenta em um país das dimensões do Brasil, associada à importância de uma unidade de pensamento (Visão de Futuro), faz com que o PEM oriente os diversos 
setores, visando a convergência de planejamentos e ações subsequentes para alcançar aqueles OBNAV. Dessa forma, os resultados da gestão estão apresentados por Cadeia de 
Valor Finalística (Macroprocessos Finalísticos), pois os demais OBNAV (Macroprocessos Gerenciais e de Suporte) apenas fornecem os insumos necessários ao desenvolvimento 
daqueles. O Quadro 9 apresenta a identificação, os órgãos que atuam e o valor gerado em cada uma das cadeias de valor finalísticas do Comando da Marinha. 

As informações sobre valores aplicados e demonstração do desempenho, através de indicadores, encontram-se discriminados nesse capítulo.

Cadeia de Valor Finalítica 
(Macroprocesso Finalístico)

Órgãos de Direção Setorial (ODS) 
que Atuam na Cadeia de Valor) Valor Gerado

OBNAV 6 - Executar Operações e Ações de Guerra 
Naval

ComOpNav

Poder Naval preparado e pronto para contribuir com a 
Defesa da Pátria; e
Poder Naval preparado e com credibilidade para contri-
buir para a dissuasão.

OBNAV 7 - Executar o Emprego Limitado da Força ComOpNav
Realização de Patrulha Naval para repressão de ilícitos no 
interior das Águas Jurisdicionais Brasileiras.

OBNAV 8 - Cumprir Atividades Benignas EMA, ComOpNav, CGCFN, DGN e SECIRM

Poder Naval preparado e pronto para: a manutenção ou 
restabelecimento da ordem, para o “desenvolvimento 
nacional”, para a “política externa”, e para a “segurança 
marítima”.

OBNAV 9 - Aprimorar a Interoperabilidade EMA e ComOpNav

Capacidade da MB de executar operações envolvendo 
planejamento, doutrina e a compatibilidade dos equi-
pamentos com outras instituições, contribuindo para o 
cumprimento da missão.

OBNAV 10 - Promover a Comunicação Estratégica CCSM
Poder Naval preparado e com credibilidade, contribuin-
do para a dissuasão.

Objetivos Estratégicos

Quadro 9 – Cadeias de Valor Finalísticas do Comando da Marinha.
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Os Indicadores de Desempenho começaram a ser elaborados no final de 2017. Em 2019, foram analisados de modo a serem efetivamente confiáveis. Em um primeiro mo-
mento, esse estudo abrangeu os indicadores relacionados com os Objetivos Navais do PEM e envolveu a necessidade de qualificação de pessoal. Dessa forma, ainda não foi 
possível realizar as medições de forma consistente. Até o final de 2020 será possível apresentar resultados mais consistentes que possam contribuir para a tomada de decisão. 
O Quadro 10 apresenta a lista de indicadores estratégicos em vigor:

Objetivos Navais
(Macroprocessos Finalísticos) Indicador O que o Indicador mostra

OBNAV 6 - Executar Operações e Ações de Guerra 
Naval

Percentual das metas de cada Operação/Ação de Guerra 
Naval que o Poder Naval atende completamente; atende 
parcialmente ou não atende de acordo com os padrões 
mínimos estabelecidos.

Identifica as deficiências e/ou limitações no preparo da Força 
para a realização de Operações/Ações de Guerra Naval.

OBNAV 7 - Executar o Emprego Limitado da Força

Percentual das metas de cada atividade relacionada ao 
Emprego Limitado da Força que o Poder Naval atende 
completamente; atende parcialmente ou não atende de 
acordo com os padrões mínimos estabelecidos.

Identifica as deficiências e/ou limitações no preparo da Força 
para a realização das atividades relacionadas ao Emprego Li-
mitado da Força.

OBNAV 8 - Cumprir Atividades Benignas

Percentual das metas de cada Atividade Benigna que o 
Poder Naval atende completamente; atende parcialmente 
ou não atende de acordo com os padrões mínimos esta-
belecidos.

Identifica as deficiências e/ou limitações no preparo da Força 
para a realização das Atividades Benignas.

OBNAV 9 - Aprimorar a Interoperabilidade

Percentual das metas de cada Operação Conjunta que o 
Poder Naval atende completamente; atende parcialmente 
ou não atende de acordo com os padrões mínimos esta-
belecidos.

Identifica as deficiências e/ou limitações no preparo da Força 
para a realização de Operações Conjuntas/Interagências.

OBNAV 10 - Promover a Comunicação Estratégica
Taxa de aumento do conhecimento dos representantes da 
sociedade brasileira sobre os conceitos associados à men-
talidade marítima e de defesa (relacionadas à MB).

O nível de assimilação das Mentalidades Marítima e de Defesa 
na Sociedade Brasileira, por meio dos seus representantes.

Quadro 10 – Indicadores Estratégicos de Desempenho

Indicadores de Desempenho
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Desenvolvimento dos Indicadores de Desempenho

Objetivo Naval 6 - Executar Operações e Ações de Guerra Naval

a) Ação Estratégica Naval (AEN):
Intensificar a presença naval nas AJB, em especial na Região Amazônica, na hi-
drovia Paraná-Paraguai, na Foz do Rio Amazonas e na faixa marítima no eixo 
Vitória – Santos.

b) Desenvolvimento do Indicador de Desempenho:

Objetivo Naval 7 – Executar o Emprego Limitado da Força

a) Ações Estratégicas Navais:
•  Preparar forças militares para atuar em operações de paz, operações humani-

tárias ou como força expedicionária de forma a estar pronto para participar em 
missões da Organização das Nações Unidas (ONU); e

•  Aperfeiçoar e expandir a quantidade de meios para emprego em Patrulha Na-
val (PATNAV), patrulhamento e Inspeção Naval (IN), de modo a realizar, anual-
mente, cem operações de fiscalização das AJB.

b) Desenvolvimento dos Indicadores de Desempenho:

META IDEAL
O indíce deve estar, pelo menos, na faixa de controle amarela

DEMONSTRAÇÃO
DO INDICADOR

DESCRIÇÃO

Índice de atendimento de 
ações que elevem a presença 
naval nas AJB, em especial na 
Região Amazônica, na hidrovia 
Paraná-Paraguai, na Foz do Rio 
Amazonas e na faixa marítima 
no eixo Vitória – Santos.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 70% – Amarela

Acima de 70% – Verde

Quadro 11– Indicador de Desempenho do Objetivo Naval 6.

Nº de comissões operativas realizadas  x 100
Nº de comissões operativas planejadas

META IDEAL
Pelo menos 1 indicador na faixa de controle na cor verde e os 

demais na faixa de controle amarela
DEMONSTRAÇÃO

DOS INDICADORES
DESCRIÇÃO

Índice de adestramento de 
forças militares para atuar 
em operações de paz, opera-
ções humanitárias ou como 
força expedicionária de for-
ma a estar pronto para par-
ticipar em missões da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU).

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 70% – Amarela

Acima de 70% – Verde

Índice de atendimento de 
operações de Patrulha Naval 
(PATNAV).

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 70% – Amarela

Acima de 70% – Verde

Índice de atendimento de 
operações de IN.

Acompanhamento anual.
Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 70% – Amarela

Acima de 70% – Verde

Quadro 12 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 7

 x 100Quantidade de adestramentos realizados

Quantidade de adestramentos planejados

 x 100Quant.de Ope. de PATNAV realizadas

Quant. de Operações PATNAV planejadas

 x 100Quant. de Op. de IN realizadas

Quant. de Op. de IN planejadas
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Objetivo Naval 8 – Cumprir Atividades Benignas

a) Ações Estratégicas Navais:
• Aperfeiçoar o salvamento (serviço de busca e salvamento - Search and 

Rescue (SAR)) e expandir a quantidade de meios para emprego nestas 
atividades;

• Ampliar a estrutura do Sistema de coleta, processamento e dissemina-
ção de dados Ambientais;

• Desenvolver e consolidar um sistema de despacho de embarcações in-
formatizado (“Porto sem Papel”), em cooperação com outros órgãos, 
visando tornar ágil a liberação e o fluxo de embarcações;

• Modernizar os sistemas de registros e controle de apoio às atividades do 
Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário (SSTA), tornando-os intero-
peracionais e de acesso prático para atualização e verificação de dados, 
bem como para emissão de certificados obrigatórios;

• Ampliar e aperfeiçoar a fiscalização do tráfego aquaviário e seu sistema 
de controle;

• Planejar a realização do Ensino Profissional Marítimo (EPM) para formar 
e capacitar profissionais especializados, considerando as necessidades 
do setor marítimo por pessoal qualificado;

• Reestruturar o Programa de Trabalho de Sinalização Náutica;
• Apoiar atletas militares em competições esportivas nacionais e interna-

cionais, por meio do Programa Olímpico da Marinha (PROLIM);
• Implantar, operacionalizar e manter a infraestrutura, a capacidade logís-

tica e de apoio à pesquisa do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), 
de modo a manter a taxa de atendimento logístico de demanda de pes-
quisa em sessenta por cento;

• Reconstruir a Estação Antártica Comandante Ferraz conforme padrões 
de sustentabilidade ambiental aplicáveis à Antártica;

• Implantar, operacionalizar e manter a infraestrutura necessária ao de-
senvolvimento das atividades científicas e ambientais, relacionadas ao 
Plano de Direção Setorial para os Recursos do Mar;

• Elaborar a proposta revista do limite exterior da Plataforma Continental 
Brasileira para além das 200 milhas, conforme previsto no artigo 76 da 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), de for-
ma a obter a ampliação do limite da Plataforma Continental Brasileira 
para até 350 milhas da linha de base a partir da qual se mede a largura 
do mar territorial ou 100 milhas da isóbata de 2500 m;

• Definir as diretrizes iniciais, orientações e ferramentas adequadas ao 
planejamento espacial marinho, de forma a permitir a conclusão da pri-
meira versão do Plano de Uso Compartilhado do Ambiente Marinho; e

• Identificar as alterações legislativas e normativas necessárias para har-
monização das políticas relacionadas ao uso compartilhado do ambien-
te marinho e costeiro.
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META IDEAL
Pelo menos 07 indicadores na faixa de controle na cor verde e 

04 indicadores na faixa de controle amarela
DEMONSTRAÇÃO

DOS INDICADORES
DESCRIÇÃO

Índice de atendimento 
de serviços de busca e 
salvamento - SAR.

Acompanhamento
anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 70% – Amarela

Acima de 70% – Verde

Índice de atendimento 
de pessoas salvas nos 
serviços de busca e sal-
vamento - SAR.

Acompanhamento
anual.

Abaixo de 40% – Vermelho 
Entre 40% e 60% – Amarela

Acima de 60% – Verde

Índice de pessoas desa-
parecidas nos serviços 
de busca e salvamento 
- SAR.

Acompanhamento
anual.

Abaixo de 10% – Verde 
Entre 10% e 30% – Amarela
Acima de 30% – Vermelho

 x 100
Nº de serviços de busca e salvamento realizados

Nº de serviços de busca e salvamento solicitados

 x 100Nº de pessoas salvas
 Nº total de pessoas envolvidas em

acidentes/incidentes marítimos 

Quadro 13 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 8

x 100Nº de pessoas desaparecidas
Nº total de pessoas envolvidas e
acidentes/incidentes marítimos 

META IDEAL
Pelo menos 07 indicadores na faixa de controle na cor verde e 

04 indicadores na faixa de controle amarela
DEMONSTRAÇÃO

DOS INDICADORES
DESCRIÇÃO

Índice de pessoas mortas nos 
serviços de busca e salvamento - 
SAR.

Acompanhamento anual.
Abaixo de 10% – Verde 

Entre 10% e 30% – Amarela
Acima de 30% – Vermelho

Percentual de Carregamento 
de Dados Oceanográficos (PCDO): 
Indicador representa a porcenta-
gem dos dados oceanográficos 
coletados e os utilizados para ali-
mentação dos Bancos de Dados 
do Centro de Hidrografia da Ma-
rinha (CHM).

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

Percentual de Carregamento 
da Carta Sinótica em Formato Di-
gital: indicador representa a por-
centagem das feições meteoroló-
gicas (frentes, centros de pressão, 
zonas de convergência etc.) da 
carta sinótica gerada em forma-
to digital, e o que foi carregado 
na base de dados ambientais do 
CHM.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 70% – Amarela

Acima de 70% – Verde

 x 100Nº de pessoas mortas
 Nº total de pessoas envolvidas em

acidentes/incidentes marítimos 

 x 100Nº de ações realizadas
 Nº de ações planejadas

 x 100Nº de feições meteorológicas geradas
 Nº de feições meteorológicas carregadas

Quadro 13 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 8

b) Desenvolvimento dos Indicadores de Desempenho:
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META IDEAL
Pelo menos 07 indicadores na faixa de controle na cor verde e 

04 indicadores na faixa de controle amarela
DEMONSTRAÇÃO

DOS INDICADORES
DESCRIÇÃO

Percentual de Carregamento dos 
produtos de Previsão Numérica 
do Tempo (PCPNT).

Acompanhamento anual. Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 70% – Amarela

Acima de 70% – Verde

Percentual de Índice Global de 
Dados Ambientais: O Indicador 
representa as apreciações amos-
trais dos processos que formam 
o sistema de coleta, processa-
mento e disseminação de dados 
ambientais, considerando-se os 
dados meteoceanográficos e os 
dados ligados aos processos de 
Levantamentos Hidrográficos (ba-
timétricos, maregráficos e carto-
gráficos).

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 70% – Amarela

Acima de 70% – Verde

 x 100

Nº de produtos de previsão
numérica de tempo geradas

 Nº de produtos de previsão
numérica de tempo carregados

 x 100
Nº de dados ambientais apreciados

Nº de dados ambientais totais

Quadro 13 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 8

META IDEAL
Pelo menos 07 indicadores na faixa de controle na cor verde e 

04 indicadores na faixa de controle amarela
DEMONSTRAÇÃO

DOS INDICADORES
DESCRIÇÃO

Índice operacional do Serviço Hi-
drográfico Nacional (ISHN) – O 
indicador exprime uma relação 
entre o resultado do fluxo carto-
gráfico, da eficácia e efetividade 
do Banco Nacional de Dados Oce-
anográficos (BNDO) e da eficácia 
da execução do Plano de Coleta 
de Dados Meteoceanográficos 
(PCD-METOC).

Acompanhamento anual.

O Indicador "ISHN" é apurado por meio de 
cinco índices auxiliares. Por meio do Indicador 
"ISHN", é obtido um valor ponderado que expri-
me uma relação entre o resultado do fluxo car-
tográfico, da eficácia e efetividade do BNDO e 
da eficácia da execução PCD-METOC. Dessa for-
ma, são contempladas apreciações amostrais 
dos processos que formam o sistema de coleta, 
processamento e disseminação de dados am-
bientais, considerando-se aqui os dados meteo-
ceanográficos e os dados ligados aos processos 
de Levantamentos Hidrográficos (batimétricos, 
maregráficos e cartográficos). 

ISHN maior ou igual a 80% - Verde. 
Menor que 80% - Vermelho.

Índice de desenvolvimento e con-
solidação de um sistema de des-
pacho de embarcações informa-
tizado (“Porto sem Papel”), em 
cooperação com outros órgãos, 
visando tornar ágil a liberação e 
o fluxo de embarcações, no prazo 
de até 3 horas.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

Quadro 13 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 8

 x 100Nº de ações realizadas

Nº de ações planejadas 
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META IDEAL
Pelo menos 07 indicadores na faixa de controle na cor verde e 

04 indicadores na faixa de controle amarela
DEMONSTRAÇÃO
DOS NDICADORES

DESCRIÇÃO

Percentual que visa medir se 
o número de Inspeções Navais 
(IN)/ Vistorias Navais (VN) está 
adequado para atender a deman-
da: Esse indicador mede a capa-
cidade de formação da força de 
trabalho da Gerencia de Vistorias 
e Inspeções, constituído por Ins-
petores e vistoriadores navais, 
calculado por meio do número 
de IN e VN contratados, dividido 
pela demanda de IN e VN.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

Indicador visa monitorar a qua-
lidade das atividades desem-
penhadas pelos IN/VN: Esse in-
dicador é calculado pelo Nº de 
atividades realizadas pelos IN/
VN e corrigidas pelos IN/VN Che-
fes (supervisão), dividido pelo nº 
total de atividades realizadas, vi-
sando identificar a elevação nos 
padrões de qualidade de atendi-
mento dos usuários internos de 
seus serviços.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 10% – Verde 
Entre 10% e 30% – Amarela
Acima de 30% – Vermelho

META IDEAL
Pelo menos 07 indicadores na faixa de controle na cor verde e 

04 indicadores na faixa de controle amarela
DEMONSTRAÇÃO

DOS INDICADORES
DESCRIÇÃO

Índice de modernização 
dos sistemas de registros 
e controle de apoio às 
atividades do SSTA.

Acompanhamento 
anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

Indicador de acompa-
nhamento de inspeção 
de navios de bandeiras 
estrangeiras que de-
mandaram em portos 
nacionais: Indicador cal-
culado pelo Nº de navios 
de bandeira estrangeira 
inspecionados, dividi-
do pelo nº de navios de 
bandeira estrangeira que 
demandaram portos.

Acompanhamento 
anual.

Abaixo de 5% – Vermelho 
Entre 5% e 20% – Amarela

Acima de 20% – Verde

Quadro 13 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 8

 x 100
Nº de navios de bandeira estrangeira que

demandaram portos nacionais

Nº de navios de bandeira estrangeira
inspecionados

Quadro 13 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 8

Nº de atividades realizadas pelos IN/VNe
corrigidas pelos Chefes  x 100

Nº total de atividades realizadas

 x 100
Nº de IN/VN contratados

Demanda de IN/VN

 x 100Nº de ações realizadas

Nº de ações planejadas 
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META IDEAL
Pelo menos 07 indicadores na faixa de controle na cor verde e 

04 indicadores na faixa de controle amarela
DEMONSTRAÇÃO

DOS INDICADORES
DESCRIÇÃO

Indicador de acompanha-
mento de inspeção das em-
presas de mergulho. Indica-
dor calculado pelo indicativo 
do Nº de empresas de mer-
gulho inspecionadas, dividi-
do pelo Nº de empresas com 
planejamento para inspeção 
no ano. A meta é ter inspe-
cionada uma empresa de 
mergulho por mês. 

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

Indicador de Desempenho 
Final (DF) das OM do SSTA. 
O indicador é calculado pela 
quantidade de OM do SSTA 
com DF acima de 0.8, dividido 
pela quantidade total de OM 
do SSTA. 

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

META IDEAL
Pelo menos 07 indicadores na faixa de controle na cor verde e 

04 indicadores na faixa de controle amarela
DEMONSTRAÇÃO

DOS INDICADORES
DESCRIÇÃO

Indicador de Verificação de 
Proficiência (VP) das OM do 
SSTA. O indicador é calcula-
do pela quantidade de VP 
realizadas no ano nas OM do 
SSTA, dividida pela quantida-
de total de VP previstas no 
ano. Acompanhamento anu-
al: 100%. Indicador classifica-
do como excelente.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

Indicador de acompanha-
mento dos processos de ho-
mologação de material de 
salvatagem. A meta é a rea-
lização de 90% dos processos 
de homologação de material 
de salvatagem em até 10 dias 
úteis. O indicador é calculado 
pelo Nº de processos anali-
sados no prazo, dividido pelo 
nº de processos que deram 
entrada no Departamento.
 
Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

 x 100
Nº de empresas de mergulho
c/ planejamento p/ inspeção

Nº de empresas de mergulho 
inspecionadas inspecionados

 x 100
Quant. total de OM do SSTA

Quant. de OM do 
SSTA com DF acima de 0,8

Quadro 13 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 8

 x 100Quant. de VP realizadas
 Quant. de VP previstas

 x 100
Nº de solicitações de homologação

de material de salvatagem

Nº de processos de homologação de 
material de salvatagem realizadas 

Quadro 13 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 8
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META IDEAL
Pelo menos 07 indicadores na faixa de controle na cor verde e 

04 indicadores na faixa de controle amarela
DEMONSTRAÇÃO

DOS INDICADORES
DESCRIÇÃO

Indicador de Acompanhamen-
to do Desempenho das Capita-
nias dos Portos (CP)/ Delegacias 
(DL)/ Agências (AG) - Porto sem 
Papel. Meta estabelecida junto 
à Comissão Nacional das Auto-
ridades nos Portos (CONAPOR-
TOS) de atendimento em até 3h 
para a liberação do processo. 

Acompanhamento
trimestral.

O indicador mede o Tempo médio de anu-
ência (tempo entre o pedido de despacho e a 

liberação pelas CP/DL/AG

Acima de 3 horas – Vermelho.
Até 3 horas – Verde.

Índice de realização de cursos 
relacionados ao EPM. O indi-
cador é calculado dividindo-se 
o numero de cursos realizados 
pelo numero de cursos planeja-
dos.
Acompanhamento anual = 
70,10%. Indicador classificado 
como regular.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

META IDEAL
Pelo menos 07 indicadores na faixa de controle na cor verde e 

04 indicadores na faixa de controle amarela
DEMONSTRAÇÃO

DOS INDICADORES
DESCRIÇÃO

Índice de Eficácia dos auxílios à 
navegação (faróis, faroletes, ba-
lizas, boias, radiofaróis, estações 
rádio de faróis e estações GPS).

Acompanhamento anual.

Meta de Eficácia dos auxílios à navegação 
deve ser:

maior ou igual a 95% - Verde. 
Entre 50% e 95% - Amarela
Abaixo de 50% - Vermelho.

Índice de participação de atletas 
militares da Marinha em com-
petições esportivas nacionais 
e internacionais, por meio do 
PROLIM.

Acompanhamento anual.

 Nº de atletas da MB – pelo menos 30% do 
total de atletas militares.

Abaixo de 30% – Vermelho 
Entre 30% e 50% – Amarela

Acima de 50% – Verde

Taxa de atendimento logístico 
de demanda de pesquisa do 
PROANTAR.

Acompanhamento anual.
Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

 x 100Nº de cursos de EPM realizados 
Nº de cursos de EPM planejados

Quadro 13 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 8 Quadro 13 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 8

 x 100Nº de ações realizadas
Nº de ações planejadas 
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META IDEAL
Pelo menos 07 indicadores na faixa de controle na cor verde e 

04 indicadores na faixa de controle amarela
DEMONSTRAÇÃO

DOS INDICADORES
DESCRIÇÃO

Índice de reconstrução da Estação 
Antártica Comandante Ferraz.

Acompanhamento anual.
Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

Implantar, operacionalizar e manter 
a infraestrutura necessária ao de-
senvolvimento das atividades cien-
tíficas e ambientais, relacionadas 
ao Plano de Direção Setorial para os 
Recursos do Mar.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

Elaborar a proposta revista do limite 
exterior da Plataforma Continental 
Brasileira para além das 200 milhas.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

Identificar as alterações legislativas 
e normativas necessárias para har-
monização das políticas relaciona-
das ao uso compartilhado do am-
biente marinho e costeiro.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

Quadro 13 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 8

 x 100Nº de ações realizadas
Nº de ações planejadas 

 x 100Nº de ações realizadas
Nº de ações planejadas 

 x 100Nº de ações realizadas
Nº de ações planejadas 

 x 100Nº de ações realizadas
Nº de ações planejadas 
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Objetivo Naval 9 - Aprimorar a Interoperabilidade

a) Ação Estratégica Naval:
Elevar o nível de Interoperabilidade dos meios das Forças Armadas nos 
campos da Logística e Operações;

b) Desenvolvimento do Indicador de Desempenho:

META IDEAL
O índice deve estar pelo menos na faixa de controle na cor 

amarela.

DEMONSTRAÇÃO
DOS INDICADORES

DESCRIÇÃO

Índice de ações que elevem 
o nível de interoperabilidade 
nos campos da Logística e 
Operações.

Acompanhamento 
anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarela

Acima de 80% – Verde

Objetivo Naval 10 - Promover a Comunicação Estratégica

a) Ações Estratégicas Navais:
• Realizar produções e divulgações das atividades realizadas pelo Poder Naval,  

por ocasião dos exercícios operativos;
• Realizar produções e divulgações das atividades realizadas pelo Poder Naval  

quando operando com outras marinhas;
• Realizar produções e divulgações das atividades realizadas pelo Poder Naval,  

visando obter maior visibilidade da Força no âmbito das Operações de Paz,  
principalmente as de caráter naval;

• Realizar produções e divulgações para destacar a capacidade do Poder Naval  
de contrapor-se à concentração de forças hostis nas proximidades das frontei 
ras e dos limites das AJB; 

• Realizar produções e divulgações das atividades realizadas pelo Poder Naval,  
por ocasião das missões em prol do apoio à Política Externa; e

• Realizar produções e divulgações de eventos, produtos e materiais de Defesa  
produzidos nacionalmente e de emprego Naval, advindos da Base Industrial  
de Defesa.

b) Desenvolvimento dos Indicadores de Desempenho:

META IDEAL
02 indicadores verdes e os demais amarelos

DEMONSTRAÇÃO
DOS INDICADORES

DESCRIÇÃO

Realizar produções e divul-
gações das atividades re-
alizadas pelo Poder Naval, 
por ocasião dos exercícios 
operativos.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho
Entre 50% e 80% – Amarelo

Acima de 80% – Verde

 x 100Nº de ações realizadas
Nº de ações planejadas 

Quadro 14 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 9

Quadro 15 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 10

OBS.:
A integração da MB, do Exército Brasileiro (EB), e da Força Aérea Brasileira (FAB) é 

um processo gradativo, uma vez que as Forças Singulares (FS) tem culturas próprias e 
mudá-las rapidamente pode causar um impacto negativo. Portanto, deve-se buscar um 
incremento, ano a ano, do número de ações que elevem o nível de interoperabilidade, 
nos campos da Logística e Operações (M-30), não somente no emprego de pessoal, 
mas também no emprego de materiais e equipamentos específicos, como o link de 
dados, sistema de rádios, linguagens e criptografias comuns, entre outros. 

 x 100
Quant. de produções 

e divulgações implementadas
Total de produções e divulgações propostas
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Quadro 15 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 10

META IDEAL
02 indicadores verdes e os demais amarelos

DEMONSTRAÇÃO
DOS INDICADORES

DESCRIÇÃO

Realizar produções e 
divulgações das ativida-
des realizadas pelo Po-
der Naval, por ocasião 
das missões em prol do 
apoio à Política Externa.

Acompanhamento 
anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarelo

Acima de 80% – Verde

Realizar produções e 
divulgações de eventos, 
produtos e materiais de 
Defesa produzidos na-
cionalmente e de em-
prego Naval, advindos 
da Base Industrial de 
Defesa.

Acompanhamento 
anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarelo

Acima de 80% – Verde

Quadro 15 – Indicadores de Desempenho do Objetivo Naval 10

META IDEAL
02 indicadores verdes e os demais amarelos

DEMONSTRAÇÃO
DOS INDICADORES

DESCRIÇÃO

Realizar produções e divulga-
ções das atividades realizadas 
pelo Poder Naval quando ope-
rando com outras marinhas.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarelo

Acima de 80% – Verde

Realizar produções e divulga-
ções das atividades realizadas 
pelo Poder Naval, visando ob-
ter maior visibilidade da Força 
no âmbito das Operações de 
Paz, principalmente as de ca-
ráter naval.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarelo

Acima de 80% – Verde

Realizar produções e divulga-
ções para destacar a capaci-
dade do Poder Naval de con-
trapor-se à concentração de 
forças hostis nas proximidades 
das fronteiras e dos limites 
das AJB.

Acompanhamento anual.

Abaixo de 50% – Vermelho 
Entre 50% e 80% – Amarelo

Acima de 80% – Verde

 x 100
Quant. de produções 

e divulgações implementadas
Total de produções e divulgações propostas

 x 100
Quant. de produções 

e divulgações implementadas
Total de produções e divulgações propostas

 x 100
Quant. de produções 

e divulgações implementadas
Total de produções e divulgações propostas

 x 100
Quant. de produções 

e divulgações implementadas
Total de produções e divulgações propostas

 x 100
Quant. de produções 

e divulgações implementadas
Total de produções e divulgações propostas
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1) AEN – Intensificar a presença naval nas AJB, em especial na Região Amazôni-
ca, na hidrovia Paraná-Paraguai e na faixa marítima no eixo Vitória-Santos.

a) Prioridades estabelecidas no exercício:
A importância da presença dos meios da MB nas AJB principalmente na região 
Amazônica, na hidrovia Paraná-Paraguai e nas bacias petrolíferas do Sudeste, 
foi buscada no planejamento das comissões operativas previstas para o ano de 
2019.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
• Para 2019, foram planejadas diversas comissões operativas, tanto na Esquadra 

quanto nos Distritos Navais, bem como operações conjuntas do Ministério da 
Defesa (MD), que elevaram a presença da MB nas AJB. Dentre essas comis-
sões, podem ser destacadas ASPIRANTEX, ADEREX, MISSILEX, UNITAS, UAN-

Cadeias de Valor Finalísticas

Cadeia de Valor Finalística 1 - Objetivo Naval 6 

Infográfico 3 – Cadeia de Valor do Objetivo Naval 6.

FEX, ÁGATA e DRAGÃO. Em virtude do incidente de poluição por óleo de
origem desconhecida, ocorrido na faixa de litoral que se estendeu do 
Maranhão ao Rio de Janeiro, a operação DRAGÃO foi transformada na primeira 
fase da operação AMAZÔNIA AZUL – MAR LIMPO É VIDA, crescendo ainda em 
duração, número de meios envolvidos e de portos visitados.

• Elevação da participação da MB no cenário nacional, ressaltando as
comissões operativas tais como “ADEREX / JOANA D’ARC”, “TORPEDEX”,
“UNITAS”,  “APOLOG L/NE”, “MANSUP I, II e III”, “AMAZÔNIA AZUL / 
DRAGÃO - MAR LIMPO É VIDA”, "Exercício de Emergência Nuclear em Angra 
dos Reis (EENAR)" e “Monitoramento da Mancha de Óleo”, dentre outras.

• Ações de presença no litoral do Espírito Santo.
• Realização de seis comissões de apoio logístico ao Posto Oceanográfico da  

Ilha da Trindade.
• Manutenção da qualificação e adestramento de equipes de mergulho.
• Operações de intensificação da presença do Estado na região da fronteira ma-
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rítima, com ações preventivas e repressivas contra delitos transfronteiriços e  
crimes ambientais praticados.

• Contribuição em exercícios conjuntos com a FAB.
• Apoio à Comissão MISSILEX-II/2019.
• Participação no transporte dos alvos e apoio de reboque nas Operações 

MANSUP II e III.
• Apoio às Operações UNITAS LX e UNITAS AMPHIBIOUS.
• Apoio prestado aos navios para que realizem os adestramentos necessários  

de seus sistemas de armas; Emprego de duas aeronaves AF-1 na Operação RI-
BEIREX, realizada na área de Santarém-PA e proximidades do Lago Grande do 
Curai e da Ilha do Patacho.

• Chegada das aeronaves da OPERANTAR XXXVII que cumpriram mais de 130 
horas de voo no Continente Antártico.

• O Círio de Nazaré, manifestação religiosa Católica do Estado do Pará e um dos 
maiores eventos religiosos do mundo, reúne cerca de dois milhões de pes-
soas. Em 2014, a organização do Círio recebeu, oficialmente, da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o título 
de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Em prol da organização,  
fiscalização, controle dos eventos, a fim de contribuir para a segurança do pú-
blico envolvido, foi empregado, em 2019, um efetivo de 300 militares para o 
apoio aos eventos terrestres. No trajeto fluvial da imagem peregrina de Nossa 
Senhora de Nazaré, foram empregados 800 militares e 40 meios operativos, 
incluindo navios, embarcações orgânicas e motos aquáticas.

• A Operação Caribex 2019, realizada no período de 08/ABR a 20/MAI/2019,  
abrangeu as cidades de Paramaribo (SUR), Port of Spain (Trinidad e Tobago), 
Willemstad (CUR), Saint George's (GRN), Georgetown (GUI) e Caiena (GUF).
Nessa operação, foram empregados três Navios-Patrulha, a saber: Navio Patru-
lha (NPa) Bracuí; NPa Guanabara e NPa Guaíba. A realização de comissão resul-
tou na elevação do nível de prontidão e no nível de adestramento do pessoal e 
dos meios envolvidos. Foram realizadas Ações de Emprego Limitado da Força, 
por ocasião da Patrulha Naval em Área de Jurisdição Brasileira, e de Apoio à 
Política Externa do Brasil, quando da visita aos portos estrangeiros, propósito 
principal da Comissão (representação).

• O Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN), por intermédio do Comando da 
Flotilha de Mato Grosso (ComFlotMT), realizou missão de adestramento, entre 
os dias 16 e 21 de fevereiro, no tramo sul do Rio Paraguai. Os meios empre-
gados para a atividade foram o Monitor Parnaíba e a Lancha de Operações 

Fluviais (LOF) Excalibur.  Além de reforçar a presença da MB junto às fronteiras 
com a Bolívia e o Paraguai, a comissão teve o propósito de testar a capacidade 
operativa do binômio navio-lancha, o que se mostrou importante devido às 
diferenças de características dos meios envolvidos. O Monitor Parnaíba, que 
possui elevado poder de fogo e capacidade logística, teve como embarcação 
orgânica a lancha blindada mencionada, dotada de grande velocidade e ma-
nobrabilidade. O emprego do Monitor Parnaíba, em conjunto com a LOF Exca-
libur, construída pela Base Fluvial de Ladário (BFLa), possibilita ampliação nas 
operações ribeirinhas e capacidade de patrulha fluvial, além de cooperação 
em ações de IN e possibilidade de efetuar busca, socorro e salvamento fluvial 
na região.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
•  Das 489 comissões operativas planejadas pela Esquadra e pelos Distritos Na-

vais, foram realizadas 531 (108,6%  - faixa de controle verde). Apesar do índice 
de atendimento estar acima de 100%, foi verificado que o número de comis-
sões operativas de grande vulto planejadas é menor que o desejável.

• Na Operação Verde Brasil, durante o período de 24AGO a 24OUT, no ambiente 
operacional, ao término das ações, foram alcançados, no âmbito do Comando 
do 4º Distrito Naval (Com4ºDN), os seguintes resultados: controle da Área de 
Operações (AOp); identificação das regiões atingidas por crimes ambientais, 
pistas irregulares para pouso de aeronaves, madeireiras e garimpos ilegais, e 
reservas indígenas sob risco de ataques de grupos extrativistas de madeiras 
e minerais. Os meios e pessoal empregados pelo Com4ºDN foram: Navio-Au-
xiliar Pará, 01 CiaFuzNav, NPa Bracuí, 01 Lancha de Ação Rápida (LAR), Navio 
de Apoio Oceanográfico (NApOc) Iguatemi, NPa Guarujá, 01 Destacamento da 
Capitania dos Portos da Amazonia Oriental (CPAOR), 01DstFuzNav. Após 62 
dias intercalados de emprego dos meios, foram localizados durante reconhe-
cimento aéreo: 34 focos de incêndio, 02 duas pistas ilegais de pouso, 32 áreas 
de desmatamentos, 02 áreas de garimpo e reservas indígenas sob risco de 
ataques de grupos extrativistas de madeiras e minerais. Houve apreensão de 
cerca de 1.854,77m³ de madeira ilegal. Foram efetuadas 02 prisões por órgãos 
policiais atuando em conjunto com o Com4ºDN.
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ANO INDICADOR

2019 (531 ÷ 489) x 100 = 108,6%

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
• A principal causa da não inclusão de uma comissão no planejamento anual,  

bem como da não execução de uma comissão planejada é a indisponibilidade  
de meios decorrente da idade dos navios e da restrição de recursos para a 
manutenção de sua prontidão. A melhoria do cenário econômico e a aquisição 
de novos meios navais propiciarão um incremento não só no índice de atendi-
mento, como também no número absoluto de comissões realizadas.

e) Desafios para o futuro:
• O contexto atual de restrições orçamentárias afeta sobremaneira o planeja-

mento e a execução de comissões que elevem a presença naval nas AJB, uma 
vez que impactam negativamente no Programa Geral de Manutenção dos 
meios operativos e, consequentemente, na disponibilidade dos mesmos. Um 
importante desafio é a manutenção da qualificação das tripulações dos meios 
operativos, uma vez que essas não estão ganhando a experiência que advêm 
da exposição à complexidade das operações navais. No médio e longo prazo, o 
impacto é na manutenção não só das capacidades operativas atuais da Força 
Naval, mas da capacidade de incorporar novos meios, tecnologias e procedi-
mentos.

• Para 2020, a perspectiva é de que a Região Norte receba aportes significativos 
de recursos, principalmente na área de infraestrutura. Desse fator, provavel-
mente resultará no aquecimento da economia local e aumento do fluxo de 
mercadorias. Considerando que grande parte do transporte se dá pelo modal 
marítimo/fluvial, é razoável esperar o aumento das demandas envolvendo a 
atuação da Marinha na região. Adicionalmente, considerando a tendência de 
redução da força de trabalho, em face da conjuntura orçamentária das Forças 
Armadas, o Com4°DN tem como um dos seus principais desafios, o contínuo 
aprimoramento dos processos, visando a obtenção da máxima eficiência da 
sua força de trabalho e dos recursos materiais e financeiros aplicados nas ati-
vidades.
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Infográfico 4 – Cadeia de Valor do Objetivo Naval 7.

1) AEN - Preparar forças militares para atuar em operações de paz, operações
humanitárias ou como força expedicionária de forma a estar pronto para par-
ticipar em missões da Organização das Nações Unidas (ONU).

a) Prioridades estabelecidas no exercício:
Preparar os meios navais, suas tripulações e os componentes do Estado-Maior 
designados para a Força Tarefa Marítima (FTM-UNIFIL). As Forças Armadas bra-
sileiras estão, desde 2011, no comando da missão de paz da Força-Tarefa Maríti-
ma (FTM) da UNIFIL. A MB mantém um navio e uma aeronave orgânica na costa 
libanesa com o objetivo de impedir a entrada de armas ilegais e contrabandos 
naquele país, além de contribuir para o treinamento da Marinha libanesa, de 
modo que a mesma possa conduzir suas atribuições de forma autônoma.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados
e impactos:
• Realização de viagens de Manutenção da Fragata União (MAI2019) e Cv Bar-

roso (NOV2019);
• Participação das tripulações da Corveta Barroso (Líbano XVI), da Fragata In-

dependência (Líbano XVII) e dos Estados-Maiores dos 18º e 19º Contingentes 
em cursos e estágios ministrados pelo Centro de Instrução Almirante Sylvio de 

ANO INDICADOR

2019 (4 ÷ 4) X 100 = 100%

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
Não há.

e) Desafios para o futuro:
Manter a meta de alcançar 100% no indicador de desempenho.

Camargo (CIASC) e Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB);
• Realização dos Períodos de Manutenção de preparação da Corveta Barroso e 

Fragata Independência; e
• Realização das Etapas Básica e Avançada do Estágio Final Pré-desdobramento 

pela Corveta Barroso e Fragata Independência.
c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto

observado, com uso de indicadores:
Conforme demonstrado no indicador do quadro abaixo, foi alcançada a meta de 
100% do que foi planejado.

Cadeia de Valor Finalística 2 Objetivo Naval 7
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2) AEN - Aperfeiçoar e expandir a quantidade de meios para emprego em 
Patrulha Naval (PATNAV), patrulhamento e IN, de modo a realizar, anualmen-
te, cem operações de fiscalização das AJB.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
A segurança do tráfego aquaviário nas águas jurisdicionais brasileiras é regi-

da pela Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA) e pelo seu regulamen-
to, que estabelecem a competência da Autoridade Marítima para promover sua 
implementação com o propósito de salvaguardar a vida humana e a segurança 
da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, e a prevenção da poluição 
ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio.

A fiscalização do cumprimento da LESTA, das normas e regulamentos dela 
decorrentes e dos atos internacionais ratificados pelo Brasil é realizada por in-
termédio de Patrulha Naval (PATNAV) e da IN, conduzidas pelos representantes 
da Autoridade Marítima, em cada Distrito Naval por meio das Capitanias dos 
Portos, suas DL e Agências subordinadas.

Nesse contexto, foram priorizadas as ações de PATNAV e IN, empregando 
o maior número possível de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, a 
fim de incrementar, com eficiência e eficácia, as ações de fiscalização do tráfego 
aquaviário.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
• De modo a aperfeiçoar e expandir a quantidade de meios para intensificar a 

fiscalização nas Águas Jurisdicionais Brasileiras, foi inserido no Programa Geral 
de Adestramento do Comando de Operações Navais, com periodicidade men-
sal, a qualificação de militares para funções relacionadas à abordagem durante 
as atividades de IN, Patrulha Naval e Patrulhamento, de acordo com o Estágio 
Básico de Abordagem.

• As Cartas de Instrução de Patrulha Naval, IN e Patrulhamento foram revisadas 
de modo a aperfeiçoar as ações de fiscalização do tráfego aquaviário, repres-
são e prevenção contra delitos transfronteiriços e ambientais, promovendo o 
emprego, com eficiência e eficácia, dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros 
navais em pontos focais da costa para monitoramento das embarcações em 
trânsito nas AJB de acordo com uma periodicidade anual mínima de IN realiza-
das em cada Polo de IN.

• As ações de PATNAV/IN na área compreendida entre o Complexo Naval de La-
dário (CNLa) e Porto Murtinho e os postos de bloqueio e controle fluvial esta-

belecidos no Rio Paraguai, na região de Corumbá-MS e as operações: ACRUX 
IX, no período de 13SET a 06OUT19, na área geográfica do rio Paraguai com-
preendida entre as cidades de Ladário (Mato Grosso do Sul - MS) e Assunção 
(Paraguai) que contou com a participação de meios da MB, da Armada Para-
guaia (ARPAR), da Armada Uruguaia (AROU) e Armada Boliviana (ARBOL); e 
Fronteira Sul IV no período de 06 a 19NOV19, na área entre Ladário-MS e o 
Distrito de Albuquerque-MS, demonstram sobremaneira a intensificação da 
presença naval na hidrovia Paraguai-Paraná, inclusive com o apoio de uma ae-
ronave A-29 Super Tucano da FAB.

• Missões realizadas em coordenação com a Marinha Nacional Francesa (MNF) 
na faixa de fronteira com a Guiana Francesa, objetivando coibir a pesca ilegal 
nas Zonas Econômicas Exclusivas de cada país e reforçar os laços fraternos 
entre a França e o Brasil.

• Na Operação Ágata, a atuação da Marinha se dá em conjunto com o EB, com 
o Departamento de Polícia Federal (DPF) e com o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente (IBAMA). Nessa operação são desencadeadas ações de PATNAV, ati-
vidades de IN e Ações Cívico-Sociais (ACiSo) nas águas jurisdicionais brasileiras, 
inclusive na faixa de fronteira marítima com a Guiana Francesa. No decorrer 
do ano de 2019, as ações da operação Ágata resultaram: no fortalecimento da 
prevenção, controle, fiscalização, repressão dos delitos transfronteiriços e dos 
crimes ambientais; apoio à comunidade marítima e à população ribeirinha; 
intensificando a presença do Estado Brasileiro na Área de Operações (AOp); 
intensificação da segurança da navegação; e dissuasão de ações ilícitas na re-
gião. A participação de Agências de Fiscalização, Segurança e Saúde ampliaram 
as ações de fiscalização em terminais hidroviários, em embarcações e cargas 
transportadas, além das ACiSo que atendem a população e são importantes 
para ampliar a presença do Estado nas comunidades ribeirinhas.

• As IN constituem importantes operações para a garantia do cumprimento da 
LESTA. Os principais objetivos são a segurança da navegação, a salvaguarda 
da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica. Essas operações 
contribuem principalmente para a redução do número de acidentes com víti-
mas fatais. No ano de 2019, foram abordadas 28.168 embarcações na área de 
jurisdição do Com4ºDN (Belém).

• A Operação Caribex 2019, realizada no período de 08/ABR a 20/MAI/2019, 
abrangeu as cidades de Paramaribo (Suriname), Port of Spain (Trinidad e To-
bago), Willemstad (CUR), Saint George's (Granada), Georgetown (Guiana) e 
Caiena (Guiana Francesa). Nessa operação, foram empregados três Navios-Pa-
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trulha, a saber: NPa Bracuí; NPa Guanabara e NPa Guaíba. A realização de co-
missão resultou na elevação do nível de prontidão e no nível de adestramento 
do pessoal e dos meios envolvidos. Foram realizadas Ações de Emprego Limi-
tado da Força, por ocasião da Patrulha Naval em Área de Jurisdição Brasileira, e 
de Apoio à Política Externa do Brasil, quando da visita aos portos estrangeiros, 
propósito principal da Comissão(representação).

• A tradicional Operação Verão resultou, em 2019, na área de jurisdição do 
Com4ºDN, na inspeção de 6.334 embarcações, notificação/autuação de 345 
embarcações e apreensão de 54 embarcações.

• A Operação Amazônia Azul – Mar Limpo é Vida, desde 09OUT2019, tem como 
objetivo as ações de monitoramento: busca e esclarecimento marítimo, que 
contribuam para a localização de manchas de óleo, derivadas de petróleo, na 
costa nordeste brasileira; manter ligação com os órgãos e agências governa-
mentais de caráter ambiental e demais instituições envolvidas, para a coor-
denação e cooperação nas ações; cooperar com os órgãos pertinentes para 
o levantamento da origem e dos responsáveis pelo provável derramamento 
de óleo, derivado de petróleo; cooperar com os órgãos competentes para a 
remoção de manchas de óleo das praias e das águas jurisdicionais brasileiras 
atingidas na costa nordestina.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto 
observado, com uso de indicadores:
Em 2019: 92 PATNAV foram planejadas e 70 realizadas, com 76,1% de exe-
cução (faixa amarela). Das 19.930 de IN planejadas, foram realizadas 19.696 
(98,8% - faixa verde)
Ao longo do ano de 2019, como resultado do trabalho das OM subordinadas 
ao Com9ºDN (Manaus) foram abordadas um total de 37.434 embarcações, 
com 3.200 notificações e 1.350 apreensões. 
Em novembro, o Comando do 1º Distrito Naval (Rio de Janeiro) foi acionado 
para gerenciar as ações envolvendo a chegada de fragmentos de óleo às praias 
da Região Sudeste, compatíveis com o óleo encontrado no Nordeste.

ANO
INDICADORES

PATNAV IN

2019 (70 ÷ 92) x 100 = 76,1% (19.696 ÷ 19.930) x 100 = 98,8%

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:

Na região Amazônica, as grandes distâncias envolvidas e os regimes de vazante 
e cheia dos rios limitam as áreas acessíveis aos meios navais subordinados, difi-
cultando o acesso às áreas mais remotas, além da dificuldade de comunicação 
por meios radioelétricos.

e) Desafios para o futuro:
As operações planejadas, no que se refere ao emprego de meios em PATNAV, Pa-
trulhamento e IN são afetadas pelas restrições orçamentárias que impactam ne-
gativamente no cumprimento do Programa Geral de Manutenção, tendo relação 
direta com a baixa disponibilidade dos meios. Como desafios para o futuro, há 
que se buscar continuamente a meta de atingir o grau máximo dos indicadores, 
através da disponibilidade dos meios navais e qualificação do pessoal envolvido 
nas ações. Espera-se que os meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais sejam 
capazes de realizar um número maior de operações de PATNAV/IN.
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Cadeia de Valor Finalística 3 - Objetivo Naval 8

Infográfico 5 – Cadeia de Valor do Objetivo Naval 8.
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1) AEN - Aperfeiçoar o serviço de busca e salvamento e expandir a quantidade de 
meios para emprego nestas atividades.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
Os Navios Distritais e as embarcações de apoio da MB realizam Operações de 
Busca e Salvamento (SAR), sob área de responsabilidade do Brasil. O Serviço de 
Busca e Salvamento Marítimo brasileiro está organizado dentro das regras bali-
zadas na Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 
(Convenção SOLAS), Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNU-
DM, Jamaica 1982) e Convenção Internacional de Busca e Salvamento Marítimo 
(Hamburgo, 1979) e regulamentado pela Organização Marítima Internacional 
(IMO), que incluem: o atendimento ao Sistema Marítimo Global de Socorro e 
Segurança (GMDSS); a divulgação de Informações de Segurança Marítima (MSI); 
o estabelecimento de uma Região de Busca e Salvamento (SRR); a existência 
de Centros de Coordenação SAR (MRCC/RCC), conforme necessário; meios ade-
quados para atender as emergências SAR; e a organização de um Sistema de 
Informações de Navios. Conforme a necessidade é efetuada coordenação com 
o Sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico. A Região de Busca e Salvamento 
(SRR) Marítimo sob a responsabilidade do Brasil compreende uma extensa área 
do Oceano Atlântico, que abrange toda a costa brasileira e se estende na direção 
leste até o meridiano de 10ºW. As atividades de supervisão do Serviço de Busca 
e Salvamento Marítimo são da competência do SALVAMAR BRASIL (MRCC BRA-
ZIL), situado na cidade do Rio de Janeiro. Tendo em vista as dimensões da Região 
de Busca e Salvamento Marítimo do Brasil, esta foi dividida em sub-regiões, sob 
responsabilidade dos Centros de Coordenação SAR regionais. Este serviço visa 
atender as emergências relativas à salvaguarda da vida humana no mar, que 
possam atingir os navegantes no mar e nas vias navegáveis interioranas do Brasil. 
Neste contexto, as seguintes prioridades foram estabelecidas:
• Realizar Operações de Socorro e salvamento para todos os incidentes SAR 

ocorridos;
• Perseguir a meta de salvar o nº total de pessoas em perigo nos incidentes SAR 

ocorridos; e
• Perseguir a meta de encontrar o nº total de pessoas em perigo, que ficaram 

desaparecidas, por ocasião dos incidentes SAR ocorridos.
b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e

impactos:
• Deslocamento da aeronave UH-15 N-7202 (H225M), com dois militares do 

Grupo de Busca e Salvamento (GSAR) do CIAAN, a fim de prestar apoio as 
ações da Defesa Civil, operações de busca e resgate em Brumadinho – MG;

• Os sinais náuticos, projetados para aumentar a segurança e a eficiência da na-
vegação ou do Tráfego Marítimo, foram constantemente inspecionados quan-
to às suas condições de manutenção, posição e indicações luminosas. Ao longo 
do ano de 2019, 399 sinais, entre fixos e flutuantes, foram inspecionados na 
área de jurisdição do Com4ºDN. O apoio do 1º Esquadrão de Helicópteros de 
Emprego Geral do Norte (EsqdHU-41), do Com4ºDN, e o do 1º Esquadrão de 
Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91) do Com9ºDN, foram 
essenciais para o acesso aos sinais localizados no litoral dos Estados do Pará, 
Maranhão, Piauí e Amapá;

• Oficiais e praças do Com6ºDN participaram do Curso Básico de Busca e Salva-
mento (SAR 005), promovido pelo Departamento de Controle de Espaço Aéreo 
(DECEA), no período de 19 a 23 de agosto. Durante uma semana, os alunos 
foram submetidos a experiências de aprendizagem relacionadas aos conceitos 
de busca e salvamento, de forma a valorizar a atividade SAR no Brasil. Minis-
trado por militares da Força Aérea Brasileira especializados em Busca e Salva-
mento, o curso visa, ainda, a divulgar atividades relacionadas à salvaguarda da 
vida humana, à temática do Sistema SAR Aeronáutico (SISSAR) e do Serviço de 
Busca e Salvamento do Comando da Aeronáutica, proporcionando uma visão 
geral da atividade;

• A MB, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN), prestou socorro, por 
volta de 16h de sábado, 29 de junho, a uma embarcação que naufragou no Rio 
Paraguai, em frente ao Porto Geral de Corumbá-MS, salvando quatro pessoas 
da mesma família. A equipe da CFPN realizava Ações de Fiscalização do Tráfego 
Aquaviário (AFTA), acompanhando a procissão fluvial em homenagem a São 
Pedro, quando a embarcação naufragou, devido a ondas provocadas por um 
rebocador que passou pelo trecho. Os militares da MB agiram rapidamente na 
hora do acidente e todos os ocupantes faziam o uso correto do colete salva-vi-
das, assegurando que não houvesse feridos e nem poluição hídrica;

• Condução de 61 eventos SAR na área de jurisdição, contribuindo diretamente, 
com as lições apreendidas de cada caso, com o aperfeiçoamento do serviço de 
busca e salvamento e com a consolidação do Grupamento de Patrulha Naval 
do Sul Sudeste, com a expansão da quantidade de meios para emprego nestas 
atividades;

• Ativação do Serviço de Sinalização Náutica do Sul-Sudeste (SSN-8), com as atri-
buições de operar e manter os sinais de auxílio à navegação e de fiscalizar os 
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sinais administrados pela Administração dos Portos e Terminais;
• A principal realização, em relação a fiscalização da área de fronteira sob juris-

dição do Com4ºDN, em 2019, foi a implantação da Agência do Oiapoque no 
segundo semestre. Isto aumentará a capilaridade das Operações, contribuindo 
para o incremento das AFTA, das operações interagências e da ação de presen-
ça do Estado Brasileiro;

• O Com4ºDN, por intermédio da CPAOR efetuou a entrega de coletes salva-vi-
das em comunidades ribeirinhas, no entorno do Rio Tauá, na Comunidade Vila 
do Espírito Santo do Tauá, no município paraense de Santo Antônio do Tauá, 
além de realizar IN, e retirada de lixo. O apoio da CPAOR foi para o Instituto 
Sócio Ambiental Progresso, na ação ambiental que teve como objetivo a retira-
da de lixo e de materiais recicláveis que estão sendo despejados no Rio Tauá. 
A ação faz parte do Projeto “Educando O Pequeno Navegante”, do Programa 
de Segurança da Navegação na Amazônia (PSNA), que visa atingir primordial-
mente o navegante de poucos recursos para o desenvolvimento de uma men-
talidade fluvial voltada para a segurança da navegação e preservação da vida 
humana no meio hídrico; e

• Com a participação de integrantes da Sociedade Amigos da Marinha no Pará 
(SOAMAR-PA), Hospital Naval de Belém (HNBe), Centro de Hidrografia e Nave-
gação do Norte (CHN-4), Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) Rio Tocan-
tinse Lancha Balizadora (LB) Denébola, foi realizado o "Natal dos Ribeirinhos" 
na localidade da Ilha do Combu, na Região Metropolitana de Belém-PA. O 
evento contou com diversas atividades, tendo início com uma missa, seguido 
por palestras sobre cuidados bucais e segurança da navegação, contando ain-
da com a distribuição de coletes salva-vidas, kits de higiene bucal e brinquedos 
para as crianças presentes. Por fim, cerca de 200 livros didáticos foram doados 
para as escolas da região à luz do projeto “Maré do Saber”, levando às crianças 
ribeirinhas daquela região, diversão, conscientização e educação.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto 
observado, com uso de indicadores:

ANO
INDICADORES

1 2 3 4

2018 (188÷188)x100
= 100%

(358÷494)x100
= 72,46%

(19÷494)x100
= 3,84%

(117÷494)x100
= 23,68%

2019 (514÷14)x100
= 100%

(2.830÷3.111)x100 
= 90,96%

(82÷3.111)x100
= 2,63%

(199÷3.111)x100
= 9%

Conforme demonstrado por meio de indicadores, é possível verificar que, em 
2019, houve manutenção ou melhoria de todos os indicadores:

• mesmo com o aumento do nº de Incidentes SAR em 2019, foi possível realizar 
o atendimento de todos eles (100%);

• o percentual de pessoas salvas aumentou de 72,46% para 90,96%;
• o percentual de pessoas desaparecidas diminuiu de 3,84% para 2,63%;
• o percentual de pessoas mortas diminuiu de 23,68% para 6,39%;
• Nos portos da Jurisdição do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), o nú-

mero de embarcações estrangeiras aumentou 41% em relação ao período an-
terior, evoluindo de 2.784 em 2018 para 3.936 em 2019;

• Registraram-se 58 acidentes com navios de 14 bandeiras estrangeiras diferen-
tes, sendo 16 deles sob a bandeira das Ilhas Marshall;

• Quanto ao número de inscrições de embarcações nacionais, houve um au-
mento de 110%, evoluindo de 2.243 em 2018 para 4.724 em 2019. O número 
de profissionais aquaviários registrados é de 188.448, sendo 69.349 referentes 
a pescadores, dos quais 58.192 constam como inativos. As demais categorias 
(oficiais marítimos, subalternos marítimos e fluviários) somam os 119.099 res-
tantes;

• O número de autos de apreensão de embarcações, nas AJ do Com1ºDN dimi-
nuiu 116%, evoluindo de 470 em 2018, para 217 em 2019, sendo uma embar-
cação estrangeira;

• Foram instaurados 210 Inquéritos Administrativos sobre Acidentes e Fatos da 
Navegação (IAFN), com aumento de 37% em relação ao anterior (153 instau-
rados);

• O sistema de atendimento ao público na jurisdição do Com1ºDN observou um 
aumento de 233%, evoluindo de 23.747 para 79.314;
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• Foram registrados 65 incidentes de poluição causada por navios, plataformas e 
instalações de apoio, correspondentes ao aumento de 20% em relação a 2018, 
quando constaram de 54 incidentes;

• As atividades náuticas são intensificadas, sobretudo, no período de férias e 
feriados prolongados e os locais de maior tráfego de embarcações são mape-
ados como pontos sensíveis, de modo que sejam priorizados nas fiscalizações;

• No dia 05 de dezembro de 2018, ocorreu a ativação da sede da Capitania Flu-
vial de Minas Gerais (CFMG), na cidade de Belo Horizonte, que está contri-
buindo para o aumento da eficiência dos serviços já prestados pela Marinha, 
junto à sociedade mineira. Em Minas Gerais estão concentradas importantes 
bacias hidrográficas do País, como as bacias do São Francisco, do Paraná e a do 
Leste, todas desembocando no Oceano Atlântico (Amazônia Azul). Além das 
atividades inerentes à Segurança do Tráfego Aquaviário, ao EPM e à prevenção 
da poluição hídrica, a CFMG também executa atividades atinentes ao Serviço 
Militar e apoia o pessoal militar da Marinha e seus dependentes quanto a pa-
gamento, saúde e assistência social; e

• Em 2019, foram criados 05 cursos afetos à atividade SAR, sendo que um deles 
foi em substituição ao que já existia, de modo a melhorar a qualificação do 
pessoal envolvido na coordenação e/ou execução de um Incidente SAR, contri-
buindo também para a melhoria dos índices. São eles:
I) Curso Expedito Básico de Busca e Salvamento (C-EXP-BAS-SAR);
II) Curso Expedito Básico de Busca e Salvamento à Distância (C-EXP-BAS-SAR-
-EAD);
III) Curso Expedito de coordenação de Missão SAR (C-EXP-COORD-SAR). Este 
substituiu o antigo Curso Expedito de Busca e Salvamento (C-EXP-SAR);
IV) Curso Expedito de Coordenador na Cena de Ação SAR (C-EXP-CCA-SAR); e
V) Curso Especial de Tripulante Aéreo de Resgate para Busca e Salvamento 
(C-ESP-TAR-SAR).

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
• As principais causas e impedimentos são que grande parte das informações 

dos Incidentes SAR demoram a chegar ao conhecimento da MB, com conse-
quente retardo para desdobramento das Operações de Socorro, bem como 
as condições meteoceanográficas serem inconstantes, seja no tempo e/ou no 
espaço;

• Foi observado, em 2019, pelo Com4ºDN, que o SALVAMAR NORTE - cuja tarefa 
é salvaguardar a vida humana no mar e hidrovias interiores nas águas juris-

dicionais deste Comando, que compreende as águas marítimas do litoral do 
Estado do Amapá até o Estado do Piauí e as águas interiores da totalidade do 
Amapá, Pará, Maranhão, Piauí e parcela do Tocantins  - que um significativo 
número de acidentes fatais ocorreu pela falta ou uso indevido dos coletes sal-
va-vidas. Desta forma, o Com4ºDN tem organizado campanhas de doações de 
coletes salva-vidas para comunidades carentes, bem como tem coordenado a 
interação entre as diversas esferas do poder público para a adoção de políticas 
de Estado voltadas para a segurança da navegação. Ressalta-se a implementa-
ção do EsqdHU-41, que adiciona a capacidade de realização de uma evacuação 
aeromédica de embarcação em situação de emergência na área de jurisdição, 
além da realização de exercícios para maior conhecimento das capacidades e 
limitações de navios e aeronaves; e

• No aspecto da segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar, 
o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das populações ribeirinhas, 
principalmente no aspecto educacional (baixa escolaridade), acesso à informa-
ção (desconhecem leis em vigor e não acessam com facilidade) e cultural, são 
fatores responsáveis pela dificuldade de qualificar os ribeirinhos como aquavi-
ários, o que reduz a mentalidade de segurança e cultura do risco.

e) Desafios para o futuro:
Perseguir continuamente a meta de atingir o grau máximo dos indicadores, qua-
lificar o maior número de militares envolvidos na coordenação e execução dos 
Incidentes SAR, certificar o SPAD-SAR e minimizar os efeitos meteoceanográfi-
cos com um melhor planejamento das Operações de Socorro. Foi assinado um 
Acordo entre a MB e as Empresas Shell e Prooceano para o desenvolvimento de 
um Sistema de Planejamento e Apoio à Decisão em Operações de Busca e Sal-
vamento (SPAD-SAR), a fim de agilizar os procedimentos e cálculos atinentes aos 
planejamentos das Operações de Socorro.

2) AEN - Ampliar a estrutura do Sistema de Coleta, Processamento e 
Disseminação de dados Ambientais.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
No que tange à ampliação e manutenção das atividades inerentes ao Serviço 
Hidrográfico Nacional (SHN), relativo ao estabelecimento de uma base de da-
dos integrada para produtos e serviços meteoceanográficos e hidrográficos, as 
prioridades estabelecidas no exercício 2019 para atingimento das metas foram:
a.1) Aquisição de dados meteoceanográficos;
a.2) Planejamento da aquisição de novos equipamentos;
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a.3) Planejamento das ações necessárias visando o carregamento das feições 
meteorológicas da Carta Sinótica em formato Digital (CSD) e os produtos de 
Previsão Númerica do Tempo na supramencionada base de dados ambientais 
integrada, além do processamento, análise, carga nas bases de dados, editora-
ção, geração de produtos e controle de qualidade em proveito ao estabelecido 
no Plano de Trabalho da Cartografia (PT-CART/2019), no Plano de Trabalho de 
Hidrografia (PT-HIDRO/2019) e nos Termos de Execução Descentralizada (TED) 
em vigor; e

a.4) Desenvolvimento da Infraestrutura de Dados Espaciais Marinhos, visando à 
ampliação da disseminação de dados e metadados para além das funcionali-
dades do Banco Nacional de Dados Oceanográfico.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e 
impactos:
b.1) Celebração do Termo de Cooperação com a Petrobras chamado de “Rede de 

Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO)”, que ampliou a capacidade 
de coleta de dados ambientais por meio da aquisição de equipamentos e ins-
trumentos oceanográficos, da reforma do pátio de boias e da estrutura física 
da Divisão de Oceanografia Operacional, do CHM, e do apoio ao desenvolvi-
mento de uma boia nacional de coleta de dados oceanográficos;

b.2) Desenvolvimento de um novo sistema de consulta ao BNDO, que comple-
mentou o sistema existente e ampliou a capacidade de utilização das informa-
ções armazenadas. A aplicação dos recursos está prevista para ocorrer até o 
ano de 2023 no valor total de R$ 14,7 milhões;

b.3) Validação do Sistema de Qualificação de Dados de Batitermógrafo Descar-
tável e Conductivity, Temperature and Depth (CTD) desenvolvido pelo Instituto 
de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), que é utilizado para a 
análise da qualidade dos dados ambientais coletados pela MB;

b.4) Implementação de um grupo de trabalho (GT-CSD) que elaborou o planeja-
mento das ações necessárias a possibilitar o carregamento da base de dados 
ambientais integrada, consistindo de 7 etapas: (1) adoção da linha de ação 
mais adequada para gerar a carta sinótica digital; (2) treinamento do pessoal 
na aplicação da linha de ação escolhida; (3) validação dos testes com a apli-
cação escolhida; (4) operacionalização da CSD; (5) adoção da linha de ação 
mais adequada para transferir as feições meteorológicas da CSD para a base 
de dados integrada, em conformidade com o padrão a ser homologado pela 
Organização Hidrográfica internacional (OHI); (6) validação dos testes de car-
regamento; e (7) operacionalização do carregamento. 

Foi dado início à etapa (1), tendo sido planejadas cinco linhas de ação prefe-
renciais, dentre todas as opções vislumbradas, para a mudança da elaboração 
da carta sinótica em papel para o formato digital: GEMPAK, METVIEW, Sistema 
de Informação Geográfica, Luciad, e mesa digitalizadora;

b.5) Lançamento da versão 2.0 do Sistema de Previsão de Correntes de Maré 
em Águas Rasas (SISCORAR 2.0), que incluiu previsões para a área da Baía de 
Sepetiba. O SISCORAR é uma aplicação desktop capaz de prever a intensida-
de e a direção da corrente gerada pela interação da maré astronômica com 
a variação da batimetria existente em regiões de águas rasas. Esta aplicação 
disponibiliza os produtos de previsão de forma digital, uma vez que substitui 
antigas cartas de maré em papel;

b.6) Celebração do Termo de Convênio com o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). Entre as diferentes metas do convênio a serem cumpridas 
entre 2019 e 2024, encontra-se o desenvolvimento de aplicações com vistas 
à recepção, decodificação e visualização de dados. O intercâmbio de conheci-
mento promovido nesta cooperação apóia o desenvolvimento da CSD;

b.7) Conversão dos dados de corrente produzidos pelo CHM para formatos com-
patíveis com as especificações da Surface Currents Product Specification (S-
111), visando o carregamento dessas informações nos Electronic Chart Display 
and Information System (ECDIS). Esta ação foi realizada a partir de entendi-
mentos horizontais com pesquisadores da National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA);

b.8) Homologação do sistema para o desenvolvimento da Infraestrutura de Da-
dos Espaciais Marinhos pela DCTIM, estando em andamento o processo de 
hospedagem do servidor no Centro de Tecnologia da Informação da Marinha 
(CTIM) (área de internet de acesso ao público extra-Marinha). A Infraestrutura 
de Dados Espaciais Marinhos visa implementar um geoportal com as funcio-
nalidades de catálogo de metadados e servidor de mapas para visualização 
de dados/informações, sendo uma tendência mundial no que diz respeito à 
geoinformação, que possibilita uma padronização na disponibilização, acesso e 
compartilhamento dos dados, sendo estimulada pela OHI e pela Infraestrutura 
Nacional de Dados Espaciais (INDE). A Infraestrutura de Dados Espaciais Ma-
rinhos da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) funcionará como uma 
base para busca, gerenciamento e intercâmbio de dados espaciais e produtos 
do CHM relativos à Hidrografia e Segurança da Navegação;

b.9) Os metadados de cartas náuticas Raster, cartas sinóticas e aviso aos nave-
gantes foram catalogados no padrão de geoinformação ISO-19115, que ga-
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rante a interoperabilidade da informação, sendo publicados no catálogo de 
metadados da INDE;

b.10) Retomada da participação de representantes nos grupos de trabalho da 
OHI, onde a troca de experiência entre os participantes colabora com a melho-
ria do fluxo de produção por meio da sua qualificação. Foram empregados R$ 
254.490,22 para permitir a capacitação de pessoal com recursos oriundos do 
Contrato de Autonomia de Gestão por intermédio da EMGEPRON;

b.11) Reformulação da infraestrutura de todas as Divisões da Superintendência 
do CHM, otimizando-se os recursos visando o enfrentamento da perda de mão 
de obra qualificada (recursos humanos) nos últimos anos, tornando mais efi-
ciente o fluxo de trabalho;

b.12) Renovação do parque computacional a partir de recursos do TED do Rio 
Paraguai (Tramo Sul), o que potencializou a produção com o emprego de novas 
ferramentas, antes impossibilitada pelo hardware ultrapassado;

b.13) Investimento no Sistema de Controle de Produção (SISCOP) para aumento 
da automatização dos processos, minimizando o uso de mão de obra especia-
lizada em atividades administrativas. Foram aplicados R$ 17.400,00 oriundos 
de recursos orçamentários; e

b.14) Realização de treinamentos em análise de dados hidrográficos e produção 
cartográfica apoiada em bancos de dados para os CHN-4 (Belém), CHN-6 (La-
dário) e CHN-9 (Manaus), objetivando aumentar a capacidade de produção 
da DHN, por meio da descentralização dos esforços de produção cartográfica. 
Tais OM, futuramente, estarão habilitadas a produzir as cartas náuticas da sua 
área de jurisdição.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto 
observado, com uso de indicadores:
c.1) Percentual de Carregamento de Dados Oceanográficos (PCDO): Indicador 

representa a porcentagem dos dados oceanográficos coletados e os utiliza-
dos para alimentação dos Bancos de Dados do CHM. Nem sempre é possível 
aproveitar as informações coletadas em campo, por diversas razões técnicas e 
operacionais, como por exemplo:
•  arquivo eletrônico dos dados adquiridos corrompido (devido a picos de ten-

são a bordo);
• dados ruidosos em virtude de terem sido adquiridos sob condições ambien-

tais adversas, o que faz com que os mesmos não sejam aproveitados para o 
BNDO; ou

• preenchimento incorreto de metadados (falha humana), o que impossibilita 

a indexação correta dos dados adquiridos junto ao BNDO.
Acompanhamento anual = 88,5%. Indicador classificado como satisfatório.
c.2) Percentual de Carregamento da Carta Sinótica em Formato Digital (PCCSD): 

Não mensurado. A meta não foi alcançada pela impossibilidade de inserção da 
CSD no Banco de Dados. O indicador representa a porcentagem das feições 
meteorológicas (frentes, centros de pressão, zonas de convergência etc.) da 
carta sinótica gerada em formato digital, e o que foi carregado na base de da-
dos ambientais do CHM, a fim de serem redistribuídas aos Electronic Chart Dis-
play and Information System (ECDIS). Ainda será necessário implementar uma 
plataforma de TI, ou seja, um Banco de Dados que integre estas informações. 
Atualmente elas são produzidas e armazenadas de formas independentes. 

c.3) PCPNT: Não mensurado. A meta não foi alcançada pela impossibilidade de 
inserção dos produtos de previsão numérica em uma base de dados integrada 
com informações cartográficas. OHI determinará os padrões necessários para 
a camada meteorológica em sistemas ECDIS, replicando e aperfeiçoando as 
cartas-fax. Será necessário ainda a implementação de um Banco de Dados que 
integre estas informações. Atualmente elas são produzidas e armazenadas de 
formas independentes.

c.4) Percentual de Índice Global de Dados Ambientais: O Indicador representa 
as apreciações amostrais dos processos que formam o sistema de coleta, pro-
cessamento e disseminação de dados ambientais, considerando-se os dados 
meteoceanográficos e os dados ligados aos processos de Levantamentos Hi-
drográficos (batimétricos, maregráficos e cartográficos).

Acompanhamento anual = 76,5%. Indicador classificado como satisfatório.
c.5) Índice operacional do Serviço Hidrográfico Nacional (ISHN) – O indicador 

exprime uma relação entre o resultado do fluxo cartográfico, da eficácia e efe-
tividade do BNDO e da eficácia da execução do Plano de Coleta de Dados Me-
teoceanográficos (PCD-METOC).

Meta ISHN deve ser maior ou igual a 80%.
Acompanhamento anual = 33,68%. Indicador classificado como insatisfatório.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
Houve redução significativa da disponibilidade de recursos para a aquisição de 
dados ambientais e desenvolvimento das ações necessárias que possibilitariam 
o carregamento dos produtos meteoceanográficos na base de dados ambientais 
integrada. Desde 2018, não são distribuídos créditos do PM-WHISKEY para apoio 
à coleta de dados ambientais pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), 
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tendo sido necessário utilizar-se apenas de recursos do PM JULIETT, que são 
priorizados para o pagamento das obrigações legais contratuais e compromissos 
internacionais da DHN.
Foram identificadas duas causas para a dificuldade de avanço na execução da 
etapa (1) do planejamento do GT-CSD:

I) custo elevado das aplicações pagas, da ordem de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais) para desenvolvimento por empresa extra-MB e custos com licencia-
mento anual de seu software; e

II) necessidade de pessoal no CHM capacitado para desenvolvimento e ma-
nutenção de um sistema apoiado em software livre, com disponibilidade para 
atender à demanda de produção da carta sinótica em formato digital.

Ressalta-se que nenhuma instituição nacional produz a carta sinótica em for-
mato digital com capacidade para exportar as feições meteorológicas. O enfren-
tamento dessas causas está sendo realizado por meio de emprego do pessoal 
do CHM que, por meios próprios, tem buscado capacitar-se em softwares livres, 
porém ainda sem lograr êxito em desenvolver um sistema que possa atender 
plenamente as demandas pela carta sinótica digital. Com esta medida, já foi pos-
sível gerar algumas feições meteorológicas em formato digital nas linhas de ação 
GEMPAK e MetView, mas que ainda precisam de maior tempo de desenvolvi-
mento. Desta forma, não foi possível mensurar o PCCSD.

Após estudo do cenário internacional e participação nos fóruns de discussão 
da OHI e da OMM, vislumbra-se que o planejamento do GT-CSD somente dispõe 
de condições atualmente de avançar até a etapa 4. A partir da etapa 5, será 
necessário aguardar que os países-membros da OHI definam qual o formato de 
dados no padrão S-100 a ser adotado para as feições meteorológicas, produtos 
de previsão numérica do tempo e observações meteoceanográficas, cujas dis-
cussões ainda estão em andamento. Dessa forma, a base de dados ambientais 
que será carregada com produtos e serviços cartográficos e meteoceanográfi-
cos para fornecimentos aos ECDIS ainda não tem condições de ser produzida, 
não havendo assim, onde inserir os elementos de previsão com seus respectivos 
atributos. O CHM permanece estudando os desenvolvimentos na área, e aponta 
seus esforços para a digitalização de seus produtos visando a facilitar a futura 
migração para a referida base. Desta forma, não foi possível mensurar o PCPNT, 
bem como o PCCSD.

Os servidores de cálculo de alto desempenho do CHM apresentam entre 7 
a 9 anos de uso e não são mais passíveis de atualização ou adição de módulos 
de processamento. A empresa fabricante deixou de comercializar upgrades para 

esses servidores e, a partir de NOV2020, não prestará mais o serviço de manu-
tenção, em função da indisponibilidade de peças de reposição.

Esses servidores têm se tornado obsoletos diante da crescente demanda por 
processamento, com o desenvolvimento de modelos de previsão que acompa-
nham a evolução dos processadores. Ao longo do ano de 2019, a capacidade 
computacional e de armazenamento de dados limitou o aperfeiçoamento dos 
produtos de previsão do CHM.

As contínuas restrições orçamentárias dificultam a consecução, com a dese-
jável celeridade, da adequação do BNDO às novas tecnologias e demandas, prin-
cipalmente no que se refere ao processo de acreditação do BNDO junto a IODE/
COI. Há carência de pessoal especializado para o desenvolvimento e qualificação 
de todo acervo de dados do BNDO, bem como de recursos orçamentários para a 
atualização do banco de dados e sistemas.

Em relação à Infraestrutura de Dados Espaciais Marinhos, após a homolo-
gação dos seus sistemas, evidencia-se a necessidade de qualificação de dados e 
informações meteoceanográficas para sua pronta utilização como ferramenta de 
auxílio à tomada de decisão. A qualificação de dados e informações está contem-
plada no Projeto de modernização do BNDO, no valor de R$ 4.500.000,00 (qua-
tro milhões e quinhentos mil reais) necessários para a contratação de pessoal 
especializado de dados ambientais e Tecnologia da Informação (TI), bem como a 
modernização dos parques tecnológicos.

O não recebimento de recursos do TED do rio Madeira com o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) impediu o prosseguimento e 
conclusão da obra nas instalações da Divisão de Análise de Levantamentos Hi-
drográficos e a contratação prevista de mão de obra especializada para produção 
cartográfica.
Em relação aos Levantamentos Hidrográficos (LH), foram adotadas medidas para 
diminuir o passivo de LH a serem analisados, sendo criado o curso especial de 
analista de LH (C-ESP-ALH) a fim de qualificar praças HN para exercerem a fun-
ção de analista de dados batimétricos, geomorfológicos e de maré, aumentando 
assim a disponibilidade de militares a serem selecionados para servirem no CHM 
com qualificação.

e) Desafios para o futuro:
A execução do Termo de Cooperação com a Petrobras é complexa, uma vez 

que envolve aquisições no país e no exterior, por meio de elaboração de termos 
de referência, pareceres técnicos e abertura de processo licitatório com apoio 
do interveniente previsto em contrato. Além disso, a capacitação do pessoal en-
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volvido será realizada por meio de treinamentos no país e no exterior, a serem 
coordenados pelos fabricantes dos equipamentos, e cuja retenção do pessoal no 
CHM é imprescindível.

A execução do planejamento do GT-CSD ainda depende da capacitação do 
pessoal e sua disponibilidade para o desenvolvimento da aplicação que permi-
tirá a mudança da elaboração da carta sinótica de papel para o formato digital.

É esperado que sejam celebrados dois termos de cooperação com a Petro-
bras em 2020, visando à condução de projetos de infraestrutura e projetos de 
pesquisa e desenvolvimento (um termo aditivo ao TC em vigor desde 2017 e 
assinatura do TC que começaria a vigência em 2020). Estes TC aportarão recur-
sos para a continuidade das atividades da REMO e investimentos na capacidade 
computacional do CHM.

Após a implementação da Infraestrutura de Dados Espaciais Marinhos, a 
DHN passará a atuar como um nó próprio da INDE, ou seja, administrando e 
dando carga em seus próprios sistemas interoperáveis, garantindo o atendimen-
to de seus próprios objetivos. O catálogo de metadados, além de ser um compo-
nente essencial da Infraestrutura de Dados Espaciais Marinhos para promover 
o intercâmbio e gerenciamento dos dados, também consta como um requisito 
do Programa de Intercâmbio Internacional de Dados Oceanográficos (IODE) para 
acreditação do BNDO junto ao Comitê Oceanográfico Intergovernamental (COI).

Outro desafio é o incremento da capacidade de qualificação de pessoal ten-
do em vista o advento da S-100 da OHI, aumentando a quantidade e a comple-
xidade de produtos a serem gerados. É esperada uma elevação na quantidade 
de programas a serem adquiridos e mantidos, necessitando consequentemente 
dos respectivos recursos adicionais.

3) AEN - Desenvolver e consolidar um sistema de despacho de embarcações
informatizado (“Porto sem Papel”), em cooperação com outros órgãos, visan-
do tornar ágil a liberação e o fluxo de embarcações.

O sistema de despacho denominado Porto sem Papel (PSP) encontra-se opera-
cional desde 2011. Atualmente, abrange 34 portos públicos e 100 Terminais de Uso 
Privado (TUP). O processo de despacho de embarcações utilizando o PSP está conso-
lidado na Norma da Autoridade Marítima nº 8 (NORMAM-08/DPC). O PSP atende às 
recomendações da Convenção para a Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional 
(FAL Convention), da Organização Marítima Internacional (IMO – International Mariti-
me Organization). O PSP faz parte do conceito de “Janela Única” (Single Window) ado-
tado na Convenção FAL, onde há previsão para a interligação entre sistemas de países 
participantes.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
a.1) Acompanhamento da implantação do PSP nos TUP localizados junto às áreas 

de jurisdição das CP/DL/AG seguindo a execução da programação da Secretaria 
Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/
MTPA) e do Serviço Federal de Processamento de dados (SERPRO);

a.2) Alocação de recursos do Plano de Metas Lima, para a cobertura dos custos 
de certificação digital e aquisição de tokens necessários à operação do siste-
ma;

a.3) Adestramentos sobre o PSP nas CP/DL/AG; e
a.4) Desenvolvimento do Sistema de Despacho Eletrônico (SISDESP-WEB).

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e 
impactos:
A Diretoria de Portos e Costas (DPC) está desenvolvendo um sistema de des-
pacho eletrônico, denominado SISDESP-WEB, que irá abranger as embarcações 
não atendidas pelo PSP (ex.: embarcações de pesca, embarcações regionais de 
transporte de passageiros, dentre outras). O SISDESP-WEB apoiará o processo 
de despacho de embarcações, permitindo a troca de informações com o siste-
ma PSP, além de sistemas corporativos da DPC (SISGEVI, SISAQUA, SISGEMB), da 
DHN (SISTUF) e do Centro Integrado de Segurança Marítima (CISMAR), o que 
contribuirá para a tomada de decisão dos Agentes da Autoridade Marítima. O 
SISDESP-WEB tem previsão de implementação em 2020.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto 
observado, com uso de indicadores:
Como indicador relevante junto às CP/DL/AG, a meta estabelecida de despacho 
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das embarcações utilizando-se o PSP, no prazo de até três horas, foi cumprida 
satisfatoriamente.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
Não houve impedimento para que os objetivos propostos fossem alcançados.

e) Desafios para o futuro:
Manutenção adequada de pessoal qualificado para a operação do PSP e sua in-
teração com os diversos órgãos partícipes, em especial aqueles que fazem parte 
da CONAPORTOS.
Em relação ao SISDESP-WEB, esse novo sistema exigirá que a DPC preste suporte 
às OM participantes, assim como aos usuários externos (Empresas de Navega-
ção, Agências de Navegação, Despachantes, dentre outros).

4) AEN - Modernizar os sistemas de registros e controle de apoio às atividades
do SSTA, tornando-os interoperacionais e de acesso prático para atualização 
e verificação de dados, bem como para emissão de certificados obrigatórios.

Os dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações (SISGEMB), que provê os 
dados das embarcações nacionais inscritas nas CP/DL/AG, e do Sistema de Controle de 
Vistoria e Inspeções (SISGEVI), que provê os dados de vistorias e inspeções navais reali-
zadas nos navios nacionais e estrangeiros, foram integrados ao Sistema de Informação 
sobre Tráfego Marítimo (SISTRAM IV) do CISMAR, permitindo que pudessem acessar 
documentos, como o Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) e Atestados de Inscrição 
Temporária. Também é possível acessar o Sistema EQUASIS e obter dados complemen-
tares dos navios estrangeiros, tais como situação de Proteção e Indenização (P&I), suas 
Sociedades Classificadoras e inspeções realizadas em outros países.

Também foram integrados o Sistema de Cadastro de Amadores (SISAMA) e o sis-
tema de aplicação de prova de amadores, o que permitiu a aplicação de exames nas 
CP/DL/AG de forma mais célere, com a rápida divulgação de resultados e emissão da 
carteira de habilitação de amadores.

A DPC possui ainda o Sistema de Atendimento ao público que permite o acompa-
nhamento pelos usuários do protocolo dos processos de solicitação de serviços solici-
tados nas CP/DL/AG, com a disponibilização de informações sobre o andamento dos 
processos por SMS e e-mail. Foi implementada a funcionalidade do agendamento ele-
trônico de serviços em 24 CP/DL/AG.

Os Sistemas de Gerenciamento do Ensino Profissional Marítimo (SISGEPM) e o Sis-
tema de Controle de Aquaviários (SISAQUA) também foram integrados, possibilitando 

a reutilização dos dados de pessoas físicas para cadastro dos aquaviários.
a) Prioridades estabelecidas no exercício: 

Treinamento e ampliação da quantidade de CP/DL/AG que se utilizam das mo-
dernizações efetuadas nos Sistemas Corporativos da DPC.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
Os projetos de modernização dos sistemas facilitaram e padronizaram o trabalho 
das CP/DL/AG, o que contribui para melhoria da imagem da MB na sociedade.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto 
observado, com uso de indicadores:
Foram treinados mais de 120 oficiais das CP/DL/AG, com o objetivo de conhece-
rem as evoluções dos sistemas e aplicarem as novas facilidades oferecidas pelos 
sistemas. A ampliação do treinamento permitirá o planejamento adequado do 
atendimento ao público, melhorando-se o cumprimento dos prazos estabele-
cidos para emissão de certificados, carteiras de habilitação e documentos de 
embarcações, dentre outros. O módulo de agendamento eletrônico de serviços, 
que estava implantado apenas nas Capitanias do Rio de Janeiro e São Paulo, pas-
sou a ser utilizado em 24 CP/DL/AG. 

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
As evoluções nas integrações estão ocorrendo de forma adequada seguindo-se 
o planejamento, não havendo impedimentos.

e) Desafios para o futuro:
Ampliação da quantidade de CP/DL/AG que se utilizam do módulo de agenda-
mento eletrônico de serviços e ampliação dos treinamentos para os novos ofi-
ciais designados para servir nessas OM.

5) AEN - Ampliar e aperfeiçoar a fiscalização do tráfego aquaviário e seu sistema
de controle 

Tem sido mantido o incremento das inspeções de Flag State Control (FSC) nas em-
barcações que transportam petróleo em mar aberto, tendo em vista não serem mais 
realizadas perícias de conformidade para transporte de petróleo nessas embarcações. 
Foram inspecionados 911 navios petroleiros em 2019.

Para a realização da Campanha de Inspeções concentrada em embarcações de 
transporte de passageiros e de turismo náutico, foi realizado o adestramento dos Ins-
petores Navais Nível 2, pelos Inspetores e Vistoriadores Navais Nível 1. Tal campanha é 
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realizada pelas Capitanias no âmbito da Operação Verão visando reduzir os acidentes 
com esse tipo de embarcação, impactando muitas vezes a economia local.

A inclusão no SISGEVI do formulário do Laudo Pericial do CTS foi concluída pela 
Seção de Sistemas Corporativos. Está em andamento a inclusão do formulário para lan-
çamento no SISGEVI das perícias para Homologação de Helideques, com previsão de 
conclusão no primeiro semestre de 2020, além dos formulários para Credenciamento 
e Cadastramento de Escolas de Mergulho, com previsão de conclusão para o fim do 
segundo semestre de 2020.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
a.1) Incremento das inspeções de FSC em navios petroleiros;
a.2) Adestramento prévio dos inspetores navais nível 2, antes do início da 

campanha de Inspeções Concentrada em embarcações de transporte de pas-
sageiros e de turismo náutico;

a.3) Cumprimento do número de inspeções previsto no Acordo de Viña del Mar
e do número de perícias previstas no TED com a Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) e seu Plano de Trabalho; e

a.4) Conclusão e inserção no SISGEVI do Formulário do Laudo Pericial do CTS.
b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e 

impactos:
Foi possível o incremento das ações de inspeções de FSC em navios petroleiros, 
alcançando-se o número de inspeções previstas no Acordo de Viña del Mar, além 
do cumprimento do número de perícias previstas no Plano de Trabalho constan-
te de TED com a ANP. O resultado contribuiu diretamente para o incremento da 
segurança da navegação.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
c.1) Foram inspecionados 911 navios petroleiros, sendo constatada a diminuição

dos acidentes com esse tipo de embarcação;
c.2) Foi cumprido o percentual previsto no Acordo de Viña del Mar, de no

mínimo 20% de navios inspecionados em relação à quantidade de navios aptos 
para a inspeção que tenham atracado nos portos nacionais; e

c.3) Foi atingido o número de perícias em plataformas e navios que transportam
petróleo e derivados previsto em Plano de Trabalho relativo a TED com a ANP.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
Não houve impedimento para que os objetivos propostos fossem alcançados.

e) Desafios para o futuro:

e.1) Aumento da quantidade de navios inspecionados;
e.2) Conclusão da inserção dos formulários para Homologação de Helideques

e para Credenciamento e Cadastramento de Escolas de Mergulho no SISGEVI;
e.3) Manutenção do quantitativo atual de inspetores e vistoriadores navais; e
e.4) Cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Viña del Mar e no TED

com a ANP.
f) Indicadores relacionados:

f.1) Indicador de acompanhamento de inspeção de navios de bandeiras
estrangeiras que demandaram em portos nacionais: indicador calculado pelo 
Nº de navios de bandeira estrangeira inspecionados, dividido pelo nº de navios 
de bandeira estrangeira que demandaram portos. Faz parte do acompanha-
mento da meta do Acordo de Viña del Mar, referente às inspeções de navios 
estrangeiros. Acompanhamento anual: 23,56% (2384/10130). Indicador clas-
sificado como muito bom;

f.2) Percentual que visa medir se o número de IN/VN está adequado para
atender a demanda: esse indicador mede a capacidade de formação da força 
de trabalho da GEVI, constituído por Inspetores e vistoriadores navais, calcu-
lado por meio do número de IN e VN contratados, dividido pela demanda de 
IN e VN;

Acompanhamento anual: 98%. Indicador classificado como muito bom.
f.3) Indicador visa monitorar a qualidade das atividades desempenhadas pelos

IN/VN: esse indicador é calculado pelo Nº de atividades realizadas pelos IN/
VN e corrigidas pelos IN/VN Chefes (supervisão), dividido pelo nº total de ati-
vidades realizadas, visando identificar a elevação nos padrões de qualidade de 
atendimento dos usuários internos de seus serviços; e

Acompanhamento anual: 0,06 (297 por 5361). Indicador classificado como 
muito bom.
f.4) Indicador de acompanhamento de inspeção das empresas de mergulho.

Indicador calculado pelo indicativo do Nº de empresas de mergulho inspecio-
nadas, dividido por 3. A meta é ter inspecionada uma empresa de mergulho 
por mês. Foram inspecionadas 9 empresas em 2019.

Acompanhamento anual: 75%. Indicador classificado como muito bom.

6) AEN - Planejar a realização do EPM para formar e capacitar profissionais espe-
cializados, considerando as necessidades do setor marítimo por pessoal qualificado 

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
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As prioridades foram definidas levando em consideração a demanda do mercado. 
Para o ano de 2019, esperava-se formar 22.177 aquaviários e 2.731 portuários, 
de acordo com o previsto no Programa de Ensino Profissional Marítimo-2019.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
Foram investidos R$ 23.639.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos e trinta e 
nove mil reais) na formação dos profissionais citados acima, utilizados no custeio 
das despesas diretamente atribuídas com a formação de profissionais, como bol-
sa-auxílio para os alunos, pagamento de instrutores, material didático e comple-
mento alimentar).
Foram instalados simuladores de navegação em quatro Capitanias (Capitania 
Fluvial de Santarém, Capitania dos Portos do Amapá, Capitania Fluvial de Porto 
Alegre e Capitania Fluvial do Pantanal) pelo Centro de Análise e Sistemas Navais 
(CASNAV), o que permitiu a realização dos cursos especiais Prático de Operador 
Radar (EPOR) e Radioperador Restrito (EROR) para fluviários. Além de contribuir 
para o desenvolvimento técnico-profissional dos alunos, a instalação dos simula-
dores acabou com a necessidade de deslocamento para a obtenção da referida 
qualificação, prevista no curso de Aperfeiçoamento para Fluviários.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
Na Lei Orçamentária Anual do FDEPM, constava uma autorização de gastos da 
ordem de R$ 64.150.000,00 (sessenta e quatro milhões e cento e cinquenta 
mil reais) para o ano de 2019. Essa dotação orçamentária foi o total autoriza-
do para custear todas as despesas com o EPM, tanto as diretas (bolsa-auxílio 
e instrutores, por exemplo), como as indiretas (manutenção e funcionamento 
dos Órgãos de Execução-OE, por exemplo). No Programa de Ensino Profissional 
Marítimo-2019 foram autorizados 886 cursos, sendo concluídos 621 cursos, re-
sultando no quantitativo de 13.037 profissionais capacitados.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
Além dos contingenciamentos orçamentários do FDEPM, podemos citar o di-
mensionamento inadequado da demanda apresentada por parte das Comuni-
dades Marítima e Portuária, que gera baixa procura em alguns cursos, apesar 
de ampla divulgação e interessados que não atendiam requisitos básicos para 
preencher as vagas em determinados cursos e falta de indicação de profissionais 
para realizar os cursos, por parte das empresas.

e) Desafios para o futuro:

Resta como desafio para os próximos exercícios, encontrarmos alternativas para 
minimizarmos as consequências negativas impostas pelas atuais restrições eco-
nômicas. A perspectiva é que, a partir de 2020, com a retomada do crescimento 
econômico do País, a situação retorne gradativamente a um patamar conside-
rado satisfatório para cumprimento dos nossos objetivos estratégicos, quais se-
jam, o atendimento das demandas das Comunidades Marítima e Portuária, sem 
comprometer a qualidade dos serviços prestados.

f) Indicadores relacionados:
f.1) Indicador de Desempenho Final (DF) das OM do SSTA. O indicador é 

calculado pela quantidade de OM do SSTA com DF acima de 0.8, dividido pela 
quantidade total de OM do SSTA. Acompanhamento anual: 71,75% (193/269). 
Indicador classificado como bom;

f.2) Indicador de Verificação de Proficiência (VP) das OM do SSTA. O indicador
é calculado pela quantidade de VP realizadas no ano nas OM do SSTA, dividida 
pela quantidade total de VP previstas no ano. Acompanhamento anual: 100%. 
Indicador classificado como excelente;

f.3) Indicador de acompanhamento dos processos de homologação de 
material de salvatagem. A meta é a realização de 90% dos processos de homo-
logação de material de salvatagem em até 10 dias úteis. O indicador é calcu-
lado pelo Nº de processos analisados no prazo, dividido pelo nº de processos 
que deram entrada no Departamento. Acompanhamento anual: 100%. Indica-
dor classificado como excelente;

f.4) Indicador de Acompanhamento do Desempenho das CP/DL/AG - Porto sem
Papel. Meta estabelecida junto à CONAPORTOS de atendimento em até 3h 
para a liberação do processo. O indicador mede o Tempo médio de anuência 
(tempo entre o pedido de despacho e a liberação pela CP/DL/AG). Acompa-
nhamento trimestral: 2,1 horas. Indicador classificado como excelente; e

f.5) Índice de realização de cursos relacionados ao EPM. O indicador é calculado 
dividindo-se o número de cursos realizados pelo número de cursos planejados.
Acompanhamento anual = 70,10%. Indicador classificado como regular.

7) AEN - Reestruturar o Programa de Trabalho da Sinalização Náutica.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
A MB possui 1.151 Auxílios à Navegação (202 Faróis, 13 Radiofaróis, 224 Farole-
tes, 364 Balizas, 198 Bóias Luminosas, 110 Bóias Cegas, 29 Racon e 11 Estações 
Differential Global Positioning System (DGPS)) sob sua responsabilidade, distri-
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buídos por 26 Organizações Militares Responsáveis por Atividades de Sinalização 
Náutica (OMSN). Tem sido observada a contínua degradação desses Auxílios, 
ocasionada pela dificuldade no atendimento dos subsídios apresentados no Pla-
no de Trabalho de Sinalização Náutica (PTSN). O Centro de Auxílios à Navegação 
Almirante Moraes Rego (CAMR) vem realizando as manutenções dos auxílios à 
navegação sob sua responsabilidade e nos meios necessários (viaturas, botes e 
lanchas balizadoras) para execução do PTSN, contudo os recursos são insuficien-
tes para todas as demandas existentes de manutenção preventiva. Para que seja 
possível elevar os Índices de Eficácia, faz-se necessário o incremento de recursos 
financeiros, que serão distribuídos aos Comandos dos Distritos Navais.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
Em 2019, foram realizados pelo CAMR: 45 rodízios de boias, 11 manutenções de 
faróis, 21 manutenções de faroletes, 24 manutenções de balizas, manutenção 
completa de 05 Radiofaróis (RF) e 08 Estações Rádio (ER) de Farol, a saber: RF e 
ER Paranaguá, RF e ER Calcanhar, RF e ER Rio Grande, RF e ER Chuí, RF e ER da 
Ilha Rasa, ER Ponta do Mel, ER Albardão e ER Mostardas. Além das manutenções 
em auxílios à navegação, está em andamento o reparo do motor do AvB Tubarão, 
na BNRJ com prontificação para a segunda quinzena de fevereiro de 2020. Foram 
aplicados pelo CAMR o total de R$ 1.001.000,00 (Hum milhão e um mil reais) na 
Manutenção da Sinalização Náutica e R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) na 
manutenção e conservação de meios.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
O índice apurado em 2019 foi de 56%, abaixo da meta estabelecida de 95%:
O não recebimento dos recursos necessários para o atendimento das metas pre-
vistas no PTSN 2019, em face das restrições orçamentárias, proporcionou o cum-
primento de, apenas, 3% (três por cento) dos eventos subsidiados no programa 
pelas OMSN e de 42% (quarenta e dois por cento) pelo CAMR, contribuindo 
para o aumento indesejado de OMSN com o índice de eficácia abaixo do padrão 
estabelecido pela International Association of Marine Aids to Navigation and Li-
ghthouse Authorities (IALA).

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
Em que pese as restrições orçamentárias impostas, as OMSN têm envidado es-
forços para manter o Índice de Eficácia dos auxílios à navegação acima de 95%, 
conforme recomendado pela IALA, buscando iniciativas para a redução dos cus-

tos, além da busca constante por recursos extra-orçamentários para suprir as 
necessidades não atendidas pelo PA- 2019.

e) Desafios para o futuro:
Releva mencionar que, em contrapartida ao pagamento da Tarifa de Utilização 
de Faróis (TUF) pelos Navios estrangeiros, é esperado que sejam encontradas 
nas AJB condições adequadas de segurança, com o funcionamento adequado 
dos auxílios à navegação. Assim, um aumento gradativo da destinação dos re-
cursos oriundos da TUF para o PM-JULIETT se faz necessário, de forma que o 
passivo referente às demandas do PTSN venha a ser reduzido, permitindo que 
as ações para a manutenção preventiva e periódica dos auxílios à navegação 
possam ser cumpridas, e que projetos de modernização de auxílios à navegação 
possam ser implementados, visando a segurança da navegação, a salvaguarda 
da vida humana no mar e a proteção do meio ambiente.

8) AEN - Apoiar atletas militares em competições esportivas nacionais e 
internacionais, por meio do PROLIM.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
O PROLIM, alinhado ao delineado pelo MD de manter o Brasil entre os três pri-
meiros países classificados nos 7ºJMM, estabeleceu para o exercício de 2019 
como metas principais: integrar a delegação brasileira com no mínimo 30% dos 
militares atletas da MB; e ter representantes presentes em 50% das medalhas 
conquistadas pelo Brasil naquela competição. Os militares atletas da MB foram 
determinantes no excelente resultado apresentado pelo Brasil nos Jogos ante-
riormente citados, quando obteve a 3ª colocação geral dentre as 110 nações 
participantes e, aproximadamente, 4.000 competidores, bem como em diversas 
outras competições disputadas nos cenários nacional e internacional, tais como 
nos XVIII Jogos Pan-Americanos, Circuito Mundial de Águas Abertas ou em Cam-
peonatos Mundiais. O alcance das metas estabelecidas confirmou o êxito do 
PROLIM.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
O PROLIM iniciado em 2008 e formalizado em 2013 por meio de ato normativo 
do CM com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento do desporto nacional de 
alto rendimento, tem como foco principal a preparação e apoio aos atletas da 
MB visando integrarem representações brasileiras militares e civis, destacada-
mente àquelas ligadas ao Conselho Internacional do Esporte Militar e aos entes 
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do Sistema Desportivo Brasileiro. No exercício de 2019, os militares atletas da 
MB participaram de treinamentos visando a participação nos 7º Jogos Mundiais 
Militares (7JMM); nos Jogos Olímpicos de Tóquio; que seriam realizados em 
2020; e em competições esportivas, militares e civis, nacionais e internacionais, 
em um total 278 eventos, sendo as despesas com alimentação, estadia, trans-
porte e inscrições sendo custeadas, majoritariamente, por parceiros. A origem 
dos recursos, por evento, que custearam as despesas de transporte, alimenta-
ção, pousada e inscrição está discriminada no quadro abaixo. 

Quadro 16 – Custeadores dos eventos no exterior (competições e treinamentos)
com a participação oficial de militares atletas da MB

Gráfico 1 – Custeadores dos eventos no exterior (competições e treinamentos)
om a participação oficial de militares atletas da MB

Quadro 17 - Custeadores dos eventos no Brasil (competições e treinamentos)
com a participação oficial de militares atletas da MB 

Gráfico 2 – Custeadores dos eventos no Brasil (competições e treinamentos) 
com a participação oficial de militares atletas da MB
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c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores: a participação e o desempenho dos atletas 
da MB superou o planejado, conforme demonstrado no quadro 18 e gráficos 3 e 
4. A delegação de atletas da MB representou 31,7% do total de atletas militares 
brasileiros (meta = 30 %) e conquistou 52,2% das medalhas brasileiras (meta = 
50%).

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
Todos os objetivos para o exercício foram atingidos.

9) AEN - Implantar, operacionalizar e manter a infraestrutura, a capacidade
logística e de apoio à pesquisa do PROANTAR, de modo a manter a taxa de 
atendimento logístico de demanda de pesquisa em sessenta por cento.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
• Renovação da infraestrutura de apoio às pesquisas, com aquisição de novos 
• materiais e equipamentos;
• Buscar apoio dentro da Marinha para os problemas logísticos existentes den-

tro no Programa; e
• Renovação do acordo de telecomunicações com a empresa Oi.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, valores
aplicados, resultados e impactos:
• Assinatura de dois Termos de Cooperação com a PETROBRAS, no valor total 

de R$ 403.793.048,61 e com duração de 5 anos, objetivando a renovação da 
infraestrutura do PROANTAR e de materiais que permitirão a continuidade das 
atividades de pesquisa e logística na Antártica. Os Termos assinados preveem 
o investimento nas atividades do PROANTAR e Plano Setorial para os Recursos 
do Mar (PSRM), incluindo a aquisição dos combustíveis necessários para as 
missões programadas pelo período de 5 anos;

• Renovação do Acordo de Cooperação com a empresa Oi para a continuida-
de do fornecimento dos serviços de telecomunicações da Estação Antártica       
Comandante Ferraz (EACF). Tal Acordo não prevê o repasse financeiro por ne-
nhuma das partes;

• Assinatura de Termos de Compromisso com setores da Marinha visando a re-
dução de custos e a utilização de mão de obra interna, possibilitando a qualifi-
cação de pessoal e o investimento em setores da própria Marinha. Atualmente 
o PROANTAR tem acordos com o Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros 
Navais, Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, CASNAV, Centro de Ava-
liação da Ilha da Marambaia (CADIM) e encontra-se buscando novas parcerias;

• Aquisição de mobiliário e equipamentos de pesquisa para os laboratórios da 
nova EACF. Em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicações (MCTIC) a SECIRM adquiriu diversos equipamentos e os insta-
lou na nova EACF, permitindo que algumas pesquisas já fossem iniciadas du-

Quadro 18 – Medalhas Brasileiras - 7o Jogos Mundiais Militares - Out/ 2019 - Wuhan - China

Gráfico 3 – Número de medalhas conquistadas, pelo Brasil e pela MB no 70 JMM

Gráfico 4 – Número de medalhas de Ouro conquistadas, pelo Brasil e pela MB no 70 JMM

e) Desafios para o futuro:
• Incrementar a participação de atletas da MB nos diversos eventos esportivos, 

tanto nacionais como internacionais; e
• Aumentar a quantidade de medalhas ganhas pelos atletas da MB.
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rante a OPERANTAR XXXVIII;
• Aquisição de equipamentos para acampamento, possibilitando a continuidade 

de experimentos científicos em locais distintos da EACF, ampliando o alcance 
das pesquisas desenvolvidas no Continente; e

• Participação ativa na obtenção de recursos para a construção de um Navio de 
Apoio Antártico (NApAnt) em substituição ao NApOc Ary Rongel.

 c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
O PROANTAR permanece com atendimento das demandas de pesquisa acima de 
80%, por vezes limitado à disponibilidade de vagas na EACF, em função das obras 
de construção das novas instalações. 

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
O atendimento das demandas de pesquisa manteve-se acima do planejado 
(60%) durante todo o período da construção da nova EACF. Está previsto que, 
a partir da próxima Operação Antártica, em 2020, o atendimento aumente em 
função da conclusão das obras.

e) Desafios para o futuro:
• Necessidade da desmobilização dos Módulos Antárticos Emergenciais (MAE), 

em função da prontificação da nova EACF. Estima-se que o serviço de remo-
ção dos MAE e de materiais restantes da obra de construção irá demandar o 
apoio de um navio mercante contratado ou de um navio da MB. No caso de 
contratação de uma navio mercante para o transporte dos materiais (cerca 
de 120 contêineres de 20 pés) da Antártica para o Brasil, o valor estimado é 
de US 2.000.000,00. Outros custos com a empreitada estão estimados em R$ 
1.000.000,00;

• Construção de novos refúgios para a substituição dos existentes. Tais refúgios 
são utilizados pelos pesquisadores para o desenvolvimento de pesquisa em 
locais afastados da EACF, como em Ilhas oceânicas;

• Realização de um estudo para a qualificação dos novos componentes dos Gru-
pos-Bases para a operação e manutenção da nova EACF, em função da alta 
tecnologia empregada no projeto. Esse estudo prevê a readequação do quan-
titativo e especialidades dos militares do Grupo-Base, além da criação de um 
Curso Expedito (evoluindo no futuro para um Curso Especial) para a formação 
dos militares; e

• Reformulação do Treinamento Pré-Antártico buscando aprimorar os ensina-
mentos transmitidos aos alunos do treinamento.

10) AEN - Reconstruir a Estação Antártica Comandante Ferraz conforme
padrões de sustentabilidade ambiental aplicáveis à Antártica.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
Finalização das etapas contratuais previstas para o exercício, possibilitando as-
sim, a inauguração em JAN20 das novas instalações da Estação Antártica Coman-
dante Ferraz. Trata-se do recebimento provisório, quando serão apontadas as fa-
lhas ou discrepâncias possíveis de serem detectadas por inspeções, e definitivo, 
após sanadas as discrepâncias apontadas. 

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, valores
aplicados, resultados e impactos:
Os trabalhos de montagem dos diversos Blocos e Unidades Isoladas foram reto-
mados e os serviços foram concluídos em abril de 2019. Uma equipe da empresa 
foi mantida na Estação durante o período de inverno antártico, entre os meses 
de abril e outubro de 2019, para a realização dos serviços de limpeza e manuten-
ção das instalações, assim como para o monitoramento dos sistemas elétricos, 
hidrossanitários e combate a incêndio, mecânicos e das fundações/estruturas.
No corrente verão antártico estão sendo verificadas todas as instalações da EACF, 
com a finalidade de efetuar o recebimento da obra. O índice de atendimento 
dessa ação atingiu 90% em relação ao planejado para o exercício.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
Alcançou-se ao final do exercício 90% das metas físicas pactuadas, possibilitando 
o recebimento das novas instalações e passando a fase de verificações e corre-
ções observadas no recebimento provisório.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
Todos os objetivos estabelecidos para o exercício foram atingidos.

e) Desafios para o futuro:
Avançar na fase de recebimento definitivo, com a correção pela empresa contra-
tada das discrepâncias observadas pelos peritos da Marinha;
Operacionalização total dos laboratórios de pesquisa pela comunidade científi-
ca; e
Manter a nova Estação dentro da realidade orçamentária estabelecida para Pro-
grama, que já ficava muito aquém do mínimo necessário.
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11) AEN - Implantar, operacionalizar e manter a infraestrutura necessária
ao desenvolvimento das atividades científicas e ambientais, relacionadas ao 
Plano de Direção Setorial para os Recursos do Mar.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
• Manter operacional, pela Marinha, as Estações científicas da Ilha da Trindade 

e do Arquipélago de São Pedro e São Paulo a fim de dar suporte a realizações 
das pesquisas científicas nestas regiões.

• Manter operacional, pela Marinha, as redes de Observação do Sistema Brasi-
leiro de Observação dos Oceanos e Estudos do Clima, coordenadas pela Mari-
nha por meio da DHN.

• Dar apoio Institucional as Ações constantes do PSRM coordenadas por outros 
Ministérios.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
• Foram mantidas operacionais as Estações científicas da Ilha da Trindade e do 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo a fim de dar suporte a realizações das 
pesquisas científicas nestas regiões; 

• Foram mantidas operacionais as redes de Observação do Sistema Brasileiro de 
Observação dos Oceanos e Estudos do Clima, coordenadas pela Marinha por 
meio da DHN; e

• Foram apoiadas as Ações constantes do PSRM coordenadas por outros Minis-
térios.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
A operacionalidade das Estações Científicas é fundamental para o melhor conhe-
cimento dos recursos naturais marinhos, assim como possibilitar o uso susten-
tável destes recursos. 
Com relação às redes de Observação do Sistema Brasileiro de Observação dos 
Oceanos e Estudos do Clima, a sua importância está ligada a uma melhoria nas 
previsões de clima e tempo, que são fornecidas pela MB.
Tais ações mantiveram operacionais os programas constantes do PSRM e Co-
ordenados pela MB, com um índice de 100% de atendimento em relação ao 
planejado para o exercício.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
Todos os objetivos estabelecidos para o exercício foram atingidos.

e) Desafios para o futuro: 
Manter a capacidade de atendimento das necessidades do PSRM.

12) AEN - Elaborar a proposta revista do limite exterior da Plataforma 
Continental Brasileira para além das 200 milhas, conforme previsto no artigo 
76 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), de 
forma a obter a ampliação do limite da Plataforma Continental Brasileira para 
até 350 milhas da linha de base a partir da qual se mede a largura do mar ter-
ritorial ou 100 milhas da isóbata de 2500 m.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
Aprovação da Proposta da Área Sul e início da defesa da Área Equatorial.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, valores
aplicados, resultados e impactos:
Envio à ONU, para discussão com a Comissão de Limites da Plataforma Continen-
tal (CLPC), as propostas das Áreas Sul e Equatorial.

 c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
Aprovação de 100% da Proposta da Área Sul e início da defesa da Área Equato-
rial.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
O objetivo estabelecido para o exercício foi atingido.

e) Desafios para o futuro:
Continuidade da defesa da Área Equatorial e início da defesa da Área Oriental/
Meridional.

13) AEN - Definir as diretrizes iniciais, orientações e ferramentas adequadas
ao planejamento espacial marinho, de forma a permitir a conclusão da pri-
meira versão do Plano de Uso Compartilhado do Ambiente Marinho.

Estão sendo desenvolvidas ações para a definição das diretrizes que irão delinear 
a implementação do Planejamento Espacial Marinho no Brasil. Para tal foram realiza-
das várias reuniões técnicas com os representantes dos Ministérios participantes desta 
Ação.

Foi realizado no segundo semestre de 2019 um curso para representantes minis-
teriais, na área de técnica de informática (TI), para a qualificação de pessoal para a 
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montagem de um Banco Nacional Geoespacial de Dados Marinhos (INDEM).
Em Dezembro de 2019 foi realizado um curso de Planejamento Espacial Marinho com o propósito de qualificar pessoal dos Ministérios envolvidos com a temática. O curso 

foi bancado e ministrado pela UNESCO, pertencente a Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI).
Recentemente, a SECIRM aderiu à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) do IBGE, o que permitirá que os dados marinhos relevantes ao PEM que já foram coleta-

dos na Amazônia Azul pelos Ministérios componentes da CIRM e por seus diversos órgãos subordinados competentes sejam disponibilizados publicamente na forma geoespacial. 
Essa adesão à INDE representou um ganho de tempo e uma redução significativa de custos para a implantação do PEM no Brasil, uma vez que será aproveitada a Infraestrutura 
Nacional de Dados Espacial já estabelecida a nível federal desde 2008, por meio do Decreto 6.666/2008. Com isso foi realizado um curso de capacitação para representantes de 
Ministérios que possuem dados que podem fazer parte deste banco de dados.

A MB não aplicou recursos nesta atividade. Todas foram custeadas por parceiros do PEM, permitindo o atendimento de apenas 15% do planejado para a AEN.
O principal ponto de impedimento para alcançar os objetivos da Ação são a falta de recursos financeiros e falta de pessoal qualificado, além de ser uma temática inédita 

que está sendo adotada no Brasil.

14) AEN - Identificar as alterações legislativas e normativas necessárias para
harmonização das políticas relacionadas ao uso compartilhado do ambiente marinho e costeiro.

Tendo em vista a necessidade de se estabelecer, primeiramente, as diretrizes do PEM, as ações desta meta só serão implementadas a partir de 2020.

Infográfico 6 – Cadeia de Valor do Objetivo Naval 9.

Cadeia de Valor Finalística - 4 Objetivo Naval 9
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1) AEN – Elevar o nível de interoperabilidade dos meios das Forças Armadas nos
campos da Logística e Operações.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) foi instituído em 2010, 
com a missão de promover e coordenar a interoperabilidade entre as Forças Sin-
gulares e assessorar o Ministro da Defesa. Cabe ao EMCFA planejar o emprego 
conjunto e integrado de efetivos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, oti-
mizando o uso dos meios militares e logísticos na defesa do país e em operações 
de paz, humanitárias e de resgate; segurança das fronteiras; e ações de Defesa 
Civil. Dessa forma, em 2019, foi estabelecido como prioridade aprimorar o nível 
de interoperabilidade da MB com as demais Forças Armadas a fim de otimizar os 
meios navais na condução das operações conjuntas planejadas pelo MD. 

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
Para 2019, foram planejadas diversas comissões operativas conjuntas destacan-
do-se: 
• com o EB: Operação ADERIB, Operação de Adestramento Conjunto Rio B. 9 

(Tomada e Controle de Porto de Interesse para desembarque de tropa da For-
ça Tarefa Conjunto) e Operação Rio Branco;

• com a FAB: ASPIRANTEX 2019, Campanha de Emprego Ar-Solo, CCAEX/PlanEx/
ExOp, Adestramento da Força de Emprego Rápido e da Força de Fuzileiros da 
Esquadra / Operação FORMOSA, Operação ADEREX AERONAVAL, Patrulha Na-
val no Atlântico Norte / OIAPOQUE III; e

• com o EB em conjunto com a FAB: Operação C-EXP-OPRIB-II/ 2019, Esp-Co-
mAnf - Operação SUSSUARANA, Operação CELEIRO IV e Adestramento Conjun-
to de Salto Livre Operacional (SLOP).

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
As 59 comissões operativas planejadas foram realizadas atingindo 100% do pla-
nejado.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
O índice de 100% citado acima não significa que a interoperabilidade dos meios 
das Forças Armadas nos campos da Logística e Operações está sendo plenamen-
te atingida. Cabe ressaltar que o planejamento para essas operações é realiza-
do no ano A-1, baseado nos recursos que serão disponibilizados para o ano A, 

não retratando a real necessidade de interoperabilidade entre as Forças. Como 
medida para o enfrentamento destaca-se a busca constante por mais recursos 
orçamentários junto ao MD visando suprir as reais necessidades. 

e) Desafios para o futuro:
Elevar em 10% ao ano o número de operações que permitam a elevação do nível 
de interoperabilidade dos meios das Forças Armadas nos campos da Logística e 
Operações.
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Cadeia de Valor Finalística 5 - Objetivo Naval 10

Infográfico 7 – Cadeia de Valor do Objetivo Naval 10.

1) AEN - Realizar produções e divulgações das atividades realizadas pelo Poder
Naval, por ocasião dos exercícios operativos:

a) Prioridades estabelecidas no exercício:
• Produzir e divulgar conteúdo jornalístico e institucional sobre as atividades 

operativas realizadas pelo Poder Naval;
• Buscar espaços para divulgação positiva do tema na grande mídia; e
• Incentivar o embarque de jornalistas nas missões operativas realizadas pelo 

Poder Naval.
b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e

impactos:
Nos mais variados exercícios e operações realizadas pela MB, no ano de 2019, 
como as operações Amazônia Azul – Mar limpo é vida, Missilex, Formosa e Aco-
lhida, por exemplo, foram produzidos e divulgados 758 materiais informativos 
que permitiram aumentar a consciência dos públicos de interesse da Força sobre 
as tarefas, a importância das atividades realizadas pelo Poder Naval. Exercícios 
operativos sempre despertam bastante a atenção do público, especialmente 
porque rendem boas imagens. Em todas as operações citadas, foram produzidos 

materiais para o site da Marinha, para os informativos Nomar e Nomar Online 
(houseorgan), mídias sociais, Rádio Marinha e TV Marinha. Também foram pro-
duzidos e divulgados clipes operativos (www.marinha.mil.br). 
Além disso, sempre que possível, meios de comunicação da grande imprensa e 
da imprensa especializada são convidados a realizar cobertura de diversos exer-
cícios operativos, incluindo o embarque de jornalistas a bordo dos navios.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
Os indicadores da área ainda estão em processo de revisão, em função da subje-
tividade própria desse campo do conhecimento e da necessidade de adequação 
às diretrizes determinadas para a Comunicação Social (ComSoc) por meio do 
Memorando nº 13/2019, do CM. Entretanto, numa análise preliminar, levando-
-se em conta os dados atuais, todas as matérias propostas foram realizadas, com 
os recursos disponíveis.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
Apesar de o planejamento estratégico de comunicação ser um elemento essen-
cial para o sucesso de qualquer campanha ou ação, na Marinha, a visão da área 
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a partir desse referencial é recente e fruto da aprovação do novo PEM. 
Assim, a implementação desejável desse conceito ainda depende de uma mu-
dança de ações a serem implementadas após a conclusão do Grupo de Trabalho 
Intersetorial para o reposicionamento da ComSoc da MB, ora em andamento, 
que também ensejará novas adequações para aplicação dos recursos pessoais 
e materiais.

e) Desafios para o futuro:
Assegurar a prontificação tempestiva de conteúdo de divulgação para atrair o 
interesse dos públicos de interesse pelos assuntos operativos;
Incrementar a infraestrutura (pessoal e material) de cobertura das atividades 
relativas ao preparo e emprego do Poder Naval; e
Aprimorar o estabelecimento de índices para possibilitar a mensuração dos re-
sultados, no atual processo de revisão do Planejamento Estratégico da Marinha.

2) AEN - Realizar produções e divulgações das atividades realizadas pelo Poder 
Naval quando operando com outras marinhas.

a) Prioridades estabelecidas no exercício:
• Produzir e divulgar conteúdo jornalístico e institucional sobre as atividades 

operativas realizadas pela Marinha, operando com outras marinhas; e
• Incentivar o embarque de jornalistas nas missões com outras marinhas.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
Durante o ano de 2019, operações da MB com outras marinhas (UNITAS Lant 
LX/ Amphibious – 2019, Obangame Express) foram divulgadas pelos canais de 
comunicação do CCSM, por meio da produção de 271 diferentes materiais para 
as mídias sociais, matérias para os informativos Nomar e Nomar Online, spots 
para a Rádio Marinha, clipes e matérias para a TV Marinha. 
Adicionalmente, diversos comunicados à imprensa nacional e internacional 
abordando essas operações foram divulgados.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
Os indicadores da área ainda estão em processo de revisão, em função da subje-
tividade própria desse campo do conhecimento e da necessidade de adequação 
às diretrizes determinadas para a ComSoc por meio do Memorando nº 13/2019, 
do CM. Entretanto, numa análise preliminar, levando-se em conta os dados atu-
ais, todas as matérias propostas foram realizadas, com os recursos disponíveis.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
Apesar de o planejamento estratégico de comunicação ser um elemento essen-
cial para o sucesso de qualquer campanha ou ação, na Marinha, a visão da área 
a partir desse referencial é recente e fruto da aprovação do novo PEM. 
Assim, a implementação desejável desse conceito ainda depende de uma mu-
dança de ações a serem implementadas após a conclusão do Grupo de Trabalho 
Intersetorial para o reposicionamento da ComSoc da MB, ora em andamento, 
que também ensejará novas adequações para aplicação dos recursos pessoais 
e materiais.

e) Desafios para o futuro:
• Promover a inclusão de vagas para o embarque de jornalistas nas grandes ope-

rações, como oportunidade para apresentar e divulgar as atividades desenvol-
vidas pela Força operando com outras marinhas; 

• Incrementar a infraestrutura (pessoal e material) de cobertura das atividades 
relativas ao preparo e emprego do Poder Naval; e

• Aprimorar o estabelecimento de índices para possibilitar a mensuração dos 
resultados, no atual processo de revisão do Planejamento Estratégico da Ma-
rinha.

3) AEN - Realizar produções e divulgações das atividades realizadas pelo Poder
Naval, visando obter maior visibilidade da Força no âmbito das Operações de 
Paz, principalmente as de caráter naval.

a) Prioridades estabelecidas no exercício
• Produzir e divulgar conteúdo jornalístico e institucional sobre as atividades 

operativas realizadas pela Marinha, em operações de paz;
• Buscar espaços para divulgação positiva do tema na grande mídia; e
• Incentivar o embarque de jornalistas nas operações de paz.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e 
impactos:
Divulgação da atuação da MB na UNIFIL, por meio da publicação de 88 matérias 
jornalísticas no periódico Nomar e Nomar Online sobre as atividades envolvendo 
o Navio Capitânia da Força-Tarefa Marítima (FTM) da UNIFIL, além de posts nas 
mídias sociais.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
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Os indicadores da área ainda estão em processo de revisão, em função da subje-
tividade própria desse campo do conhecimento e da necessidade de adequação 
às diretrizes determinadas para a ComSoc por meio do Memorando nº 13/2019, 
do CM. Entretanto, numa análise preliminar, levando-se em conta os dados atu-
ais, todas as matérias propostas foram realizadas, com os recursos disponíveis.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
Apesar de o planejamento estratégico de comunicação ser um elemento essen-
cial para o sucesso de qualquer campanha ou ação, na Marinha, a visão da área 
a partir desse referencial é recente e fruto da aprovação do novo PEM. 
Assim, a implementação desejável desse conceito ainda depende de uma mu-
dança de ações a serem implementadas após a conclusão do Grupo de Trabalho 
Intersetorial para o reposicionamento da ComSoc da MB, ora em andamento, 
que também ensejará novas adequações para aplicação dos recursos pessoais 
e materiais.

e) Desafios para o futuro:
• Promover a inclusão de um oficial dedicado à atividade de ComSoc no Estado-

-Maior das missões de paz em que a MB participa; 
• Assegurar a prontificação tempestiva da cobertura e divulgação de eventos 

e de ações realizadas pela MB, bem como produção de conteúdo exclusivo, 
visando maior engajamento dos públicos de interesse;

• Incrementar a infraestrutura (pessoal e material) de cobertura das atividades 
relativas ao preparo e emprego do Poder Naval; e

• Aprimorar o estabelecimento de índices para possibilitar a mensuração dos 
resultados, no atual processo de revisão do Planejamento Estratégico da Ma-
rinha.

4) AEN - Realizar produções e divulgações para destacar a capacidade do Poder
Naval de contrapor-se à concentração de forças hostis nas proximidades das 
fronteiras e dos limites das AJB.

a) Prioridades estabelecidas no exercício:
• Produzir e divulgar conteúdo jornalístico e institucional sobre as atividades 

operativas, destacando a capacidade do Poder Naval; e
• Buscar espaços para divulgação positiva do tema na grande mídia.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:

• Veiculação de 436 reportagens nos veículos de imprensa sobre a capacidade 
do Poder Naval;

• Intensificação da divulgação de conteúdo relativo à operação Amazônia Azul – 
Mar limpo é vida, considerada a maior demonstração da capacidade do Poder 
Naval durante o ano;

• Divulgação da atuação da MB quando participando de operações conjuntas, 
como a Operação Ágata; e

• Cobertura pela TV Marinha durante as operações, com produção de matérias 
e conteúdo audiovisual para divulgação nos perfis das mídias sociais da Força. 

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:

Os indicadores da área ainda estão em processo de revisão, em função da subje-
tividade própria desse campo do conhecimento e da necessidade de adequação 
às diretrizes determinadas para a ComSoc por meio do Memorando nº 13/2019, 
do CM. Entretanto, numa análise preliminar, levando-se em conta os dados atu-
ais, todas as matérias propostas foram realizadas, com os recursos disponíveis.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
Apesar de o planejamento estratégico de comunicação ser um elemento essen-
cial para o sucesso de qualquer campanha ou ação, na Marinha, a visão da área 
a partir desse referencial é recente e fruto da aprovação do novo PEM. 
Assim, a implementação desejável desse conceito ainda depende de uma mu-
dança de ações a serem implementadas após a conclusão do Grupo de Trabalho 
Intersetorial para o reposicionamento da ComSoc da MB, ora em andamento, 
que também ensejará novas adequações para aplicação dos recursos pessoais 
e materiais.

e) Desafios para o futuro:
• Incrementar a infraestrutura (pessoal e material) de cobertura das atividades 

relativas ao preparo e emprego do Poder Naval; e
• Aprimorar o estabelecimento de índices para possibilitar a mensuração dos 

resultados, no atual processo de revisão do Planejamento Estratégico da Ma-
rinha.

5) AEN - Realizar produções e divulgações das atividades realizadas pelo Poder
Naval, por ocasião das missões em prol do apoio à Política Externa:

a) Prioridades estabelecidas no exercício:
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Produzir e divulgar conteúdo jornalístico e institucional sobre as atividades reali-
zadas pela Marinha, em prol do apoio à Política Externa;
Buscar espaços para divulgação positiva do tema na grande mídia; e
Incentivar o embarque de jornalistas em missões realizadas pela Marinha, em 
prol do apoio à Política Externa.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e 
impactos:
Divulgação da atuação da MB na UNIFIL por meio da publicação de 327 matérias 
jornalísticas no periódico Nomar e Nomar Online, na visão da política externa 
brasileira, sobre as atividades envolvendo o Navio Capitânia da Força-Tarefa Ma-
rítima (FTM) da UNIFIL, além de posts nas mídias sociais.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
Os indicadores da área ainda estão em processo de revisão, em função da subje-
tividade própria desse campo do conhecimento e da necessidade de adequação 
às diretrizes determinadas para a ComSoc por meio do Memorando nº 13/2019, 
do CM. Entretanto, numa análise preliminar, levando-se em conta os dados atu-
ais, todas as matérias propostas foram realizadas, com os recursos disponíveis.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
Apesar de o planejamento estratégico de comunicação ser um elemento essen-
cial para o sucesso de qualquer campanha ou ação, na Marinha, a visão da área 
a partir desse referencial é recente e fruto da aprovação do novo PEM. 
Assim, a implementação desejável desse conceito ainda depende de uma mu-
dança de ações a serem implementadas após a conclusão do Grupo de Trabalho 
Intersetorial para o reposicionamento da ComSoc da MB, ora em andamento, 
que também ensejará novas adequações para aplicação dos recursos pessoais 
e materiais.

e) Desafios para o futuro:
• Promover a inclusão de vagas para o embarque de jornalistas da grande mídia 

em navios da MB, como oportunidade para apresentar e divulgar as atividades 
desenvolvidas pela Força em prol do apoio à política externa;

• Promover a inclusão de um oficial dedicado à atividade de ComSoc no Estado-
-Maior das missões de paz em que a MB participa;

• Incrementar a infraestrutura (pessoal e material) de cobertura das atividades 
relativas ao preparo e emprego do Poder Naval, por ocasiões das missões em 
prol do apoio à política externa; e

• Aprimorar o estabelecimento de índices para possibilitar a mensuração dos 
resultados, no atual processo de revisão do Planejamento Estratégico da Ma-
rinha.

6) AEN - Realizar produções e divulgações de eventos, produtos e materiais de
Defesa produzidos nacionalmente e de emprego Naval, advindos da Base In-
dustrial de Defesa (BID).

a) Prioridades estabelecidas no exercício:
• Participar de eventos ligados ao tema de Defesa e Segurança;
• Contribuir para a divulgação de temas ligados à BID; e
• Divulgar programas, projetos e produtos da Marinha que contribuam para o 

aumento da visibilidade da BID.
b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e

impactos:
• Divulgação de 97 importantes marcos com o propósito de difundir a importân-

cia da BID para o desenvolvimento do País. Como principal evento, destaca-se 
a união das seções do Submarino “Humaitá”.

• A MB esteve presente na LAAD Defence & Security 2019 - Feira Internacional 
de Defesa e Segurança com um estande, onde apresentou projetos estratégi-
cos, entre eles o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, simuladores e 
meios navais e aeronavais.

• Durante o evento, foi assinada a declaração da melhor oferta com o consórcio 
Águas Azuis para o projeto de obtenção de navios Classe “Tamandaré”.

• Ocorrida em abril, a feira teve como objetivo apresentar o que há de mais 
moderno em produtos de Defesa e Segurança, fomentando a integração das 
Forças Armadas e dos órgãos de Segurança Pública com a Indústria e os cen-
tros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, além de promover a Base 
Industrial de Defesa do Brasil.

• Em setembro, a Força participou da primeira edição da SC Expo Defense – Feira 
de Tecnologias e Produtos de Defesa, promovida pelo Centro das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina. A mostra apresentou produtos, novas tecnologias e 
projetos estratégicos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além de uma 
série de painéis na programação técnica paralela. 

• Para aumentar a visibilidade dos eventos para o público externo, as feiras fo-
ram divulgadas no portal da Marinha na Internet por meio da exibição de ban-
ner remetendo para o site oficial do evento, produção de matérias jornalísticas 
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para o Nomar Online, publicação de matéria no periódico Nomar e produção 
de vídeo da TV Marinha. Antes do evento foram produzidos spots para veicu-
lação na Rádio Marinha e posts no Twitter.

• Outra ação foi a aproximação com a mídia, por meio de visitas às redações de 
diversos veículos de comunicação. Durante esses encontros, foram oferecidas 
diversas pautas relacionadas ao setor de Defesa.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
Os indicadores da área ainda estão em processo de revisão, em função da subje-
tividade própria desse campo do conhecimento e da necessidade de adequação 
às diretrizes determinadas para a ComSoc por meio do Memorando nº 13/2019, 
do CM. Entretanto, numa análise preliminar, levando-se em conta os dados atu-
ais, todas as matérias propostas foram realizadas, com os recursos disponíveis.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
Apesar de o planejamento estratégico de comunicação ser um elemento essen-
cial para o sucesso de qualquer campanha ou ação, na Marinha, a visão da área 
a partir desse referencial é recente e fruto da aprovação do novo PEM. 
Assim, a implementação desejável desse conceito ainda depende de uma mu-
dança de ações a serem implementadas após a conclusão do Grupo de Trabalho 
Intersetorial para o reposicionamento da ComSoc da MB, ora em andamento, 
que também ensejará novas adequações para aplicação dos recursos pessoais 
e materiais.

e) Desafios para o futuro:
• Promover a participação da Marinha em grandes eventos ligados à indústria 

de Defesa e Segurança, reforçando o interesse da Força em estimular o desen-
volvimento da BID;

• Incrementar a infraestrutura (pessoal e material) de cobertura das atividades 
relativas à BID; e

• Aprimorar o estabelecimento de índices para possibilitar a mensuração dos 
resultados, no atual processo de revisão do Planejamento Estratégico da Ma-
rinha.

Principais Programas e Projetos Estratégicos

Os programas e projetos estratégicos tratados no presente relatório são aqueles 
contemplados no Programa AVANÇAR, instituído pela Portaria nº 442, de 13/12/2017, 
do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, destinados a orien-
tar as ações governamentais e comunicar à sociedade os investimentos públicos de 
infraestrutura estratégicos e prioritários do Poder Executivo federais, além do Progra-
ma “Navios Classe Tamandaré”, de responsabilidade da MB, em razão de sua dimensão 
estratégica para a Defesa Nacional e dos valores que serão aportados no empreendi-
mento.

Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB)

a) Descrição:
a.1) Implantar a Infraestrutura para Construção e Manutenção de Submarinos

Convencionais e Nucleares: 
Consiste das seguintes metas estratégicas constantes do Empreendimento 
Modular (EM) nº. 18:
I) Absorção da tecnologia para o projeto do Estaleiro e Base Naval para subma-

rinos com propulsão nuclear;
II) Construção de um Estaleiro Naval e de uma Base Naval;
III) Nacionalização de sistemas e equipamentos do Estaleiro Naval e Base Na-

val; e
IV) Construção / Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) e infraes-

trutura de apoio.
Serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
Construção de um estaleiro dotado de Ilha Nuclear e de uma Base de Apoio 
que abrigará a estrutura de Comando e Controle de Submarinos, além de or-
ganizações de manutenção e adestramento de suas tripulações. A construção 
do Estaleiro Naval e da Base Naval está localizada no município de Itaguaí, no 
Estado do Rio de Janeiro, em terreno contíguo ao do porto de Itaguaí. Os sub-
marinos serão construídos nesse novo estaleiro.
Os PNR serão alocados às tripulações dos submarinos e das OM de apoio que 
comporão o Estaleiro e a Base Naval.
A infraestrutura de apoio engloba a obtenção de embarcações de apoio, via-
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turas, estrutura de segurança, saúde, telecomunicações e tecnologia da infor-
mação, levantamento hidrográfico, sinalização náutica e outras estruturas de 
apoio aos submarinos e às suas tripulações.

a.2) Dotar a MB de submarino com propulsão nuclear a fim de cumprir as tarefas
de negação do uso do mar ao inimigo e controle de áreas marítimas estratégi-
cas (ação de presença) de acesso ao Brasil, além de permitir o desenvolvimen-
to e a manutenção da capacidade de projetar e construir esses tipos de meios 
navais no País e contribuir para a Dissuasão Nacional: 
Consiste das seguintes metas estratégicas do Empreendimento Modular de 
Obtenção de Submarinos, voltadas para a obtenção do Submarino com Pro-
pulsão Nuclear Brasileiro (SN-BR):
I) Capacitação em projeto e construção de submarino com propulsão nuclear, 

por meio de transferência de tecnologia;
II) Construção de submarino com propulsão nuclear no País;
III) Contribuição para o projeto e para a construção da Planta de Propulsão 

Nuclear1 Embarcada (PNE) destinada ao SN-BR, sob a responsabilidade ex-
clusiva da MB, por intermédio do Centro Tecnológico da Marinha em São 
Paulo (CTMSP);

IV) Obtenção de independência e autonomia para a manutenção do SN-BR;
V) Obtenção de independência e autonomia para manutenção corretiva, adap-

tativa e evolutiva do sistema de combate do SN-BR; e
VI) Nacionalização de itens, equipamentos e sistemas do SN-BR.
Serão desenvolvidas as seguintes atividades:
I) Obtenção da capacidade tecnológica de projetar a plataforma de submari-

nos com propulsão nuclear, por meio de transferência de tecnologia;
II) Construção de uma Seção de Qualificação2 e de um módulo da Seção C3 do 

casco resistente do SN-BR;
III) Aquisição do pacote de material para a construção de um submarino com 

propulsão nuclear e de seus respectivos sistemas e pacote de material para 
apoio logístico;

IV) Desenvolvimento do projeto, construção e testes de aceitação da planta de 
propulsão nuclear embarcada (PNE), sem transferência de tecnologia;

V) Gerenciamento do projeto e da construção do submarino com propulsão 
nuclear no País; 

VI) Realização dos testes de aceitação do SN-BR;
VII) Obtenção da capacitação tecnológica para o projeto de Sistema de Comba-

te de submarinos com propulsão nuclear;
VIII) Obtenção da capacitação tecnológica para o projeto de Sistema Integrado 

de Controle4 da Plataforma de submarinos com propulsão nuclear;
IX) Desenvolvimento do processo de licenciamento do submarino com propul-

são nuclear; e
X) Desenvolvimento do Apoio Logístico Integrado (ALI) para submarinos com 

propulsão nuclear.
a.3) Dotar a MB de novos submarinos, a fim de contribuir para a garantia de

negação do uso do mar e o controle marítimo das áreas estratégicas de acesso 
ao Brasil, além de permitir a manutenção e o desenvolvimento da capacidade 
de construção desses meios navais no país: 
Consiste das seguintes metas estratégicas constantes do Empreendimento 
Modular (EM) nº. 20:
I) Obtenção de 4 Submarinos com propulsão convencional, com Transferência 

de Tecnologia de projeto de detalhamento da seção intermediaria e de cons-
trução dos Submarinos Convencionais (S-BR);

II) Obtenção de torpedos e equipamentos de contramedidas para S-BR;
III) Nacionalização de materiais, equipamentos e sistemas dos S-BR; e
IV) Independência e autonomia para a manutenção corretiva, adaptativa e 

evolutiva do sistema de combate dos S-BR.
Serão desenvolvidas as seguintes atividades:
I)Aquisição de pacotes de materiais necessários e suficientes para a fabricação 

de quatro S-BR da Classe “Scorpene” respectivos sistemas e tecnologia de 
construção, incluindo a transferência de tecnologia para construção de sub-
marinos convencionais;

II) Aquisição de armamentos, despistadores e respectivos sistemas logísticos; 
gerenciamento da construção dos quatro S-BR no Brasil; e

III) Capacitação para a manutenção do sistema de combate dos S-BR.
Destarte, a missão da Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento 
de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN) é executar as tarefas expres-
sas no item a) acima citado, com o propósito de contribuir para o preparo e 
aplicação do Poder Naval, no tocante às atividades relacionadas com o Setor 
de desenvolvimento nuclear e tecnológico da Marinha. Ao realizar o esforço 
necessário para cumprir a sua missão, a COGESN reforça o cumprimento da 

1. Não há transferência de tecnologia quanto à parte nuclear do SN-BR.
2. Visa a propiciar a qualificação do estaleiro e da sua força de trabalho, para a futura

construção do submarino.
3. Seção do casco resistente do Submarino que receberá o reator Nuclear. 4. IPMS, Integrated Plataform Management System.
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missão da Marinha, haja vista que contribui com a tarefa de preparar o Poder 
Naval, com a finalidade precípua de contribuir para a Defesa da Soberania Na-
cional e da Pátria.

b) Organograma Funcional:
A COGESN, subordinada à DGDNTM, tem o propósito de atuar como órgão exe-
cutivo central de gestão do projeto 

c) Grupos de Interesse:
A MB, representada, na época, pelo Diretor-Geral do Material da Marinha firmou
um contrato comercial entre o Consórcio Baía de Sepetiba (CBS), integrado pela 
“Direction des Constructions Navales et Services” (DCNS), hoje denominada NA-
VAL GROUP, e pela Construtora Norberto Odebrecht S.A (CNO), com vistas ao 
fornecimento de material, prestação de serviços e transferência de tecnologia 
para a construção de submarinos convencionais e nucleares, bem como a cons-
trução de uma nova base naval e de um novo estaleiro adequado à construção 
de submarinos com propulsão nuclear.
Além desses parceiros comerciais, firmados através de contratos, a COGESN com 
o intuito de minimizar a utilização de mão de obra, além da existente, utiliza a 
própria estrutura da MB para apoiar o desenvolvimento do projeto.

Figura 7 – Organograma Funcional do PROSUB

Além disso, cabe destacar a participação de Universidades como: Universidade 
de São Paulo (USP) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que pres-
tam cursos de capacitação em vários setores e a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) que participa de forma ativa no licenciamento da área nuclear.
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d) Fontes de Financiamento:

Tabela 10 – Fontes de Financiamento do PROSUB

FONTES DE FINANCIAMENTO

Projeto Subprojeto Descrição Sumária
Valor atualizado até 
o final do exercício 

de 2019

Fontes de Financiamento

Pública - Tesouro Pública - Op. Crédito

PROSUB

Implementação de Infra-
estrutura para Construção 
e Manutenção de Subma-
rinos Convencionais e Nu-
cleares

Implantação de infraestrutura, con-
sistindo da construção de uma uni-
dade de fabricação de estruturas me-
tálicas, um estaleiro de construção, 
um estaleiro de manutenção dotado 
de ilha nuclear e uma base de apoio 
que abrigará a estrutura de comando 
e controle.

R$ 12.497.864.405,00 R$ 12.286.063.530,00 R$ 211.800.875,00

Desenvolvimento e Cons-
trução de Submarinos Nu-
cleares

Aquisição de tecnologia de projeto de 
submarino com propulsão nuclear; 
aquisição de pacote de material para 
um submarino de propulsão nuclear 
e respectivo sistema logístico, exceto 
a planta de propulsão nuclear; geren-
ciamento do projeto e construção do 
submarino nuclear.

R$ 12.140.565.424,00 R$ 3.172.354.001,00 R$ 8.968.211.423,00 

Desenvolvimento e Cons-
trução de Submarinos 
Convencionais

Aquisição de pacotes de materiais 
para quatro S-BR, respectivos sis-
temas e tecnologia de construção; 
aquisição de torpedos, despistadores 
de torpedos e respectivos sistemas 
logísticos; gerenciamento da constru-
ção dos quatro S-BR.

R$ 12.484.836.096,00 R$ 2.072.963.092,98 R$ 10.411.873.003,03

Observação: Taxa de câmbio R$ 1 = € 4,5305 (fonte Siafi - 31/12/2019)
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e) Valor Global Estimado:

VALOR GLOBAL ESTIMADO

Projeto Subprojeto 2009 2014 2015 2016 2018

PROSUB

Implementação de Infra-
estrutura para Construção 
e Manutenção de Subma-
rinos Convencionais e Nu-
cleares

R$ 6.972.014.082,00 R$ 9.177.000.000,00 R$ 12.390.262.266,00 R$ 12.497.864.405,00 R$ 12.497.864.405,00

Desenvolvimento e Cons-
trução de Submarinos Nu-
cleares

R$ 8.913.028.235,00 R$ 8.913.028.235,00 R$ 8.913.028.235,00 R$ 12.140.565.424,00 R$ 12.140.565.424,00

Desenvolvimento e Cons-
trução de Submarinos 
Convencionais

R$ 10.543.832.439,00 R$ 10.543.832.439,00 R$ 10.543.832.439,00 R$ 10.862.930.153,00 R$ 12.484.836.096,00

 Total R$ 26.428.874.756,00 R$ 28.633.860.674,00 R$ 31.847.122.940,00 R$ 35.501.359.982,00 R$ 37.123.265.925,00

Tabela 11 – Valor Global Estimado do PROSUBObservação: A última atualização ocorreu em 2018

f) Valores emprenhados, liquidados e pagos no âmbito do Projeto/Subprojeto, por exercício financeiro, desde seu início até o término de 2019, indicando, por exercício, os
respectivos totais

Ano Lançamento: 2019
Subprojeto VALORES EMPENHADOS VALORES LIQUIDADOS (Exercício + RPNP) VALORES PAGOS (Exercício + RP)

Implementação de Infraestrutura para Construção e Ma-
nutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares

R$ 380.537.176,21 R$ 377.672.568,07 R$ 373.118.016,62

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Nucleares R$ 405.337.255,57 R$ 499.314.316,54 R$ 499.557.553,82

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Conven-
cionais

R$ 512.844.298,66 R$ 490.820.998,21 R$ 490.716.435,73

Total R$ 1.298.718.730,44 R$ 1.367.807.882,82 R$ 1.363.392.006,17

Tabela 12.1 – Valores Empenhados, Liquidados e Pagos do PROSUB – Exercícios de 2009 a 2019.
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Ano Lançamento: 2018
Subprojeto VALORES EMPENHADOS VALORES LIQUIDADOS (Exercício + RPNP) VALORES PAGOS (Exercício + RP)

Implementação de Infraestrutura para Construção e Ma-
nutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares

R$ 483.532.044,20 R$ 536.767.816,88 R$ 536.847.415,92

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Nucleares R$ 449.882.693,17 R$ 413.494.711,18 R$ 415.348.076,38

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Conven-
cionais

R$ 953.778.853,21 R$ 898.948.578,71 R$ 898.948.578,71

Total R$ 1.887.193.590,58 R$ 1.849.211.106,77 R$ 1.851.144.071,01

Tabela 12.2 – Valores Empenhados, Liquidados e Pagos do PROSUB – Exercícios de 2009 a 2019.

Ano Lançamento: 2017
Subprojeto VALORES EMPENHADOS VALORES LIQUIDADOS (Exercício + RPNP) VALORES PAGOS (Exercício + RP)

Implementação de Infraestrutura para Construção e Ma-
nutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares

R$ 376.297.028,84 R$ 408.678.096,19 R$ 409.771.223,45

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Nucleares R$ 377.331.959,77 R$ 366.198.985,95 R$ 365.441.879,16

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Conven-
cionais

R$ 961.058.038,37 R$ 917.866.853,85 R$ 918.016.749,56

Total R$ 1.714.687.026,99 R$ 1.692.743.935,99 R$ 1.693.229.852,17

Tabela 12.3 – Valores Empenhados, Liquidados e Pagos do PROSUB – Exercícios de 2009 a 2019.

Ano Lançamento: 2016
Subprojeto VALORES EMPENHADOS VALORES LIQUIDADOS (Exercício + RPNP) VALORES PAGOS (Exercício + RP)

Implementação de Infraestrutura para Construção e Ma-
nutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares

R$ 340.685.870,47 R$ 396.618.814,07 R$ 707.699.987,46

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Nucleares R$ 242.298.172,75 R$ 258.780.065,66 R$ 324.070.440,48

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Conven-
cionais

R$ 486.440.895,97 R$ 495.738.825,31 R$ 611.523.735,71

Total R$ 1.069.424.939,19 R$ 1.151.137.705,04 R$ 1.643.294.163,66

Tabela 12.4 – Valores Empenhados, Liquidados e Pagos do PROSUB – Exercícios de 2009 a 2019.
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Ano Lançamento: 2015
Subprojeto VALORES EMPENHADOS VALORES LIQUIDADOS (Exercício + RPNP) VALORES PAGOS (Exercício + RP)

Implementação de Infraestrutura para Construção e Ma-
nutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares

R$ 684.692.574,12 R$ 553.259.456,60 R$ 351.843.413,84

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Nucleares R$ 128.896.714,08 R$ 497.053.030,84 R$ 426.836.168,69

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Conven-
cionais

R$ 264.590.334,49 R$ 542.677.151,86 R$ 473.776.063,35

Total R$ 1.078.179.622,69 R$ 1.592.989.639,29 R$ 1.252.455.645,88

Tabela 12.5 – Valores Empenhados, Liquidados e Pagos do PROSUB – Exercícios de 2009 a 2019.

Ano Lançamento: 2014
Subprojeto VALORES EMPENHADOS VALORES LIQUIDADOS (Exercício + RPNP) VALORES PAGOS (Exercício + RP)

Implementação de Infraestrutura para Construção e Ma-
nutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares

R$ 1.251.901.136,47 R$ 1.279.160.430,65 R$ 1.540.494.951,98

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Nucleares R$ 458.650.923,31 R$ 299.460.678,98 R$ 331.096.189,77

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Conven-
cionais

R$ 343.499.912,59 R$ 927.980.717,47 R$ 892.105.935,74

Total R$ 2.054.051.972,36 R$ 2.506.601.827,11 R$ 2.763.697.077,50

Tabela 12.6 – Valores Empenhados, Liquidados e Pagos do PROSUB – Exercícios de 2009 a 2019.

Ano Lançamento: 2013
Subprojeto VALORES EMPENHADOS VALORES LIQUIDADOS (Exercício + RPNP) VALORES PAGOS (Exercício + RP)

Implementação de Infraestrutura para Construção e Ma-
nutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares

R$ 1.365.926.470,14 R$ 1.323.125.434,53 R$ 952.878.038,94

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Nucleares R$ 242.379.509,37 R$ 126.250.062,00 R$ 94.897.520,15

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Conven-
cionais

R$ 762.168.286,08 R$ 568.529.105,32 R$ 539.109.997,57

Total R$ 2.370.474.265,59 R$ 2.017.904.601,85 R$ 1.586.885.556,66
Tabela 12.7 – Valores Empenhados, Liquidados e Pagos do PROSUB – Exercícios de 2009 a 2019.
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Ano Lançamento: 2012
Subprojeto VALORES EMPENHADOS VALORES LIQUIDADOS (Exercício + RPNP) VALORES PAGOS (Exercício + RP)

Implementação de Infraestrutura para Construção e Ma-
nutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares

R$ 1.222.340.688,08 R$ 1.192.143.570,80 R$ 1.190.545.150,80

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Nucleares R$ 186.576.205,25 R$ 179.490.254,37 R$ 179.289.954,37

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Conven-
cionais

R$ 635.247.080,55 R$ 642.536.378,98 R$ 646.571.849,26

Total R$ 2.044.163.973,89 R$ 2.014.170.204,15 R$ 2.016.406.954,43

Tabela 12.8 – Valores Empenhados, Liquidados e Pagos do PROSUB – Exercícios de 2009 a 2019.

Ano Lançamento: 2011
Subprojeto VALORES EMPENHADOS VALORES LIQUIDADOS (Exercício + RPNP) VALORES PAGOS (Exercício + RP)

Implementação de Infraestrutura para Construção e Ma-
nutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares

R$ 832.520.058,88 R$ 832.426.698,05 R$ 832.482.379,31

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Nucleares R$ 209.681.022,53 R$ 296.234.383,88 R$ 296.253.887,35

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Conven-
cionais

R$ 1.119.388.737,31 R$ 859.592.259,18 R$ 855.423.825,66

Total R$ 2.161.589.818,73 R$ 1.988.253.341,11 R$ 1.984.160.092,32

Tabela 12.9 – Valores Empenhados, Liquidados e Pagos do PROSUB – Exercícios de 2009 a 2019.

Ano Lançamento: 2010
Subprojeto VALORES EMPENHADOS VALORES LIQUIDADOS (Exercício + RPNP) VALORES PAGOS (Exercício + RP)

Implementação de Infraestrutura para Construção e Ma-
nutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares

R$ 1.050.889.139,04 R$ 1.064.980.711,74 R$ 1.103.110.183,00

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Nucleares R$ 398.600.239,81 R$ 283.823.402,64 R$ 283.719.629,77

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Conven-
cionais

R$ 1.631.070.977,83 R$ 1.488.471.404,71 R$ 1.488.471.404,71

Total R$ 3.080.560.356,67 R$ 2.837.275.519,09 R$ 2.875.301.217,48

Tabela 12.10 – Valores Empenhados, Liquidados e Pagos do PROSUB – Exercícios de 2009 a 2019.
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Ano Lançamento: 2009
Subprojeto VALORES EMPENHADOS VALORES LIQUIDADOS (Exercício + RPNP) VALORES PAGOS (Exercício + RP)

Implementação de Infraestrutura para Construção e Ma-
nutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares

R$ 608.925.293,85 R$ 608.925.293,85 R$ 554.282.916,97

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Nucleares R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Desenvolvimento e Construção de Submarinos Conven-
cionais

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total R$ 608.925.293,85 R$ 608.925.293,85 R$ 554.282.916,97

Tabela 12.11 – Valores Empenhados, Liquidados e Pagos do PROSUB – Exercícios de 2009 a 2019.
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g) Gráfico Comparativo entre os Desembolsos previstos para todo o Projeto, a
cada ano, na data de seu início (Cronograma Original) e os Desembolsos Executa-
dos (Valores Pagos), a cada ano, desde seu início até o término de 2019:

PROSUB
Ano Cronograma Original Valores pagos
2009 R$ 608.400.000,00 R$ 554.282.916,97

2010 R$ 2.963.195.499,82 R$ 2.875.301.217,48

2011  R$ 2.862.959.577,65 R$ 1.984.160.092,32 

2012  R$ 3.046.900.290,97 R$ 2.016.406.954,43 

2013  R$ 2.815.032.462,60 R$ 1.586.885.556,66 

2014  R$ 2.040.136.904,07 R$ 2.763.697.077,50 

2015  R$ 2.232.052.271,50 R$ 1.252.455.645,88 

2016  R$ 1.458.289.758,30 R$ 1.643.294.163,66 

2017 R$ 1.618.159.503,96 R$ 1.693.229.852,17 

2018 R$ 1.516.677.234,75 R$ 1.851.144.071,01 

2019 R$ 1.135.630.459,04 R$ 1.363.392.006,17 

2020 R$ 1.063.618.736,67 - 

2021 R$ 990.339.815,53 - 

2022  R$ 588.311.407,91 - 

2023 R$ 504.564.251,24 - 

2024 R$ 456.616.414,65 - 

2025 R$ 527.990.167,35 - 

Tabela 13 – Cronograma Original x Valores Pagos.

Gráfico 5 – Cronograma Original x Valores Pagos



 R
el

at
ór

io
 d

e 
G

es
tã

o 
20

19
98

h) Gráfico Comparativo entre os Desembolsos Previstos para todo o Projeto, a cada
ano, na data de seu início (Cronograma Original) e os Desembolsos Previstos para 
todo o Projeto, a cada ano, conforme Cronograma Válido ao término de 2019:

PROSUB
Ano Cronograma Original Cronograma Válido
2009 R$ 608.400.000,00 R$ 608.400.000,00

2010 R$ 2.963.195.499,82 R$ 3.226.045.825,59

2011  R$ 2.862.959.577,65 R$ 1.865.614.159,43

2012  R$ 3.046.900.290,97 R$ 2.148.676.629,89

2013  R$ 2.815.032.462,60 R$ 2.261.000.000,00

2014  R$ 2.040.136.904,07 R$ 2.001.329.723,49

2015  R$ 2.232.052.271,50 R$ 1.052.600.000,00

2016  R$ 1.458.289.758,30 R$ 1.082.598.530,00

2017 R$ 1.618.159.503,96 R$ 1.675.673.619,00

2018 R$ 1.516.677.234,75 R$ 1.784.997.172,84

2019 R$ 1.135.630.459,04 R$ 1.282.381.774,00

2020 R$ 1.063.618.736,67 R$ 1.379.500.000,00 

2021 R$ 990.339.815,53 R$ 4.456.400.000,00 

2022  R$ 588.311.407,91 R$ 3.443.400.000,00 

2023 R$ 504.564.251,24 R$ 3.399.100.000,00 

2024 R$ 456.616.414,65 R$ 679.800.000,00 

2025 R$ 527.990.167,35 R$ 733.400.000,00 

2026 - R$ 814.700.000,00 

2027 - R$ 856.600.000,00 

2028 - R$ 752.500.000,00

2029 - R$ 316.800.000,00 

2030 - R$ 273.000.000,00 

2031 - R$ 142.100.000,00 

2032 - R$ 142.000.000,00 
Tabela 14 – Cronograma Original x Cronograma Válido

Gráfico 6 – Cronograma Original x Cronograma Válido.
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i) Gráfico Comparativo entre os Desembolsos Previstos e Acumulados ano a ano
desde o início do Projeto (Cronograma Original) até seu término, e os Desem-
bolsos Executados (Valores Pagos) e acumulados, ano a ano, desde o início dos 
projetos até o término de 2019:

PROSUB

Ano Cronograma Original 
Acumulado Valores Pagos Acumulados

2009 R$ 608.400.000,00 R$ 554.282.916,97

2010 R$ 3.571.595.499,82 R$ 3.429.584.134,45

2011 R$ 6.434.555.077,47 R$ 5.413.744.226,77

2012 R$ 9.481.455.368,44 R$ 7.430.151.181,20

2013 R$ 12.296.487.831,04 R$ 9.017.036.737,85

2014 R$ 14.336.624.735,11 R$ 11.780.733.815,36

2015 R$ 16.568.677.006,61 R$ 13.033.189.461,24

2016 R$ 18.026.966.764,91 R$ 14.676.483.624,89

2017 R$ 19.645.126.268,87 R$ 16.369.713.477,07

2018 R$ 21.161.803.503,62 R$ 18.220.857.548,08

2019 R$ 22.297.433.962,66 R$ 19.584.249.554,25

2020 R$ 23.361.052.699,33 -

2021 R$ 24.351.392.514,86 -

2022 R$ 24.939.703.922,77 -

2023 R$ 25.444.268.174,00 -

2024 R$ 25.900.884.588,65 -

2025 R$ 26.428.874.756,00 -

Tabela 15 – Cronograma Original Acumulado x Valores Pagos Acumulados.

Gráfico 7 – Cronograma Original Acumulado x Valores Pagos Acumulados.
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j) Valores desembolsados ano a ano, desde o início do projeto, relativo aos contratos de financiamento externo, decompondo-os de modo a evidenciar os valores relativos
às amortizações e cada um dos encargos neles previstos, como taxa de compromisso, juros e mora:

Ano Amortização Juros Taxa de 
Compromisso Total

2010 0,00 € 953.455,47 € 21.866.295,98 € 22.819.751,45 €

2011 64.865.973,44 € 19.713.544,20 € 20.173.623,87 € 104.753.141,51 €

2012 134.792.219,50 € 34.612.621,11 € 18.441.700,85 € 187.846.541,46 €

2013 186.683.696,90 € 41.562.794,41 € 16.883.184,54 € 245.129.675,85 €

2014 240.657.241,50 € 47.630.694,11 € 15.394.540,94 € 303.682.476,55 €

2015 282.317.113,10 € 42.190.446,52 € 14.585.764,99 € 339.093.324,61 €

2016 236.692.767,20 € 30.157.499,51 € 14.298.787,59 € 281.149.054,30 €

2017 210.752.432,90 € 29.535.014,32 € 13.293.815,31 € 253.581.262,53 €

2018 190.771.282,18 € 31.194.364,70 € 11.998.604,89 € 233.964.251,77 €

2019 178.564.196,89 € 29.052.026,16 € 11.174.035,46 € 218.790.258,51 €

TOTAL 1.726.096.923,61 € 306.602.460,51 € 158.110.354,42 € 2.190.809.738,54 €

Tabela 16 – Valores Desembolsados Relativo aos Contratos de Financiamento Externo.

k) Prazos de execução previstos, quando do início dos Projetos, com explicação
para a sua extensão ou contração, e prazo de execução atualizado: 
k.1) Projeto de Construção do Estaleiro e Base Naval: 

O Contrato de Construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) foi assinado em 
3 de setembro de 2009, juntamente com os demais contratos comerciais do 
PROSUB, baseado em um conceito inicial, à época incipiente, principalmente 
no tocante à área nuclear, cujo prazo de conclusão foi inicialmente estimado 
para dezembro de 2015.
É mister destacar que a elaboração do Projeto Básico dependeria de inúmeras 
informações técnicas da Naval Group (ex-DCNS), não disponíveis à época, que 
passaram a ser prestadas durante o processo de transferência de tecnologia 
no Contrato 6, celebrado em 3 de setembro de 2009, com eficácia integral 
em fevereiro de 2010, concretizado pela efetivação do pagamento antecipado. 
Ressalta-se que os Pacotes de Dados Técnicos são fundamentais para garantir 
que o Projeto do EBN inclua todas as especificações técnicas, de acordo com a 
tecnologia de origem francesa.

Com o avanço da transferência de tecnologia, em consequência das informa-
ções técnicas e recomendações da Naval Group, assim como das Normas da 
CNEN e do IBAMA; de características operacionais do submarino obtidas a 
partir de estudos e do desenvolvimento do seu projeto; e das sondagens rea-
lizadas no terreno para otimizar o projeto e garantir a segurança exigida pelos 
órgãos reguladores para instalações nucleares desse porte, foi possível aper-
feiçoar o Projeto Conceitual para se chegar aos projetos básicos.
Com a evolução dos projetos básicos, no ano de 2013 foi possível estimar com 
maior precisão o término das obras, o qual estava previsto para ocorrer ao 
final de 2021, em que pese a existência, ainda, de incertezas quanto à área 
nuclear, haja vista que os projetos do Submarino de Propulsão Nuclear e do 
Complexo de Manutenção Especializada (anteriormente designado de Com-
plexo Radiológico) ainda se encontravam na fase conceitual.
A partir do exercício de 2015, os recursos orçamentários e financeiros destina-
dos ao PROSUB vêm sofrendo relevante redução, o que acabou por impactar 
de forma significativa o prazo estimado para a conclusão das obras do Esta-
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um ano, tendo sido encerrada em julho de 2013. 
A segunda etapa do Projeto do SN-BR, denominada de Fase B, a qual corres-
ponde ao Projeto Preliminar do Projeto Básico de um meio naval, segundo 
a doutrina em vigor na MB, teve início em 29 agosto de 2013. Inicialmente 
esta fase tinha a previsão de duração de 18 meses. Entretanto, devido às ca-
racterísticas de ineditismo, complexidade e necessidade de assegurar o forte 
avanço tecnológico, características que cercam o projeto da magnitude de um 
submarino de propulsão nuclear, a Fase B foi estendida por mais 24 meses, 
perfazendo um total de 42 meses, em relação ao plano original. Desta forma, 
a Fase B do Projeto do SN-BR foi concluída, com sucesso, em 19 de janeiro 
de 2017. Destarte, segundo o cronograma inicial havia um período interfases, 
compreendido entre o fim da Fase B e o início da Fase C (Projeto de Deta-
lhamento do SN-BR), com duração original de seis meses. A MB constatou a 
necessidade de estender este período por mais dezoito meses, passando este 
a ter uma duração de 24 meses. Durante este período, o BDT continuou rece-
bendo Assistência Técnica da Empresa Naval Group, tendo realizado estudos 
complementares para o aperfeiçoamento do Projeto do SN-BR.
Frente à projeção de falta de espaço orçamentário6 e à impossibilidade de se 
atender aos requisitos essenciais para assinatura do Termo Aditivo para tornar 
definitivo o Contrato 2, Contrato Preliminar para a Fabricação, Construção e 
Entrega de um Submarino de Propulsão Nuclear, no prazo contratual de 10 
de fevereiro de 2019, especialmente com relação à obtenção da Licença do 
Órgão Regulador para a construção do SN-BR, foi solicitado pela Marinha uma 
alteração contratual no Contrato 6 (Contrato de transferência de tecnologia) 
e no Contrato 2 para a inserção de uma nova etapa no Processo de Projeto 
do SN-BR, que passou a ser designada como Initial Phase of Detailed Design 
(IPDD) ou Fase Inicial de Detalhamento do SN-BR.
Esta alteração contratual possibilitou aumentar o prazo para que a DDNM atin-
ja um grau de maturidade da Planta de Propulsão Nuclear Embarcada (PNE) 
similar ao do projeto da plataforma do SN-BR, ao fim de 2021, em paralelo 
com o avanço da construção do LABGENE7.
Os estudos e análises de segurança necessários à obtenção da Licença de cons-
trução do SN-BR (Licenciamento Nuclear) estão sendo realizados pela DDNM, 

6  O Custo de Obtenção do SN-BR, por construção no País, é um estudo de projeção de custos feito pelo 
CDS, para a Plataforma, e pela DDNM, para a Planta de Propulsão Nuclear Embarcada. Esses custos serão 
confirmados por ocasião da celebração dos respectivos contratos.
7  LABGENE funciona como a planta em terra de referência para a Planta de Propulsão Nuclear Embarcada 
do SN-BR (PNE). Este sistema não faz parte do PROSUB, mas é considerado essencial para assegurar o fun-
cionamento correto e com segurança da PNE. Localiza-se em ARAMAR, em divisão do CTMSP.

leiro e da Base Naval. Hoje a conclusão das obras do EBN, com exceção das 
instalações do Complexo de Manutenção Especializada (CME), foi prorrogada 
de DEZ2019 para SET2022. Já a conclusão total do projeto está prevista para 
ocorrer ao final de 2029. 
O efeito sanfona do LME e do Limite de Pagamento (LP), que muitas vezes 
envolve o contingenciamento e o descontingenciamento de recursos dentro 
de um mesmo exercício, é o principal causador da necessidade de sucessivos 
aumentos e reduções do ritmo das obras e dificulta sobremaneira o seu plane-
jamento, o que ocasiona falta ou sobras de recursos ao final do exercício. Oca-
siona, também, o aumento do custo total do projeto, em função das despesas 
com Canteiro e Apoio Operacional, Plano Básico Ambiental, manutenção de 
instalações e equipamentos e desmobilização e nova mobilização de pessoal 
e equipamentos.

k.2) Projeto e Construção do Submarino com Propulsão Nuclear:
O Programa de Obtenção do SN-BR5 está a cargo do Empreendimento Modular 
de Obtenção de Submarinos (EM 20/19).
O projeto da plataforma do submarino é realizado por uma equipe de proje-
tistas da MB, denominada à época Corpo Técnico de Projeto do SN-BR Brazi-
lian Design Team - BDT. Os componentes desta equipe receberam treinamento 
para este fim, em diversas fases, da empresa francesa Naval Group (à época 
denominada DCNS), por meio de cursos e da modalidade On Job Trainning. Os 
novos componentes dessa equipe, que são agregados paulatinamente, rece-
bem treinamento dos veteranos.
O BDT desenvolve os trabalhos do Projeto do SN-BR no Centro de Desenvolvi-
mento de Submarinos (CDS), Organização Militar da Marinha situada em São 
Paulo. Para tanto, essa equipe recebe transferência de tecnologia da Empresa 
Francesa Naval Group, por meio de Assistência Técnica contínua. O processo 
de ToT é conduzido para que o BDT esteja em condições de realizar o projeto 
da plataforma do SN-BR e de seus diversos sistemas de bordo, com exceção do 
projeto da parte nuclear do submarino, o qual é de exclusiva responsabilidade 
da MB, sendo realizado pela Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Mari-
nha (DDNM).
O projeto do SN-BR teve início em 6 de julho de 2012. A primeira etapa do 
Projeto do SN-BR, denominada de Fase A, segundo a metodologia de projeto 
adotada pela Empresa Naval Group (Contratada), correspondendo ao Projeto 
de Concepção e de Estudos de Exequibilidade, teve uma duração de cerca de 

5 O Programa de Obtenção do SN-BR congrega as diversas Fases de Projeto do Submarino; a Fase de Cons-
trução e os testes de aceitação.
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Embora a data de entrega contratual do SBR1 permaneça em JUL2020, ob-
serva-se um atraso na construção, que deve postergar a data de entrega 
para DEZ2020. Essa possibilidade de atraso não justifica uma alteração con-
tratual, e, portanto, o cronograma estabelecido no TA4, com término do con-
trato em JAN24, está mantido.
Em 2019, foi elaborado o Termo Aditivo 06 (TA6) ao Contrato 1B, que alterou 
cláusulas contratuais para suprimir restrições que impediam a alteração do 
objeto social Itaguai Construções Navais (ICN). 

Submarino
Data de Entrega 

Prevista Contrato 
Original

 Data de Entrega Prevista 
a partir do TA4

SBR1 JUL2017 JUL2020

SBR2 JAN2019 DEZ2021

SBR3 JUL2020 DEZ2022

SBR4 JAN2022 DEZ2023

Tabela 17 – Cronograma de entrega dos 4 Submarinos Convencionais

para os assuntos afetos à PNE, e pelo CDS para os assuntos afetos à Plataforma 
do SN-BR. Oportunamente, estes estudos e análises serão submetidos pela 
COGESN (Requerente) à Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade (Ag-
NSNQ), órgão regulador do SN-BR.

k.3) Projeto de Construção dos 4 Submarinos Convencionais:
k.3.1) Contrato de Construção e Entrega de 4 submarinos de propulsão diesel

elétrica: 
O Contrato 1B original terminaria em janeiro 2022. Com a extensão do cro-
nograma dos S-BR e a postergação da data de entrega do SBR4 para dezem-
bro 2023, o atual término do contrato será em janeiro 2024, totalizando 24 
meses de extensão de prazo do Contrato. As datas de entrega de cada S-BR 
foram estabelecidas a partir do Quarto Termo Aditivo (TA4) do Contrato 1B, 
conforme tabela abaixo.

k.3.2) Contrato 1A – Contrato de Compra e Venda do Pacote de Material
Importado S-BR:
Com o Sexto Termo Aditivo (TA6), foram alteradas as disposições do Contrato 
1A para restabelecimento do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato; 
Compensação dos custos financeiros decorrentes do impacto na curva de 
pagamento; Disponibilização do Mock-up funcional e seu Simulador; Aqui-
sição da Bancada de Testes do Pneumatic Ram; Criação de orçamento para 
estoque estratégico para obsolescências; Manutenção dos Simuladores; e 
aquisição de ferramentas para calibração do Sistema de Navegação Inercial 
(INU).
No Sétimo Termo Aditivo (TA7), foram efetuadas as alterações negociadas 
entre a Marinha e a Naval Group e constantes do Termo Circunstanciado 
nº 003/2017, da Gerência do Empreendimento Modular de Obtenção de 
Submarinos (Remanejamento da Prestação “Batch 2.6: Weapon Launching 
Tubes Equipment” do Marco 1A.16 para o Marco 1A.17.

k.3.3) Contrato 3 – Contrato de Compra de Torpedos e Contramedidas:
Inicialmente o Contrato 3 terminava em JUN21. Em função de ajustes técni-
cos, em SET13, seu término foi alterado para DEZ21 (Primeiro Termo Aditivo 
- TA1).
Posteriormente, com a extensão do cronograma dos SBR e a com a entrega 
do SBR4 transferida para DEZ23, o término do contrato 3 passou para DEZ23, 
totalizando 30 meses de extensão do prazo inicial do Contrato (Segundo Ter-
mo Aditivo - TA2).Em 2018 houve um novo ajuste nas prestações contratuais, 
mas o término do Contrato 3 foi mantido em DEZ23 (Terceiro Termo Aditivo 
– TA3).

k.3.4) Contrato 6 – Parte 6.1 - Transferência de Tecnologia para Construção dos
SBR:
A parte 1 do Contrato 6 também teve sua duração alterada em virtude da al-
teração do Cronograma de Construção dos SBR, entretanto tal alteração não 
teve impacto na duração do Contrato 6. Esta alteração fez parte do décimo 
segundo termo aditivo (TA-12) ao Contrato 6.
No Termo Aditivo 13 (TA13) foi motivado pela necessidade de equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, conforme previsto no décimo segundo 
termo aditivo ao contrato 6 e em decorrência das causas que justificam as 
alterações no Cronograma Geral do Projeto (CGP), conforme detalhado no 
sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 4000/2008-006/00 – Contrato Principal.

l) Acordos de compensação:
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O PROSUB possui um Acordo de Compensação representado pelo Contrato de 
Offset (Contrato nº 8) no qual estão previstas vinte e uma Operações de Com-
pensação (Offset) que visam compensar a MB e a República Federativa do Brasil 
pelas importações realizadas junto à estatal francesa DCNS atualmente Naval 
Group.
Dezenove são diretamente ligadas à concepção, construção, operação e manu-
tenção dos quatro S-BR e do SN-BR (Offsets Diretos), além de duas operações 
voltadas para: a assistência técnica da manutenção de equipamentos e sistemas 
do NAe São Paulo; e, para a modernização de setores do Arsenal de Marinha no 
Rio de Janeiro (Offsets Indiretos).
O valor da Obrigação Total de Compensar da CONTRATADA sob este Contrato em 
favor dos setores comercial, econômico e tecnológico brasileiro é de 4.345,17 
M€. Até dezembro de 2018, após a apresentação das evidências de cumprimen-
to de Milestones (marcos) estabelecidos no contrato para cada Operação de 
Compensação (Offset), foram concedidos, em termos de Crédito de Compen-
sação, 1.408,28 M€, representando uma execução parcial de 32,41% do total 
previsto.

m) Estrutura de gestão e controle:
COGESN

n) Descrição resumida dos contratos, incluídos os de financiamento, e de seus
aditivos:
n.1) Contrato Principal:

Número: 4000/2008-006/00 – Assinado em 23/12/2008.
Descrição Resumida: Transferência de Tecnologia e prestação de serviços téc-
nicos especializados para capacitação da MB em projeto e construção de sub-
marinos nucleares; Construção no Brasil de um submarino SN-BR; Construção 
no Brasil e entrega de 4 S-BR; Venda de Torpedos; Construção de um estaleiro 
de construção naval; e Construção de uma Base Naval.
Em 2017 foi assinado o seguinte Termo Aditivo:
Termo Aditivo 06 - Assinado em 22/12/2017, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:
• Atualizar o Contrato Principal com as alterações introduzidas nos diversos 

Termos Aditivos nos demais Documentos Contratuais (Contratos Decorren-
tes);

• Atualização do Preço Estimado do Contrato Principal de corrente das diver-
sas alterações introduzidas nos demais Documentos Contratuais;

• Incluir o Cronograma Geral do Projeto revisado;

• Incluir o novo representante da MB no Contrato em que todos os direitos, 
deveres, obrigações e responsabilidades atribuídas à DGMM neste Contrato 
são assumidos, integralmente, pela DGDNTM; e

• Alterar a razão social da DCNS para NAVAL GROUP, sendo mantido integral-
mente seus direitos e obrigações previstas neste contrato e nos contratos 
decorrentes.

Em 2019 foi assinado o seguinte Termo Aditivo:
Termo Aditivo 07 - Assinado em 03/12/2019, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:
• Suprimir restrições contratuais que impeçam a alteração do objeto social 

da ICN visando a ampliação do escopo de atividades da ICN em projetos 
distintos do PROSUB, possibilitando a construção e manutenção de navios 
militares, da MB ou de outras Marinhas, em razão do interesse das partes, 
por finalidade de manter as condições necessárias para a perfeita consecu-
ção do objetivo precípuo do PROSUB. 

n.2) Contrato 1 A:
Número: 40000/2009-005/00 – Assinado em 03/09/2009.
Descrição Resumida: Contrato de compra e venda do pacote de material im-
portado para os S-BR.
Em 2017 foram assinados os seguintes Termos Aditivos:
Termo Aditivo 05 – Assinado em 07/04/2017, possibilitou as seguintes alte-
rações contratuais:

• Implementar modificações das especificações técnicas;
• Adequar o Plano de Aceitação de Marcos, a Garantia e a Curva de Pagamen-

to correspondente aos Marcos do Contrato, em decorrência da implementa-
ção do novo cronograma de fabricação e construção dos S-BR; e

• Incluir o novo representante da MB no Contrato em que todos os direitos, 
deveres, obrigações e responsabilidades atribuídas à DGMM neste Contrato 
são assumidos, integralmente, pela DGDNTM.

Termo Aditivo 06 – Assinado em 22/12/2017, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:
• Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato;
• Compensação dos custos financeiros decorrentes do impacto na curva de 

pagamento;
• Disponibilização do Mock-Up funcional e seu simulador;
• Aquisição da bancada de testes do Pneumatic RAM;
• Criação de orçamento para estoque estratégico para obsolescências;
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• Manutenção dos simuladores e aquisição de ferramentas para calibração do 
sistema de navegação inercial (INU); e

• Alterar a razão social da DCNS para NAVAL GROUP, sendo mantido integral-
mente seus direitos e obrigações previstas neste contrato e nos contratos 
decorrentes.

Em 2018 foram assinados os seguintes Termos Aditivos:
Termo Aditivo 07 - Assinado em 30/08/2018, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:
• Postergação de prestação, que ainda não havia sido cumprida e aceita pela 

Marinha, da data de cumprimento da prestação “Batch 2.6: Weapon Laun-
ching Tubes Equipment” previsto no Marco 1A.l6 e passando para o Marco 
1A.17 do Contrato 1A, bem como a transferência do valor equivalente dessa 
prestação postergada;

• Alteração da Cláusula 4.3 do Contrato 1A – “Pagamentos Semestrais” com o 
propósito de adequar os pagamentos relativos aos novos valores dos Marcos 
1A.16 e 1A.17;

• Alterar o Anexo D do Contrato 1A – “Cronograma Físico Financeiro e das Ga-
rantias” para adequar os novos valores para pagamentos dos Marcos 1A.16 
e 1A.17;

• Alterar o Anexo J do Contrato 1A – “Plano de Aceitação de Marcos” para 
adequar as novas prestações dos marcos 1A.16 e 1A.17; e

• Alterar o Anexo R do Contrato 1A – “Quadro de Usos e Fontes” para adequar 
os novos valores dos pagamentos dos Marcos 1A.16 e 1A.17.

n.3) Contrato 1B:
Número: 40000/2009-006/00 - Assinado em 03/09/2009.
Descrição Resumida: Contrato para fabricação, construção e entrega de navios.
Em 2017 foram assinados os seguintes Termos Aditivos:
Termo Aditivo 04 - Assinado em 07/04/2017, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:
• Regras de disponibilidade e recebimento das instalações;
• Compatibilização do Contrato 1B (Nº 40000/2009-0006/00) com as altera-

ções do Contrato 3 (Nº 40000/2009-008/00);
• Definição de “Fiscal do Contrato”, exclusão da definição de “Equipamentos 

Principais”;
• Disponibilidade de Manuais de Operação de Equipamentos;
• Estrutura societária da contratada;
• Regras de controle patrimonial;

• Regras de prudência na Gestão da Contratada;
• Inserção de minuta do Contrato da Conta Vinculada;
• Ajustes decorrentes da implementação de novo Cronograma de Fabricação 

e Construção dos S-BR;
• Modificações de demais cláusulas de aperfeiçoamento de entendimentos 

entre as Partes; e
• Incluir o novo representante da MB no Contrato em que todos os direitos, 

deveres, obrigações e responsabilidades atribuídas à DGMM neste Contrato 
são assumidos, integralmente, pela DGDNTM.

Termo Aditivo 05 - Assinado em 22/12/2017, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:
• Regularizações necessárias atinentes a fabricação de suportes para sustenta-

ção do S-BR;
• Alteração do tamanho da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas 

(UFEM);
• Impacto à equação econômico-financeira inicial, devido ao casco resistente;
• Valores adicionais decorrentes do aumento do prazo do Contrato;
• Custos adicionais para atendimentos relacionados à infra-estrutura na 

UFEM;
• Custos adicionais para atendimento da Norma Reguladora Nº 34/2011, da 

Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
• Fornecimento de transporte e alimentação aos integrantes da Comissão de 

Fiscalização dos S-BR;
• Impacto financeiro decorrente do deslocamento da curva de pagamento 

efetuada por meio do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 1B;
• Solução para fornecimento de sobressalentes para a manutenção de equipa-

mentos e utilidades; e
• Alterar a razão social da DCNS para NAVAL GROUP, sendo mantido integral-

mente seus direitos e obrigações previstas neste contrato e nos contratos 
decorrentes.

Em 2019 foram assinados os seguintes Termos Aditivos:
Termo Aditivo 06 - Assinado em 03/12/2019, possibilitou a seguinte alteração 
contratual:
• Suprimir restrições contratuais que impeçam a alteração do objeto social 

da ICN visando a ampliação do escopo de atividades da ICN em projetos 
distintos do PROSUB, possibilitando a construção e manutenção de navios 
militares, da MB ou de outras Marinhas, em razão do interesse das partes, 
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por finalidade de manter as condições necessárias para a perfeita consecu-
ção do objetivo precípuo do PROSUB. 

n.4) Contrato 02:
Número: 40000/2009-007/00 - Assinado em 03/09/2009.
Descrição Resumida: Contrato preliminar para fabricação, construção e en-
trega de um SN-BR.

Em 2017 foi assinado o seguinte Termo Aditivo:
Termo Aditivo 01- Assinado em 07/04/2017, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:
• Prover dilatação do início da construção do SN-BR;
• Prover ajustes necessários na redação contratual; e
• Incluir o novo representante da MB no Contrato em que todos os direitos, 

deveres, obrigações e responsabilidades atribuídas à DGMM neste Contrato 
são assumidos, integralmente, pela DGDNTM.

Em 2019 foi assinado o seguinte Termo Aditivo:
Termo Aditivo 02 – Assinado em 12/04/2019, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:
• Alterar o prazo para assinatura do Termo Aditivo para determinação do Pre-

ço Básico do SN-BR, em virtude do não atendimento de todos os requisitos 
essenciais para avanço e não possuir espaço orçamentário para a referida 
assinatura;

• Alterar o prazo para assinatura do Contrato de Fornecimento do Pacote de 
Material Importado do SN-BR;

• Alterar o Órgão Regulador para emissão da Licença de Construção do Sub-
marino com Propulsão Nuclear.

Em 2019 foi assinado o seguinte Termo Aditivo:
Termo Aditivo 03 – Assinado em 03/12/2019, possibilitou a seguinte alteração 
contratual:
• Suprimir restrições contratuais que impeçam a alteração do objeto social 

da ICN, visando a ampliação do escopo de atividades da ICN em projetos 
distintos do PROSUB, possibilitando a construção e manutenção de navios 
militares, da MB ou de outras Marinhas, em razão do interesse das partes, 
por finalidade de manter as condições necessárias para a perfeita consecu-
ção do objetivo precípuo do PROSUB. 

n.5) Contrato 03:
Número: 40000/2009-008/00 - Assinado em 03/09/2009.
Descrição Resumida: Contrato de compra e venda de torpedos.

Em 2017 foi assinado o seguinte Termo Aditivo:
Termo Aditivo 02 - Assinado em 22/12/2017, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:
• Implementar as modificações das Especificações Técnicas acordadas pelas 

Partes;
• Adequar o Plano de Aceitação de Marcos, a Garantia e a Curva de Pagamen-

to correspondente aos marcos, em decorrência da implementação de novo 
cronograma de Fabricação e Construção dos S-BR (Contrato Nº 40000/2009-
006/00 – Contrato 1B);

• Alteração do cronograma de desenvolvimento do Projeto de Torpedo Pesa-
do para a Marinha Nacional da França, para aumentar o fornecimento do 
conjunto de consumíveis para lançamento de exercício;

• Adquirir Simuladores de Torpedo F21;
• Incluir dispositivos para melhor adequação dos Termos Contratuais relacio-

nado ao alcance da suspensão dos pagamentos;
• Incluir o novo representante da MB no Contrato em que todos os direitos, 

deveres, obrigações e responsabilidades atribuídas à DGMM neste Contrato 
são assumidos, integralmente, pela Diretoria Geral de Desenvolvimento Nu-
clear e Tecnológico da Marinha DGDNTM; e

• Alterar a razão social da DCNS para NAVAL GROUP, sendo mantido integral-
mente seus direitos e obrigações previstas neste contrato e nos contratos 
decorrentes.

Em 2018 foi assinado o seguinte Termo Aditivo:
Termo Aditivo 03 - Assinado em 04/12/2018, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:
• Alteração do Plano de Aceitação de Marco com a transferência da prestação 

que ainda não havia sido cumprida e aceita pela Marinha, constante do Mar-
co 3.13 e passando para o Marco 3.16, com previsão de cumprimento em 30 
de dezembro de 2019, bem como a transferência do valor equivalente dessa 
prestação;

• Inclusão da Cláusula 3.13 ao Contrato 3 definindo que o reajuste referente 
a parcela “Definitive ILS studies documents”, que foi transferida para 30 de 
dezembro de 2019, fique limitado até o antigo vencimento da parcela que 
era em 30 de dezembro de 2017;

• Alteração da Cláusula 4.3 – “Pagamentos Semestrais” com o propósito de 
adequar os pagamentos relativos aos novos valores dos Marcos 3.13 e 3.16;

• Alterar o Anexo D do Contrato 3 – “Cronograma Físico Financeiro e das Ga-
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rantias” para adequar os novos valores para pagamentos dos Marcos 3.13 e 
3.16;

• Alterar o Anexo L do Contrato 3 – “Plano de Aceitação de Marcos” para ade-
quar as novas prestações dos marcos 3.13 e 3.16; e

• Alterar o Anexo J do Contrato 3 – “Quadro de Usos e Fontes” para adequar 
os pagamentos dos Marcos 3.13 e 3.16.

n.6) Contrato 04:
Número: 40000/2009-009/00 - Assinado em 03/09/2009.
Descrição Resumida: Contrato para construção de um Estaleiro Naval e de uma 
Base Naval.
Em 2017 foi assinado o seguinte Termo Aditivo:
Termo Aditivo 24- Assinado em 26/12/2017, possibilitou os seguintes ajustes 
contratuais:
• Aquisição, montagem e comissionamento de equipamentos e sistemas in-

dustriais da UFEM e do EBN e sobressalentes do EBN;
• Alterar os procedimentos para tomada de preços;
• Alterar a fórmula para reajuste dos preços de equipamentos; determi-

nações de ajustes nos custos da mão de obra constante do acórdão nº 
605/2017-TCU-Plenário;

• Revisão do cronograma geral do PROSUB, com a consequente extensão do 
prazo das obras de construção do EBN;

• Necessidade de inclusão de itens para atender ao desenvolvimento de estu-
dos de bases de projeto e de requisitos nucleares;

• Negociações de preços entre as partes, visando à adequação dos mesmos;
• Adequação das quantidades de itens ao estágio atual do projeto e de servi-

ços de meio ambiente;
• Definir e fixar os preços da 1ª e 2ª etapas dos projetos conceitual e básico 

de engenharia civil do complexo radiológico (CR), referente aos serviços de 
estudos de engenharia e módulo do sistema de gerenciamento eletrônico de 
documentos, respectivamente;

• Ajuste dos preços dos serviços previstos nas 1ª, 2ª etapas e na 1ª fase da 3ª 
etapa, referentes às paredes diafragma, ao aterro do cofferdam, ao trecho 
s1 do canal de macro drenagem, à escavação da rota de fuga para o porto de 
Itaguaí e ao alteamento do enrocamento de contenção do ramo zero;

• Definir e fixar o preço da 1ª fase da 4ª etapa da construção do Complexo 
Radiológico, referente às torres de monitoramento meteorológico;

• Incluir novos itens e alterar quantidades de serviços previstos, referentes aos 

projetos básico e executivo do EBN;
• Incluir o novo representante da MB no Contrato em que todos os direitos, 

deveres, obrigações e responsabilidades atribuídas à DGMM neste Contrato 
são assumidos, integralmente pela DGDNTM; e

• Alterar a razão social da DCNS para NAVAL GROUP, sendo mantido integral-
mente seus direitos e obrigações previstas neste contrato e nos contratos 
decorrentes.

Em 2019 foi assinado o seguinte Termo Aditivo:
Termo Aditivo 25- Assinado em 30/01/2019, possibilitou os seguintes ajustes 
contratuais:
• Visando estabelecer alterações nos preços dos serviços de fornecimento e 

fabricação e de montagem de estruturas metálicas, negociadas para cumprir 
as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.2.1 do Acórdão nº 605/2017-
TCU – Plenário.

Em 2019 foi assinado o seguinte Termo Aditivo:
Termo Aditivo 26- Assinado em 23/12/2019, possibilitou os seguintes ajustes 
contratuais:
• Revisão do cronograma geral do PROSUB, com a consequente extensão do 

prazo das obras de construção do EBN, sendo o valor aditado ao Contrato de 
R$ 170.494.022,63 (data base OUT2008);

• Adequação das quantidades dos serviços de Canteiro e Apoio e Equipamen-
tos de Movimentação de Cargas, em função da extensão do prazo das obras;

• Aquisição, montagem e comissionamento de equipamentos e sistemas in-
dustriais e sobressalentes do EBN;

• Incluir novos itens e alterar quantidades de serviços previstos, referentes aos 
projetos básico e executivo do EBN;

• Negociações de preços entre as partes, visando à adequação dos mesmos;
• Adequação das quantidades de itens ao estágio atual do projeto e de servi-

ços de meio ambiente;
• Inclusão de novas instalações na planilha orçamentária do Contrato, que ha-

viam sido suprimidas do Projeto em função do teto orçamentário estabeleci-
do pelo Governo;

• Alterações referentes ao Complexo Radiológico – CR (Recentemente reno-
meado para CME) dos seguintes itens: Canais S1, S2, S3, S4, N1 e Encostas 
Baixas – 5910; Estudos e Projetos Básicos e Executivos dos Canais de Macro 
drenagem e Encostas da Área Sul; Estudos e Serviços de Engenharia; e Torres 
de Monitoramento Meteorológico; e
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• Alteração das cláusulas 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.2; 4.1.1.3; 4.1.1.4; 4.1.2; 4.1.2.2; 
4.1.2.5 e 4.1.2.6; ii) Exclusão das cláusulas 2.5.3 e 2.5.4; e iii) Alteração 
dos Anexos: 01 - Cronograma de Construção dos S-BR; 02 - Marcos Críticos 
do Estaleiro e da Base Naval; 13 - Plano de Aceitação de Marcos e 14 - Crono-
grama Geral do Projeto.

n.7) Contrato 05:
Número: 40000/2009-010/00 - Assinado em 03/09/2009.
Descrição Resumida: Contrato de administração, planejamento e coordenação 
do objeto precípuo.
Em 2017 foram assinados os seguintes Termos Aditivos:
Termo Aditivo 02- Assinado em 07/04/2017, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:
• Incluir como Anexo 11 a Minuta de Contrato da Conta Vinculada Odebrecht 

(Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Contas com a Caixa 
Econômica Federal); e

• Incluir o novo representante da MB no Contrato em que todos os direitos, 
deveres, obrigações e responsabilidades atribuídas à DGMM neste Contrato 
são assumidos, integralmente, pela DGDNTM.

Termo Aditivo 03- Assinado em 22/12/2017, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:

• Substituir o Anexo 2 do Contrato - Cronograma Geral do Projeto;
• Alteração na Minuta de Contrato da Conta Vinculada Odebrecht (Contrato 

de Prestação de Serviços de Administração de Contas com a Caixa Econômi-
ca Federal); e

• Alterar a razão social da DCNS para NAVAL GROUP, sendo mantidos integral-
mente seus direitos e obrigações previstas neste contrato e nos contratos 
decorrentes.

n.8) Contrato 06:
Número: 40000/2009-011/00 - Assinado em 03/09/2009.
Descrição Resumida: Contrato de Transferência de Tecnologia.
Em 2017 foram assinados os seguintes Termos Aditivos:
Termo Aditivo 12- Assinado em 07/04/2017, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:
• Remanejar prestações não executadas integralmente e alusivas a todas as 

Partes para os Marcos a partir do Marco 6.15;
• Registrar alterações nas quantidades das Ordens de Especificações de Cons-

trução (COS – sigla em inglês) a serem entregues nos Marcos contratuais;

• Incluir uma prestação referente ao treinamento no Brasil e, ainda, modifica-
ção em prestação alusiva ao Pacote de Dados Técnicos da Parte 1 do contra-
to;

• Prover uma inserção de dezoito meses (período interfases) no período pre-
visto entre o término das Fases B e o início da fase C do processo de projeto 
do SN-BR, referente à Parte 2 do contrato;

• Promover uma extensão de até 72 meses na Parte 3 do contrato; e
• Incluir o novo representante da MB no Contrato em que todos os direitos, 

deveres, obrigações e responsabilidades atribuídas à DGMM neste Contrato 
são assumidos, integralmente, pela DGDNTM.

Termo Aditivo 13 – Assinado em 22/12/2017, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais:

• Alterar disposições visando o aumento do escopo de suporte na área de Tec-
nologia da Informação (TI) até fevereiro de 2019, em proveito do Projeto do 
SN-BR;

• Renovação das licenças dos softwares comerciais e a substituição e manuten-
ção dos equipamentos eletrônicos das salas de Tele-Presença do PROSUB;

• Equilíbrio econômico–financeiro do contrato, conforme previsto no Décimo 
Segundo Termo Aditivo do Contrato 6 e em decorrência das causas que jus-
tificam as alterações no CGP;

• Alteração em algumas cláusulas contratuais com o objetivo de dirimir dúvida 
quanto à sua aplicação, bem como simplificar a dinâmica contratual; e

• Alterar a razão social da DCNS para NAVAL GROUP, sendo mantido integral-
mente seus direitos e obrigações previstas neste contrato e nos contratos 
decorrentes.

Em 2018 foram assinados os seguintes Termos Aditivos:
Termo Aditivo 14 – Assinado em 08/08/2018, possibilitou as seguintes altera-

ções contratuais:
• Realocação de atividades previstas no Marco 6.16 (AGO2017), da Parte 3 do 

Contrato 6, para os Marcos 6.17 (FEV2018) e 6.18 (AGO2018), bem como a 
transferência do valor equivalente dessa prestação;

• Realocação de atividades previstas no Marco 6.17 (FEV2018) para os Marcos 
6.18 (AGO2018) e 6.19 (FEV2019), bem como a transferência do valor equi-
valente dessa prestação;

• Alteração da Cláusula 5.3 do Contrato 6 – “Pagamentos Semestrais” com o 
propósito de adequar os pagamentos relativos aos novos valores dos Marcos 
6.17 a 6.19;



 R
el

at
ór

io
 d

e 
G

es
tã

o 
20

19
108

• Alteração do Anexo 07 do Contrato 6 – “Cronograma Físico Financeiro e das 
Garantias” para adequar os novos valores para pagamentos dos Marcos 6.17 
a 6.19;

• Alteração do Anexo 08 do Contrato 6 – “Plano de Aceitação de Marcos” para 
adequar as novas prestações dos marcos 6.17 a 6.19;

• Alteração do Anexo 22 do Contrato 6 – “Quadro de Usos e Fontes” para ade-
quar os pagamentos dos Marcos 6.17 a 6.19; e

• Renumeração de Cláusulas do Contrato 6.
Termo Aditivo 15 – Assinado em 31/08/2018, possibilitou as seguintes altera-

ções contratuais:
• Extensão de seis meses e meio (6,5) na prestação de Assistência Técnica da 

Parte 2 do Contrato 6, pela Contratada, para o Corpo Técnico de Projeto do 
SN-BR, em acréscimo à Assistência Técnica de 18 meses do atual Período 
Interfases, perfazendo um tempo total de 24,5 meses de Assistência Técnica, 
de forma contínua;

• Realocação de entrega de documentos, pela Contratada, que estavam pre-
vistos para serem fornecidos originalmente durante o primeiro semestre de 
2018, conforme redação contratual dada pelo Décimo Segundo Termo Aditi-
vo ao Contrato nº. 40000/2009-011/00;

• Postergação de atividades previstas no Chapter 1 Bis do Anexo 2 (Annex F) do 
Contrato 6, para o período de seis meses e meio (6,5) antes do início da Fase 
C;

• Alteração da Cláusula 5.3 do Contrato 6 – “Pagamentos Semestrais” com o 
propósito de adequar os pagamentos relativos aos novos valores dos Marcos 
6.18 e 6.20;

• Alteração do Anexo 02 – “Conjunto para Projeto dos Submarinos”, especifi-
camente na parte Chapter 1BIS e seus Appendix 1,2 e 3;

• Alteração do Anexo 04 – “Roteiro para a Transferência de Tecnologia”;
• Alteração do Anexo 06 – “Discriminação do Preço para a Transferência de 

Tecnologia, Cálculo, Faturamento e pagamento dos reajustes de preço” - Pri-
ce Breakdown for Part 6.2;

• Alteração do Anexo 07 do Contrato 6 – “Cronograma Físico Financeiro e das 
Garantias” para adequar os novos valores para pagamentos dos Marcos 6.18 
e 6.20;

• Alteração do Anexo 08 do Contrato 6 – “Plano de Aceitação de Marcos” para 
adequar as novas prestações dos marcos 6.18 e 6.20; e

• Alteração do Anexo 22 do Contrato 6 – “Quadro de Usos e Fontes” para ade-

quar os pagamentos dos Marcos 6.18 e 6.20.
Em 2019 foram assinados os seguintes Termos Aditivos:
Temo Aditivo 16 – Assinado em 12/04/2019, possibilitou as seguintes altera-
ções contratuais: 
• Adiar por 36 meses as atividades e valores dos Marcos contratuais da Fase 

de Projeto Detalhado (Fase C), em virtude da impossibilidade de tornar defi-
nitivo o Contrato 2 ( Construção do SN-BR, a ser denominado Contrato 2B) e 
de celebrar o Contrato 2A (Pacote de Material Importado do SN-BR);

• Incluir, pelo período de 36 meses, a Fase Inicial de Detalhamento do SN-BR, 
que, diante das dificuldades técnicas e orçamentárias enfrentadas pelo pro-
grama, foi a solução alternativa que viabilizou a continuidade do Projeto. 

n.9) Contrato 08:
Número: 40000/2009-012/00 - Assinado em 03/09/2009.
Descrição Resumida: Contrato de OFFSET.

o) Diagnósticos acerca da performance, abarcando minimamente análise sobre:
avaliação dos custos, o cumprimento dos prazos, o atendimento do escopo 
(entrega da quantidade prevista com os requisitos estabelecidos):

Em função do fato de os recursos orçamentários alocados ao Projeto terem 
ficado aquém das necessidades planejadas, em 2019 os esforços foram con-
centrados nas instalações prioritárias do Estaleiro de Construção (ESC), Esta-
leiro de Manutenção (ESM) e da Base Naval (BN), que são essenciais aos testes 
e início das operações do S. Riachuelo, quais sejam: instalação das facilidades 
e acessórios do Cais 12 do ESC; Prédios Administrativos, Central de Utilidades, 
Brigada de Incêndio, Portaria e Centros Integrados de Controle (Fase1) da Área 
Sul da BN; e Oficina de Suporte Leve do ESM. Essas eram as obras prioritárias 
previstas para o ano, sendo que a Portaria e a Brigada de Incêndio da Área Sul 
da BN só serão entregues em 2020. 

Além dessas, outras obras tiveram continuidade, porém em ritmo mais 
lento, tais como: Oficina de Mastros, Periscópios e Sistemas de Combate e Cais 
2 e 3A (BN-AS); Terminal Rodoviário e Estação de Controle de Veículos (BN-
-AN); Prédio de Apoio à Manutenção, Almoxarifado da Manutenção, Prédio da 
Administração, Portaria, Refeitório e Cozinha (ESM); e Torres Meteorológicas. 
Prosseguiram, também, as obras de construção da Linha Principal de Transmis-
são de 138 Kv. Com relação ao CME, a retomada das obras foi adiada para os 
próximos anos.

Os principais riscos ao cumprimento dos objetivos estratégicos estabeleci-
dos foram as restrições orçamentárias impostas ao PROSUB e o atraso e falha 
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na entrega de equipamentos por parte da contratada. Em função desse cená-
rio, foram criados grupos de trabalhos específicos, com representantes da MB 
e das empresas participantes do PROSUB, a fim de estabelecer as instalações 
prioritárias a serem executadas com os recursos disponíveis e acompanhar o 
andamento das mesmas, a fim de mitigar possíveis impactos negativos no cro-
nograma de construção dos submarinos.

Houve avanço no processo de transferência de tecnologia para construção 
do Estaleiro e Base Naval, que vem atendendo ao cronograma Geral do Projeto 
da Obra.

Com essas medidas, tem se conseguido alcançar as metas prioritárias den-
tro dos prazos previstos, de forma a não impactar o cronograma de construção 
dos submarinos. Contudo, com o alongamento do prazo para conclusão das 
obras, em função das restrições orçamentárias, haverá o aumento do custo 
global do projeto, em função das despesas com Canteiro e Apoio Operacional, 
Plano Básico Ambiental, manutenção de instalações e equipamentos e desmo-
bilização e nova mobilização de pessoal e equipamentos.

No que se refere à obtenção dos Submarinos Convencionais, em 2019 
foram realizados os seguintes eventos de construção: quanto ao Submarino 
Riachuelo foram iniciados os períodos de testes no porto e mar tendo como 
principal destaque o primeiro mergulho estático, quanto ao Submarino Hu-
maitá foram transferidas todas as seções da UFEM) para o Estaleiro de Cons-
trução (ESC); foram realizadas as uniões finais de seção no ESC. No que tange 
ao Submarino Tonelero, todas as seções do casco resistente foram transferidas 
da Nuclebrás Equipamentos Pesados (NUCLEP) para a UFEM, foi instalada a 
calota de vante e iniciada a instalação das estruturas não-resistentes. Quanto 
ao Submarino Tonelero, encontra-se em fabricação e instalação de estruturas 
não-resistentes.

Ao final do ano de 2019 a execução física das obras relativas à construção 
dos submarinos convencionais encontrava-se compatível com o planejamento 
das metas.

Na meta de execução do quarto Submarino Convencional, Submarino An-
gostura, foi iniciada a fase denominada pre-outfitting, que envolve a fabricação 
de diversos suportes, tanques e tubulações do submarino.

Já na meta de execução do terceiro Submarino Convencional, encontra-se 
adiantada a fase denominada pre-outfitting, que envolve a fabricação de diver-
sos suportes, tanques e tubulações do submarino.

Na meta de execução do segundo Submarino Convencional, foi finalizada a 

instalação dos tubos de lançamento de torpedos.
Por fim, na meta de execução do primeiro Submarino Convencional, en-

contra-se em fase de testes de porto.
Apesar das restrições orçamentárias na Ação Orçamentária (AO) 123I bus-

cou-se priorizar as metas de Construção dos Submarinos Convencionais e a 
de transferência de tecnologia, a fim de não comprometer o cronograma de 
construção. 

A obtenção do SN-BR se divide em duas partes. A primeira, referente aos 
sistemas nucleares (Circuito Primário), que será fornecida pelo CTMSP nos ter-
mos da Norma de Desenvolvimento (NODE) para Execução da Ação Interna 
MD000600PUU. A Segunda, referente aos sistemas não nucleares (Circuito 
Secundário), que será fornecido pelo Naval Group nos termos do Contrato de 
Compra e Venda do Pacote de Material Importado para a construção do SN-BR 
(Contrato 2A).

Neste contexto, prosseguem as atividades de Projeto do SN-BR), que está 
a cargo do Corpo Técnico de Projeto (CTP) do Centro de Desenvolvimento 
de Submarinos (CDS) e com a transferência de tecnologia e assessoria téc-
nica da empresa francesa Naval Group, por força do que dispões o Contrato 
nº40000/2009-011/00 (Contrato de Transferência de Tecnologia do PROSUB 
– Contrato 6).

Durante o ano de 2019, dando continuidade ao processo de obtenção do 
SN-BR, foram realizadas diversas atividades de projeto e de licenciamento, me-
recendo destaque: o início da Fase Inicial de Detalhamento do SN-BR, pelo CDS, 
com o apoio de assistência técnica francesa; o início da fase de maturidade da 
Planta de Propulsão Nuclear Embarcada (PNE), pela DDNM; e continuação das 
atividades relacionadas com a elaboração dos documentos necessários para a 
obtenção das licenças de construção do SN-BR (CDS, DDNM e COGESN). 

Os estudos e análises de segurança necessários ao Licenciamento do SN-
-BR também estão sendo conduzidos pela COGESN com a participação da 
DDNM para os assuntos afetos à Planta de Propulsão Nuclear, e do CDS para 
os assuntos afetos à Plataforma do SN-BR. Oportunamente estes estudos e 
análises serão submetidos à Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade 
(AgNSNQ), que se tornará o órgão regulador do SN-BR.

Frente à falta de espaço orçamentário e à impossibilidade de atender às 
condições técnicas necessárias para tornar definitivo o contrato de Constru-
ção do SN-BR (em especial a obtenção da Licença do Órgão Regulador para a 
construção do SN-BR), uma alteração contratual está sendo discutida entre a 
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Programa Nuclear da Marinha (PNM)

a) Descrição: 
O PNM é um dos Programas Estratégicos do MD que apresenta como objetivos 
principais a implantação do LABGENE e o desenvolvimento e obtenção da Planta 
de Propulsão Nuclear para o SN-BR. Para que tais objetivos sejam atingidos de 
forma independente e autônoma, visto que não há transferência de tecnologia 
nesta área, vem sendo realizadas pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos, 
bem como implementada complexa e grandiosa infraestrutura associada ao Ci-
clo do Combustível Nuclear, a fim de permitir a fabricação dos elementos com-
bustíveis e a construção dos reatores nucleares para o protótipo em terra e para 
o SN-BR. Paralelamente, ações são postas em prática desde a fase atual visando 
à operação, manutenção, descomissionamento e apoio logísticos necessários.

c) Grupos de Interesse:
Governo Federal; MCTIC; Indústrias Nucleares do Brasil (INB); Eletrobrás Eletro-
nuclear; CNEN e seus Institutos e Centros; e Universidades.

d) Fontes De Financiamento:
Tesouro Nacional

e) Valor Global Estimado:
R$ 6.834.730.000,00
As restrições orçamentário-financeiras e a variação cambial em passado recente 
impactaram negativamente o ritmo das atividades e contratações, implicando 
em renegociações contratuais e revisões das necessidades orçamentárias para 
o PNM.

f) Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do projeto/subprojeto, por
 exercício financeiro, desde seu início até o término de 2019, indicando, por exer-
cício, os respectivos totais:

MB e o Naval Group, para a criação, no Processo de Projeto, da Fase Inicial do 
Projeto de Detalhamento (IPDD) visando garantir a efetiva evolução do Projeto 
e avançando no Detalhamento do SN-BR de forma gradual.

b) Organograma Funcional:
O CTMSP, subordinado à DGDNTM, tem o propósito de atuar como órgão execu-
tivo central de gestão do Programa.

Figura 8 – Organograma Funcional do PNM
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Ano DÓLAR (USS) 
EQUIVALENTE

DÓLAR (USS) 
MÉDIO DO ANO PAGO NO ANO (R$) PAGO ACUMULADO (R$)

2000 33.178.902,00 1,8264 60.597.946,61 60.597.946,61

2001 23.021.841,00 2,3538 54.188.809,35 114.786.755,96

2002 21.888.017,00 2,9311 64.155.966,63 178.942.722,59

2003 18.763.713,00 3,0715 57.632.744,48 236.575.467,07

2004 18.495.346,00 2,9263 54.122.931,00 290.698.398,07

2005 19.428.386,00 2,4345 47.298.405,72 337.996.803,78

2006 39.364.839,00 2,1772 85.705.127,47 423.701.931,25

2007 28.482.334,00 1,9496 55.529.158,37 479.231.089,62

Tabela 18 – Valores Pagos – Dados de Registros Históricos do CTMSP

Obs.: Valores pagos convertidos em dólar no dia do pagamento, reconvertidos em Reais pelo dólar médio do ano.

ANO EMPENHADO LIQUIDADO* PAGO NO ANO* PAGO ACUMULADO (R$)
2008 111.361.414,79 111.039.835,48 111.202.001,11 590.433.090,73

2009 181.265.486,23 142.273.154,66 139.617.343,94 730.050.434,67

2010 118.627.065,40 89.284.803,80 84.739.419,61 814.789.854,28

2011 188.417.985,73 238.825.125,44 226.921.763,14 1.041.711.617,42

2012 299.816.216,61 237.999.099,34 249.629.261,45 1.291.340.878,87

2013 371.049.999,00 308.437.071,13 233.108.525,06 1.524.449.403,93

2014 347.635.675,71 256.962.215,85 309.338.354,18 1.833.787.758,10

2015 254.013.314,06 239.118.406,80 209.004.960,93 2.042.792.719,03

2016 160.369.766,16 328.327.766,25 353.753.776,93 2.396.546.495,96

2017 388.099.495,72 279.582.251,39 306.744.413,15 2.703.290.909,12

2018 304.213.790,68 226.370.854,00 233.229.417,03 2.936.520.326,14

2019 251.630.328,82 262.235.194,93 261.824.680,22 3.198.345.006,36

TOTAIS 2.976.500.538,91 2.720.455.779,07 2.719.113.916,74

Tabela 19 – Valores Empenhados, liquidados e pagos - Dados do Tesouro Gerencial (R$).Obs.: *INCLUIU VALORES DE RESTOS A PAGAR.
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g) Gráficos comparativos entre os Desembolsos Previstos para todo o projeto,
a cada ano, na data de seu início (Cronograma Original) e os Desembolsos Execu-
tados (Valores Pagos), a cada ano, desde seu início até o término de 2019:
g.1) Desembolsos previstos a cada ano para todo o projeto, na data de

seu início (cronograma original):

g.2) Desembolsos previstos a cada ano para todo o projeto, conforme 
cronograma válido ao término de 2019:

g.3) Desembolsos executados (valores pagos), a cada ano, desde seu início até
o termino de 2019:

h) Gráficos comparativo entre os Desembolsos Previstos  acumulados para todo
o Projeto, a cada ano, na data de seu início (Cronograma Original) e os Desem-
bolsos Previstos Acumulados para todo o Projeto, a cada ano, conforme Crono-
grama Válido ao término de 2019:
h.1) Desembolsos previstos e acumulados ano a ano, desde o início dos 

projetos (cronograma original) até o término do exercício referência do Rela-
tório de Gestão:

Gráfico 8 - Desembolsos previstos para todo o projeto (cronograma original)

Gráfico 9 - Desembolsos previstos para todo o projeto. (cronograma válido até 2019)

Gráfico 10 - Desembolsos executados até 2019

Gráfico 11 - Desembolsos previstos e acumulados (cronograma original) 
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h.2) Desembolsos executados (valores pagos) e acumulados ano a ano, desde o
início dos projetos até o termino de 2019:

i) Valores desembolsados ano a ano, desde o início do projeto, relativo aos
contratos de financiamento externo, decompondo-os de modo a evidenciar os 
valores relativos às amortizações e cada um dos encargos neles previstos, como 
taxa de compromisso, juros e mora:
Não aplicável.

j) Prazos de execução previstos, quando do início dos Projetos, com explicação
para a sua extensão ou contração, e prazo de execução atualizado: 
O PNM, iniciado em 1979, passou por inúmeras restrições orçamentárias desde 
a sua criação, que implicaram na desmobilização de equipes, na alteração de 
ritmos de contratos, na renegociação de preços com fornecedores e em outras 
consequências de difícil previsão e mensuração, que por sua vez causaram cons-
tante postergação dos objetivos. Em 2008, a previsão de prontificação do LAB-
GENE era para 2014.
Além dos óbices mencionados, existem ainda outras dificuldades como o inedi-
tismo do Programa, a dificuldade em encontrar fornecedores qualificados que 
atendam aos requisitos técnicos do PNM e a elevação da carga burocrática para 
a execução financeira e processos administrativos, que contribuem para atrasos 
adicionais nos processos de obtenção.
Em 2019, a interrupção do contrato de fabricação/construção do Vaso de Con-
tenção do Circuito Primário com a empresa Bardella por cerca de 12 meses, 
caminho crítico na prontificação do LABGENE, impactou significativamente o 

andamento das obras e serviços ao longo de 2019, refletindo no percentual de 
avanço físico do PNM.
Contudo, com a assinatura de um novo contrato com a NUCLEP, em outubro 
de 2019, por meio de um modelo de negócio que inclui a AMAZUL, somada às 
ações junto à CNEN para obtenção de licenças parciais para o desenvolvimento 
do PNM, e a consolidação da nova estrutura de governança no setor há a pers-
pectiva de retomada da evolução a partir de 2020. Desta forma, estima-se o 
início do comissionamento do LABGENE para 2023.

k) Acordos de compensação: 
Não aplicável.

l) Estrutura de gestão e controle:
O CTMSP, subordinado à DGDNTM, atua como órgão executivo central de gestão 
do Programa.

m) Descrição resumida dos contratos, incluídos os de financiamento, e de seus
 aditivos:
Tendo em vista as características inerentes ao Programa (sigilo do tema, requi-
sitos técnicos rigorosos, ineditismo no desenvolvimento da tecnologia, caráter 
multidisciplinar das atividades), optou-se pela administração direta dos contra-
tos ao invés da contratação de uma única empresa integradora.

n) Diagnósticos acerca da performance, abarcando minimamente análise sobre:
 avaliação dos custos, o cumprimento dos prazos, o atendimento do escopo (en-
trega da quantidade prevista com os requisitos estabelecidos):
Conforme mencionado na alínea “j” deste item, observa-se que as inúmeras res-
trições orçamentárias enfrentadas pelo PNM desde a sua criação e as dificulda-
des técnicas e logísticas, naturais de um Programa desta natureza e complexida-
de, ocasionaram postergações nos prazos de entregas planejadas e elevação nos 
custos de desenvolvimento e implementação, que são de difícil mensuração em 
função da diversidade de fatores adversos apresentados ao longo da existência 
do PNM.
Contudo, foram observados avanços em 2019, dos quais podem ser destacados: 
as obras civis de prédios do LABGENE; a fabricação do compartimento do MEP e 
seu respectivo posicionamento; a obtenção de licença parcial para a construção 
do vaso de contenção do circuito primário e da piscina de blindagem do reator; 
a contratação de Sistemas de Controle e Proteção do LABGENE; as instalações 
prediais do 3º módulo do Laboratório de Materiais Nucleares (LABMAT); e o de-
senvolvimento de novos sistemas de separação isotópica.
Adicionalmente, em outubro de 2019, foi assinado um novo contrato para fa-

Gráfico 12 - Desembolsos executados e acumulados até 2019 (cronograma original) 
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bricação/construção do Vaso de Contenção do Circuito Primário, que aliado à 
obtenção de licenças parciais junto à CNEN para o desenvolvimento do PNM e à 
consolidação da nova estrutura de governança no setor, possibilitará a retomada 
das atividades impactadas e do ritmo de avanço físico a partir de 2020.

Helicópteros Multiemprego (HME S-70b Seahawk)

a) Descrição:
Obtenção de 6 Aeronaves (ANV) S-70B Seahawk e 1 simulador de missão via 
Foreing Military Sales (FMS) CASE BR-P-SDE, junto à empresa Sikorsky. As ANV 
estão sediadas no 1º Esquadrão de Helicópteros Anti-Submarinos, assim como 
o simulador de vôo.

b) Organograma Funcional
A Diretoria de Aeronáutica da Marinha (DAerM), subordinada à DGMM, é a Dire-
toria Especializada e Coordenadora do Programa de Obtenção dos HME.

c) Grupos de Interesse:
MD, MB, Comando em Chefe da Esquadra, Diretoria de Sistema de Armas da 
Marinha, Centro de Análises de Sistemas Navais e Indústria Aeronáutica voltada 
para simulação de voo e manutenção de equipamentos aeronáuticos.

d) Fontes de Financiamento:

Figura 9 – Organograma Funcional do HME
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Tesouro Nacional.
e) Valor Global Estimado:

Início do projeto (2008): R$ 816.071.153,00 (taxa de câmbio R$ 3,95); e
Atual: R$ 1.566.656.927,00 (taxa de câmbio R$ 3,95).

f) Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do projeto/subprojeto, por
exercício financeiro, desde seu início até o término de 2019, indicando, por exer-
cício, os respectivos totais:

ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2008 R$ 69.531.302,40 R$ 69.531.302,40 R$ 69.531.302,40

2009 R$ 64.536.316,00 R$ 64.536.316,00 R$ 64.536.316,00

2010 R$ 150.368.611,80 R$ 150.368.611,80 R$ 150.368.611,80

2011 R$ 142.902.148,00 R$ 142.902.148,00 R$ 142.902.148,00

2012 R$ 113.502.278,00 R$ 113.502.278,00 R$ 113.502.278,00

2013 R$ 132.889.046,40 R$ 132.889.046,40 R$ 132.889.046,40

2014 R$ 44.755.040,00 R$ 44.755.040,00 R$ 44.755.040,00

2015 R$ 38.670.210,90 R$ 38.670.210,90 R$ 38.670.210,90

2016 R$ 16.440.000,00 R$ 16.440.000,00 R$ 16.440.000,00

2017 R$ 25.098.750,00 R$ 25.098.750,00 R$ 25.098.750,00

2018 R$ 58.068.073,00 R$ 58.068.073,00 R$ 58.068.073,00

2019 R$ 3.950.000,00 R$ 3.950.000,00 R$ 3.950.000,00

TOTAIS R$ 860.711.776,50 R$ 860.711.776,50 R$ 860.711.776,50

Tabela 20 – Valores Empenhados, liquidados e pagos do HME.

g) Desembolsos previstos para todo o projeto, a cada ano, na data de seu início
(cronograma original):

h) Desembolsos executados (valores pagos), a cada ano, desde seu início até o 
término de 2019:

Gráfico 13 - Desembolsos previstos para o  projeto (cronograma original) 

Gráfico 14 - Desembolsos executados até 2019
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i) Desembolsos previstos para todo o projeto, a cada ano, conforme cronograma 
válido ao término de 2019:

j) Desembolsos previstos e acumulados ano a ano, desde o início do projeto
(cronograma original) até seu término:

k) Desembolsos executados (valores pagos) e acumulados, ano a ano, desde o
início do projeto até o término de 2019:

CONTRATO ANO
ASSINATURA

PRAZO
EXECUÇÃO

LOA* 2008 JUN2013

TERMO ADITIVO 1 2009 DEZ2013

TERMO ADITIVO 2 - Inclusão de mais 2 he-
licópteros S-70B

2011 JUN2017

TERMO ADITIVO 3 2012 DEZ2017

TERMO ADITIVO 4 2013 DEZ2017

TERMO ADITIVO 5 - Inclusão do Simulador 
de Missão, ampliação para 30 OVN e ade-
quação do CF

2015 MAR2019

TERMO ADITIVO 6 - Alteração das espe-
cificações do simulador, com redução do 
valor global do contrato, e readequação 
do CF

2015 SET2020

TERMO ADITIVO 7 2017 SET2020

TERMO ADITIVO 8 2019 SET2024

l) Prazos de execução previstos, quando do início dos projetos, com explicação para
sua extensão ou contratação, e prazos de execução atualizados:

Tabela 21 – Prazos de Execução

Gráfico 15 - Desembolsos previstos conforme cronograma válido ao término de 2019

Gráfico 16 - Desembolsos previstos e acumulados (cronograma original)

Gráfico 17 - Desembolsos executados e acumulados

A Letter of Offerand Acceptance (LOA) BR-P-SDE, assinada em 28MAI2008 
estabelecia, como valor global do CASE, o montante de U$ 206.600.292,00. O 
termo aditivo nº 1 foi decorrente das alterações na configuração inicial das ae-
ronaves solicitada pela MB por meio da Letter of Request (LOR) de 07ABR2008, 
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CONTRATO DESCRIÇÃO RESUMIDA

LOA Aquisição de 4 helicópteros S-70B e apoio logístico completo

TERMO ADITIVO 1
Integração dos rádios Rhode & Schwartz e inclusão do sonar 
HELRAS

TERMO ADITIVO 2 Inclusão de mais 2 helicópteros S-70B

TERMO ADITIVO 3
Inclusão de Cartridge Actuated Devices e adequação do cro-
nograma financeiro (CF)

TERMO ADITIVO 4
Inclusão de 25 Óculos de Visão Noturna (OVN) e adequação 
do CF

TERMO ADITIVO 5
Inclusão do Simulador de Missão, ampliação para 30 OVN e 
adequação do CF

TERMO ADITIVO 6
Alteração das especificações do simulador, com redução do 
valor global do contrato, e readequação do CF

TERMO ADITIVO 7
Criação de três novas “linhas” (Support Equipament, Supply 
Support e Transportation) para suportar a obtenção do Simu-
lador

TERMO ADITIVO 8

Reescalonamento do Cronograma Físico-Financeiro (CFF) até 
SET2024 com a consequente extensão da efetividade de algu-
mas “linhas”, a fim de permitir o emprego dos fundos existen-
tes nas mesmas durante o período de validade.

Tabela 22 – Descrição Resumida dos Contratos.

após o Setor Operativo, em conjunto com as Diretorias Especializadas, ter vislum-
brado a necessidade, tanto operacional quanto técnica, de incluir a integração 
dos rádios (Rhode & Schwartz) e o sonar HELRAS e alterarem e/ou substituírem 
alguns dos equipamentos previstos na LOA original, fato que gerou alteração do 
prazo de execução para DEZ2013 e o valor global para U$ 243.138.220,00.

O termo aditivo nº 2 foi decorrente do acréscimo de 2 aeronaves S-70B, visan-
do atingir as metas para o reaparelhamento da MB, constante no “Plano da Arti-
culação e de Equipamentos da Marinha do Brasil (PAEMB), desta forma alteran-
do o prazo de execução para JUN2017 e o valor global para U$ 361.638.220,00.

O termo aditivo nº 3 foi decorrente da inclusão do Chaff & Flare (equipamen-
to de autodefesa da ANV) e da readequação do Cronograma Físico com o Finan-
ceiro, desta forma alterando o prazo de execução para DEZ2015 sem alteração 
do valor global.

Por meio do termo aditivo nº 4, ocorreu remanejamento de valores entre as 
linhas do CASE (listagem da categoria do serviço/material a ser fornecido), sem 
ocorrer perda qualitativa ou quantitativa do material/serviço nas linhas onde 
houve reduções. Desta forma, foi possível a inclusão das Linhas 17 e 18, aquelas 
que possibilitaram a aquisição de 25 Óculos de Visão Noturna (OVN) e ampliação 
de itens relacionados ao material de apoio e apoio técnico, sem alterar o prazo 
de execução e o valor global do CASE.

O termo aditivo nº 5 foi decorrente do realinhamento de valores entre linhas 
do case para atender a necessidade do transporte das duas últimas aeronaves, 
inclusão da aquisição do Treinador de vôo Tático operacional (Tacticol Operatio-
nal Flight Trainer – TOFT) com um “Contract Logistic Support” (CLS) de 4 anos e 
a aquisição de mais 5 OVN com a consequente alteração do prazo de execução 
para MAR2019 e a alteração do valor global para U$ 406.604.864.

O Termo aditivo nº 6 foi decorrente das restrições financeiras vigentes na 
época, o que ocasionou a necessidade de renegociação do contrato, com a re-
dução nos valores desembolsados nos anos de 2015, 2016 e 2017, bem como a 
extensão do prazo de pagamento até SET2020, permitindo a redução de US$ 10 
Milhões no valor global do CASE que ficou em U$ 396.604.864. As consequên-
cias mais significativas desta redução foram a extensão do prazo de entrega do 
simulador de missão e a adoção da opção do simulador com base de plataforma 
fixa. 

O termo aditivo nº 7 ocorreu devido a criação de três novas “linhas” (Su-
pport Equipament, Supply Support e Transportation) para suportar a obtenção 
do Simulador, sem alteração do valor global do contrato e o prazo de execução.

O termo aditivo nº 8 decorreu da necessidade de realizar o reescalonamento
do CCF.

m) Acordos de compensação, informando o total previsto e o total realizado, por
modalidade de compensação:
Não há acordo de compensação, devido à obtenção via FMS.

n) Estrutura de gestão e controle:
A Diretoria de Aeronáutica da Marinha (DAerM) é a Diretoria Especializada e
Coordenadora do Programa de Obtenção dos HME.

o) Descrição resumida dos contratos, incluídos os de financiamento, e de seus
aditivos:
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p) Diagnósticos acerca da performance (incluir análise sobre a variação dos custos,
cumprimento dos prazos e atendimento do escopo do projeto):

O Programa FMS é largamente utilizado para obter artigos de defesa e Ser-
viços do Governo Norte-Americano. A principal vantagem de utilização do pro-
grama FMS é que o país-cliente pode beneficiar-se de custos mais baixos (uma 
vez que os EUA compram produtos em grande escala, seja para o fornecimento 
a diversos clientes, seja para a composição de estoque de suas Forças Armadas, 
e por vezes subsidiam os preços finais em face de interesse político-militar no 
controle do material). 

A estrutura da LOA prevê a listagem de Linhas específicas para cada catego-
ria de material/serviço a ser fornecido, e dentre diversas informações há o valor 
estimado que será gasto para atender àquela Linha. Cabe ressaltar que os valo-
res das Linhas podem não refletir a aquisição específica do item (pode ser uma 
categoria de diversos itens), sendo pelo modo de gerenciamento do Governo 
Norte Americano, uma estimativa de custos para aquisição e demais suportes, 
como manuais, apoio logístico, taxas administrativas, treinamento, entre outros. 
Com o andamento do programa observa-se a necessidade de pequenos ajus-
tes de realinhamento de fundos de uma Linha com valor estimado superior ao 
momento da compra para uma Linha com valor estimado abaixo do praticado 
no momento da compra. Isto acontece de maneira mais frequente quando a 
duração do contrato é longa (especificamente esta LOA foi acordada em 2008). 

A LOA BR-P-SDE assinada em 28MAI2008 estabelecia como valor global do 
CASE U$ 206.600.292,00. Todas as variações de prazos e custos na execução do 
contrato ocorreram devido a alteração no número de ANV contratadas, de 04 
para 06 ANV, aquisição de óculos de visão noturna, inclusão do simulador tático 
de missão com seu CLS e readequação dos valores entre as linhas do CASE. Cabe 
ressaltar que em todos os Termos Aditivos foram cumpridos os princípios da 
vantajosidade, interesse público, economicidade, razoabilidade, eficiência e mo-
ralidade. O contrato, que atualmente está no valor global de U$ 396.604.864,00 
encontra-se com todas as aeronaves entregues de acordo com o escopo defi-
nido pela MB e o CFF em vigor, restando apenas o simulador com previsão de 
entrega no segundo semestre de 2020 e o início do seu CLS.

q) Montante de contingenciamento, valores pagos de reajuste, atualização
monetária e encargos contratuais, valores inscritos e pagos a titulo de Restos 
a Pagar (RP), percentual de execução física e financeira acumulada no final do 
exercício de 2019:

Este contrato não teve valores inscritos em RP até 2017 e os montantes que 

Navio Patrulha de 500 Toneladas (NPa500)

a) Descrição:
O projeto prevê a construção, em estaleiro nacional, de cinco NPa500 a serem 
empregados nas mais variadas missões, com destaque para operações de defesa 
das plataformas de exploração e explotação de petróleo e gás no mar; patrulha 
naval e fiscalização nas AJB; apoio às atividades de salvaguarda da vida humana 
no mar, na área de responsabilidade do Brasil; e apoio às ações de Defesa Civil.

b) Organograma Funcional:
A Diretoria de Engenharia Naval (DEN), subordinada à DGMM, tem o propósito 
de atuar como órgão executivo central de gestão do projeto.

foram contingenciados foram renegociados com o FMS sem a implicação de en-
cargos contratuais.

Figura 10 – Organograma Funcional do NPa500

c) Grupos de Interesse:
MD, MB, Comando de Operações Navais (CON), Comandos dos Distritos Navais, 
DGN, Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), Diretoria de Sistemas de Armas 
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ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2008 R$ 23.068.285,00 R$ 23.068.285,00 R$ 13.007.094,00

2009 R$ 70.776.561,00 R$ 70.776.561,00 R$ 37.661.005,00

2010 R$ 45.792.222,00 R$ 45.792.222,00 R$ 23.968.585,00

2011 R$ 57.062.942,00 R$ 57.062.942,00 R$ 24.218.597,00

2012 R$ 61.036.221,00 R$ 61.036.221,00 R$ 23.709.544,00

2013 R$ 19.756.043,00 R$ 19.756.043,00 R$ 12.307.640,00

2014 R$ 16.078.839,00 R$ 16.078.839,00 R$ 3.997.514,00

2015 R$ 5.092.936,00 R$ 5.092.936,00 R$ 1.293.139,00

2016 R$ 250.396,00 R$ 250.396,00 R$ 243.016,00

2017 R$ 80.502,00 R$ 80.502,00 R$ 80.502,00

2018 R$ 2.685.652,00 R$ 161.139,12 R$ 161.139,12

2019 R$ 4.003.041,00 R$ 4.003.041,00 R$ 4.003.041,00

TOTAIS R$ 305.683.640,00 R$ 305.683.640,00 R$ 144.650.816,12

Tabela 23 – Valores Empenhados, liquidados e pagos do NPa500.

g) Desembolsos previstos para todo o projeto, a cada ano, na data de 
seu início (Cronograma Original):

h) Desembolsos executados (valores pagos), a cada ano, desde seu
início até o término de 2019:

da Marinha (DSAM), Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da 
Marinha (DCTIM), Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM) e DPC.

d) Fontes de Financiamento:
Tesouro Nacional.

e) Valor Global Estimado:
Contrato Principal: Contrato nº 45000/2009-006 
Objeto: Construção de 04 NPa500.
Contrato celebrado entre a DEN e o Estaleiro EISA em 06/10/2009, no montante 
de R$ 174.400.000,00. Em 16/12/2011, por meio do Termo Aditivo (TA) nº 2, 
foi inserido o 5º NPa500 no contrato, reajustando-se o valor do mesmo para R$ 
203.861.015,26, representando uma majoração de 17%.

f) Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do Projeto/Subprojeto por
exercício financeiro desde o seu início até 2019:

Gráfico 18 - Desembolsos previstos (Cronograma Original)

Gráfico 19 - Desembolsos executados até 2019



 R
el

at
ór

io
 d

e 
G

es
tã

o 
20

19
120

i) Desembolsos previstos para todo o projeto, a cada ano, conforme cronograma 
válido ao término de 2019:

j) Desembolsos previstos e acumulados ano a ano, desde o início do projeto (crono-
grama original) até seu término:

k) Desembolsos executados (valores pagos) e acumulados, ano a ano, desde o
início do projeto até o término de 2019:

Gráfico 20 - Desembolsos previstos conforme cornograma até 2019

Gráfico 21  - Desembolsos previstos e acumulados do projeto (cronograma original) até 2019

Gráfico 22 - Desembolsos executados e acumulados até 2019

l) Prazos de execução previstos, quando do início dos projetos, com explicação para 
sua extensão ou contratação, e prazos de execução atualizados:
O prazo inicial previsto para o contrato de construção foi de 1.470 dias, inician-
do-se em 07/10/2009 e encerrando-se em 16/10/2013. Em 16/12/2011 foi cele-
brado o Termo Aditivo nº 2 para inclusão do 5º NPa e, por conseguinte, dilargan-
do o prazo em 420 dias, ou seja, a previsão de término passou para 10/12/2014. 
Em 16/04/2014 foi celebrado o Termo Aditivo nº 3, que majorou o prazo em 506 
dias, de modo a compatibilizá-lo com o atraso na construção observado a partir 
de 2012. Sendo assim, a previsão de término passou para 29/04/2016, ou seja, 
uma extensão total de 926 dias em relação ao prazo inicial. 
Quanto aos demais contratos associados à construção (Royalties e Equipamen-
tos), foram celebrados Termos Aditivos em função da inclusão do 5º NPa e do 
atraso no cronograma da construção.

m) Acordos de compensação, informando o total previsto e o total realizado, por
modalidade de compensação:
Em decorrência da construção dos navios, foram celebrados dois acordos de 
Compensação entre a DEN e empresas contratadas, a saber:

m.1) Acordo de Compensação vinculado ao Contrato nº 45000/2008-004/00
com a empresa Constructions Mécaniques de Normandie (CMN), cujo obje-
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to era a cessão de uso do Projeto de Concepção do Navio Vigilante 400 CL 
54 (Royalties). 
Compensação prevista: prestação de assistência técnica e consultoria relati-
vas à Construção dos NPa-500, por meio de um on-site engineer da empresa 
durante o prazo de 24 meses.
Total Previsto: € 545.000,00 (15,4 % do contrato original). 
Total Realizado: € 545.000,00, ou seja, este acordo de compensação foi cum-
prido integralmente. 

m.2) Acordo de Compensação vinculado ao Contrato nº 45000/2011-004/00
com a empresa MTU Friedrichhafen (MTU-F), cujo objeto era o fornecimen-
to das Unidades Propulsoras.
Compensações previstas: transferência de tecnologia da fabricação de fundi-
dos de cabeças de cilindros para empresa brasileira; fornecimento de curso 
de capacitação de pessoal para possibilitar a fabricação das referidas peças; 
e importação de pelo menos 3.000 (três mil) peças fundidas de cabeças de 
cilindros produzidas pela empresa brasileira destinatária da transferência de 
tecnologia. 
Total Previsto: € 1.409.266,41 (20,65% do contrato original). 
Total Realizado: € 1.409.266,41, ou seja, este acordo de compensação foi 
cumprido integralmente. 

n) Estrutura de gestão e controle:
A DEN é a Diretoria Especializada e Coordenadora do Programa de Obtenção dos 
NPa500.

o) Diagnósticos acerca da performance (incluir análise sobre a variação dos custos,
cumprimento dos prazos e atendimento do escopo do projeto):
Dificuldades de ordem financeira, técnica e gerenciais enfrentadas pelo Estaleiro 
ILHA S/A (EISA), contratado para a construção dos meios, impactaram negativa-
mente o cumprimento do cronograma físico-financeiro contratado, o que im-
possibilitou a prontificação e entrega dos navios previstos. Tais dificuldades gera-
ram inadimplências contratuais pelo EISA, tendo, inclusive, motivado a aplicação 
de penalidades administrativas ao estaleiro. Em decorrência dessas dificuldades, 
foi instaurado, em 25 de setembro 2015, Processo Administrativo de Rescisão 
Contratual, o qual resultou, em 03 de fevereiro de 2016, na rescisão unilateral 
pela MB, após exaurimento da fase recursal pelo estaleiro.
Em decorrência, foi instaurado, em 03 de março de 2016, o Processo Adminis-
trativo de Execução da Rescisão Contratual, visando realizar a avaliação prévia, 
tomada de posse e retirada do material da MB existente nas instalações do EISA, 

incluindo-se a realização de perícia técnica e contábil, necessária à apuração 
de haveres e deveres relativos ao contrato rescindido, o qual foi encerrado em 
07NOV2016.
É importante mencionar que durante o ano de 2016, simultaneamente com a 
elaboração do Processo citado, foram retirados do EISA os equipamentos (mo-
tores, grupos geradores, quadros elétricos) adquiridos pela MB e entregues ao 
Estaleiro, os quais foram armazenados no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 
(AMRJ) e o Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de Janeiro (DepSMRJ), 
bem como iniciado o processo licitatório para a remoção do 1º NPa500.
No decorrer de 2017, foi dada a continuidade da retoma de posse dos bens da 
MB, sendo removido do EISA para o AMRJ, o 1º NPa500 (NPa Maracanã) e o ma-
terial existente no almoxarifado do Estaleiro, bem como dado continuidade aos 
preparativos para a remoção do material (blocos e chapas) dos demais NPa, cuja 
remoção ocorreu em 2018.
A continuidade da meta será conduzida pelo Arsenal de Marinha do Rio de Ja-
neiro.

p) Montante de contingenciamento, valores pagos de reajuste, atualização
monetária e encargos contratuais, valores inscritos e pagos a titulo de RP, per-
centual de execução física e financeira acumulada no final do exercício:

p.1) Montante do contingenciamento, valores pagos de reajuste, atualização 
monetária e encargos contratuais, valores inscritos e pagos a título de RP: 

Não houve. 
p.2) Percentual de execução física e financeira acumuladas: 

Construção: 30%; e 
Royalties e Equipamentos: 100%.
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Programa Navios da Classe “Tamandaré” (NCT)

a) Descrição:
O Programa prevê a obtenção, por construção, de quatro navios militares de 
alta complexidade tecnológica – Navios da Classe "Tamandaré" (NCT). Navios 
com deslocamento aproximado de 4.000 toneladas, comprimento total de 150 
metros, dotados de convôo, hangar para helicóptero, radares e demais sensores 
e armamentos. O projeto é de fundamental importância para a patrulha naval, 

defesa e garantia dos interesses nacionais nas AJB.
b) Organograma Funcional:

A Diretoria de Gestão de Programas da Marinha (DGePM), subordinada direta-
mente à DGMM tem o propósito de atuar como órgão de planejamento/coor-
denação central da gestão dos programas e projetos de obtenção e manutenção 
dos sistemas e meios navais definidos pela Alta Administração Naval; gerenciar 
todo o ciclo de vida desses meios, desde sua concepção até o descarte, em coor-
denação com as demais Diretorias Especializadas (DE) e Organizações Militares 
(OM) envolvidas; e servir como repositório do conhecimento institucional adqui-
rido nesse novo tipo de gestão.

c) Grupos de Interesse:
MD, Comando de Operações Navais, Comando em Chefe da Esquadra, Centro de 
Análises de Sistemas Navais e Indústria de Defesa Nacional.

d) Fontes de Financiamento:
A EMGEPRON vem sendo capitalizada por meio da Lei 13.534 de 15 de dezem-
bro de 2017 e a mesma realizará a obtenção dos navios.
Além disso, os valores necessários para atender a fase preliminar do projeto fo-

Figura 11 – Organograma Funcional dos NCT
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Tabela 24 – Valores Empenhados, liquidados e pagos dos NCT (relativo à fase preliminar).

Tabela 25 – Valores Empenhados, liquidados e pagos dos NCT (relativo à capitalização da EMGEPRON).

g) Desembolsos previstos para todo o projeto, a cada ano, na data de seu início 
(cronograma original) - relativo à capitalização da EMGEPRON:

ANO
VALOR

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2017 R$ 1.350.000,00 R$ 1.350.000,00 R$ 1.350.000,00

2018 R$ 9.030.000,00 R$ 8.810.000,00 R$ 7.910.000,00

2019 R$ 2.754.000,00 R$ 2.974.000,00 R$ 3.874.000,00

TOTAIS R$ 13.134.000,00 R$ 13.134.000,00 R$ 13.134.000,00

ANO
VALOR

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2017 R$ 215.000.000,00 R$ 215.000.000,00 R$ 0,00

2018 R$ 2.785.000.000,00 R$ 2.367.821.090,20 R$ 2.582.821.090,20

2019 R$ 6.500.000.000,00 R$ 6.500.000.000,00 R$ 6.917.178.909,80

TOTAIS R$ 9.500.000.000,00 R$ 9.500.000.000,00 R$ 9.500.000.000,00

ram custeados pelo PPA 2016-2019 (Tesouro Nacional).
e) Valor Global Estimado:

EMGEPRON - R$ 9.500.000.000,00; e 
Tesouro Nacional (PPA 2016-2019) - R$ 13.134.000,00. 

f) Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do projeto/subprojeto por
exercício financeiro desde o seu início até 2019:
Foi assinado o Contrato nº 4005/2017-003/00 com a Fundação Getúlio Vargas  
no valor global de R$ 12.034.000,00. A tabela 24 apresenta os valores despen-
didos na fase preliminar do projeto. Esse contrato previa a prestação de apoio 
técnico e de inteligência de negócios capazes de auxiliar na elaboração do mo-
delo global de negócio multidisciplinar; no acompanhamento da elaboração da 
Solicitação de Oferta (Request For Proposal – RFP); na formação do modelo de 
seleção e de negociação; na seleção da melhor oferta final (Best and Final Of-
fer – BAFO); e na elaboração dos contratos para a obtenção dos “Navios Classe 
Tamandaré”:

Gráfico 23  - Desembolsos previstos para o projeto (cronograma original) - relativo à capitalização da EMGEPRON
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h) Desembolsos executados (valores pagos), a cada ano, desde seu início até o 
término de 2019 - relativo à capitalização da EMGEPRON:

i) Desembolsos previstos para todo o projeto, a cada ano, conforme cronograma 
válido ao término de 2019 - relativo à capitalização da EMGEPRON:

j) Desembolsos previstos e acumulados ano a ano, desde o início do projeto (crono-
grama original) até seu término - relativo à capitalização da EMGEPRON:

k) Desembolsos executados (valores pagos) e acumulados, ano a ano, desde o iní-
cio do projeto até o término de 2019:

Gráfico 24  - Desembolsos executados até o término de 2019  - relativo à capitalização da EMGEPRON

Gráfico 25  - Desembolsos previstos conforme cronograma  até 2019 - relativo à capitalização da EMGEPRON

Gráfico 26  - Desembolsos previstos e acumulados (cronograma original)  relativo à capitalização da EMGEPRON

Gráfico 27 - Desembolsos executados e acumulados até o término de 2019
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l) Prazos de execução previstos, quando do início dos projetos, com explicação
para sua extensão ou contratação, e prazos de execução atualizados:
O processo do PCT está inserido no Programa Estratégico "Construção do Núcleo 
do Poder Naval" e teve início com a publicação do Aviso de chamamento públi-
co, em Diário Oficial da União (DOU), no dia 30 de março de 2017. Na ocasião, 
houve a aderência de 21 empresas interessadas no processo de seleção RFP, 
o qual estabeleceu os requisitos e as condições para a construção dos navios, 
objetivando selecionar a melhor proposta apresentada pelas empresas que se 
habilitaram. No dia 19 de dezembro de 2017 foi realizado evento de divulgação 
da RFP, na Escola de Guerra Naval, direcionado para as empresas que atenderam 
ao chamamento público e outras entidades de classe interessadas. Em 2018 fo-
ram analisadas as propostas técnico-gerenciais apresentadas pelos consórcios 
interessados. Também foi divulgada a lista com os consórcios que permanece-
ram no processo. 
A conclusão da construção e entrega dos quatro navios está prevista para acon-
tecer entre 2024 e 2028. A análise de exequibilidade técnica do empreendimen-
to foi iniciada com a emissão do Relatório de Exequibilidade (REE), emitido pelo 
Centro de Projetos de Navios, em maio de 2013, sobre o projeto da CV03. Du-
rante o processo da RFP, foi aberta a possibilidade dos proponentes oferecerem, 
além da CV03, Navios de Propriedade Intelectual Própria (NAPIP).

m) Acordos de compensação, informando o total previsto e o total realizado, por
modalidade de compensação:
A ser determinado por ocasião da assinatura do contrato.

n) Estrutura de gestão e controle:
DGePM.

o) Descrição resumida dos contratos, incluídos os de financiamento, e de seus
aditivos:
O contrato para construção dos 04 Navios Classe Tamandaré será assinado
em 2020.

p) Diagnósticos acerca da performance (incluir análise sobre a variação dos custos,
cumprimento dos prazos e atendimento do escopo do projeto):
O PCT está inserido no Programa Estratégico "Construção do Núcleo do Poder 
Naval" e teve início com a publicação do Aviso de chamamento público no DOU, 
no dia 30 de março de 2017. Na ocasião, houve a aderência de 21 empresas 
interessadas no processo de seleção  RFP, o qual estabeleceu os requisitos e as 
condições para a construção dos navios, objetivando selecionar a melhor pro-
posta apresentada pelas empresas que se habilitaram. No dia 19 de dezembro 

de 2017 foi realizado evento de divulgação da RFP, na Escola de Guerra Naval, 
direcionado para as empresas que atenderam ao chamamento público e ou-
tras entidades de classe interessadas. Em 2018 foram analisadas as propostas 
técnico-gerenciais apresentadas pelos consórcios interessados. Também foi di-
vulgada a lista com os consórcios que permaneceram no processo. Em 2019 foi 
Selecionado Consórcio “ÁGUAS AZUIS”, formado pelas empresas THYSSENKRUP 
Marine Systems GmbH, EMBRAER S.A e ATECH Negócios em Tecnologias S.A, 
bem como com o estaleiro nacional ALIANÇA S.A. Indústria Naval (Oceana) para 
construção dos navios.
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Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz)

a) Descrição:
O SisGAAz tem por missão monitorar e controlar, de forma integrada, as AJB e 
as áreas internacionais de responsabilidade para operações de Socorro e Salva-
mento a fim de contribuir para a mobilidade estratégica, representada pela ca-
pacidade de responder prontamente a qualquer ameaça, emergência, agressão 
ou ilegalidade.

b) Análise Crítica:
Em 18 de dezembro de 2009 foi atribuída à Diretoria de Sistemas de Armas da
Marinha (DSAM) a função de Diretoria Especializada (DE) líder do Projeto SisGA-
Az, e após receber a determinação do CM para construir o SisGAAz, o Setor do 
Material elaborou estudos que demonstraram a grande abrangência e complexi-
dade que um sistema desse porte teria.
Para que não houvesse interferências externas e desperdício de recursos, a ob-
tenção do SisGAAz dividiu-se em duas etapas:
• Conceituação; e
• Desenvolvimento.

 O Propósito da Etapa de Conceituação foi a definição pormenorizada do que o 
SisGAAz deve fazer para resolver os problemas de monitoramento e proteção da Ama-
zônia Azul. Na etapa de Desenvolvimento, uma solução tecnológica adequada, exequí-
vel e aceitável, para resolver os problemas levantados na etapa anterior, implantada e 
integrada aos sistemas já existentes.

 Para auxiliar a DSAM no transcorrer da Etapa de Conceituação, foi contratada a 
Fundação Atech (por motivo de cisão a Fundação Atech alterou sua denominação so-
cial para Fundação Ezute) para que fosse delineada a Arquitetura do SisGAAz. Os pro-
dutos desse contrato são:

• Plano de Gerenciamento do Programa;
• Requisitos de Alto Nível do Sistema;
• Conceito Operacional do Sistema; e
• Arquitetura do SisGAAz.

 A Conceituação utilizou-se das melhores práticas em Gerência de Projetos e pa-
drões internacionais de Engenharia de Sistemas para produzir documentos que tradu-
zem as necessidades da MB com relação ao SisGAAz.

Para que as especificações elaboradas durante a Etapa de Conceituação pudessem 
dar origem ao SisGAAz, avaliou-se que seria necessária a contratação de uma Organi-
zação Integradora (ORIN), que desenvolveria efetivamente o Sistema. Com esse fim, 

foi elaborado um processo de seleção, denominado de Etapa Intermediária, que teve 
como propósito selecionar de forma abrangente, inclusiva e transparente a ORIN que 
reúna as melhores condições para desenvolver o SisGAAz.

O Programa de obtenção do SisGAAz foi transferido da DSAM para a Diretoria de 
Gestão de Programas Estratégicos da Marinha (DGePEM). A Etapa de Conceituação foi 
concluída por essa Diretoria.

Em março de 2014 deu-se o início da Etapa de Contratação do Programa de obten-
ção do SisGAAz, com o lançamento da versão definitiva da Solicitação de RFP do SisGA-
Az, no qual, doze empresas manifestaram interesse em participar no papel de “Main 
Contractor”. E das doze empresas que manifestaram interesse apenas três consórcios 
apresentaram propostas para desenvolvimento do SisGAAz, foram:

• ÁGUAS BRASILEIRAS: Empresa líder, Embraer Defesa e Segurança S.A.;
• MAR AZUL: Empresa Líder, Orbital Engenharia; e
• NOSSO MAR: Empresa líder, Odebrecht Defesa e Tecnologia.

 Para avaliação das propostas foi contratada à Fundação Coordenação de Projetos, 
Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC) para a Prestação de Serviços Especiali-
zados para Elaboração do Processo de Análise Multicritério de Apoio à Decisão, a ser 
aplicado na avaliação das propostas apresentadas pelas empresas candidatas a “Main 
Contractor” para o desenvolvimento do SisGAAz, visando à composição de uma “Shor-
t-List”.

Concomitantemente, foi contratado o CASNAV, o qual compreende serviços ati-
nentes a Análise Multicritério à Decisão (AMD), para assessoria técnica à DGePM e 
fiscalização da COPPETEC na elaboração do Modelo para avaliação das propostas para 
desenvolvimento do SisGAAz, recebidas pela DGePEM.

Conforme prevista, a divulgação da “Short List”, ou seja, a lista das empresas ha-
bilitadas para prosseguir no processo de seleção da melhor solução para o desenvol-
vimento do SisGAAz, deveria ocorrer até 29 de outubro de 2015. Houve uma grande 
dificuldade para o atingimento dessa meta: não foi possível concluir a aplicação da 
metodologia AMD, para avaliação das propostas do SisGAAz e dos Projetos Suplemen-
tares, visando à geração de uma “Short-List”. Esse serviço especializado, contratado 
junto à Fundação COPPETEC, teve seu início postergado por cerca de 30 dias, em face 
do adiamento, pelo mesmo período, das apresentações das propostas para desenvolvi-
mento do SisGAAz, pelas empresas. Além disso, foi necessário aumentar o número de 
reuniões dos Grupos componentes da Comissão de Avaliação da Arquitetura (CAvA), 
de modo a possibilitar a consecução das análises de pontos fortes, pontos fracos, opor-
tunidades e ameaças (Análise SWOT) de cada uma das propostas apresentadas.

A alternativa, então, seria adiar a divulgação da “Short List” para 31 de março de 



 Relatório de G
estão 2019

127

2016, tempo suficiente para recebimento e análise de todos os relatórios da COPPE-
TEC e apresentação dos resultados ao Almirantado. Entretanto, quando esse posiciona-
mento foi apresentado ao Diretor-Geral de Material da Marinha, em outubro de 2015, 
este considerou pertinente levar o assunto para apreciação do Almirantado, em face 
dos desdobramentos decorrentes desse adiamento.

Ainda no mesmo mês, por não ter sido possível a inclusão em reunião do Almi-
rantado, o assunto foi submetido diretamente à apreciação do CM, na presença do 
Diretor-Geral de Material da Marinha. Nessa oportunidade, o Diretor de Programas 
Estratégicos da Marinha, acompanhado pelo Superintendente de Programas da DGe-
PEM, apresentou breve palestra. O conteúdo dessa apresentação recomendava que 
a divulgação da “Short List” deveria ser adiada conforme proposto e que maiores es-
tudos internos seriam necessários para o prosseguimento do projeto. Entretanto, em 
face da grave situação financeira enfrentada pelo país, que impossibilitava qualquer 
previsão de disponibilidade de recursos para o início do desenvolvimento nos próximos 
anos, e de modo a evitar uma continuada e onerosa mobilização das empresas envol-
vidas, foi determinado que o cronograma do SisGAAz fosse suspenso após a divulgação 
da “Short List”.

Na mesma semana, o Diretor-Geral de Material da Marinha determinou, após con-
sulta ao CM, que a divulgação da “Short List”, incluindo as três empresas candidatas a 
“Main Contractor” (EMBRAER, ODT e ORBITAL), ocorresse conforme previsto no crono-
grama de eventos da RFP, isto é, em 29 de outubro de 2015, pelos motivos elencados a 
seguir, apresentados sem que fosse observada qualquer ordem de relevância:

• Uma nova alteração do cronograma de eventos possibilitaria a repetição de to-
das as consequências desgastantes (e.g., insinuações quanto ao favorecimento 
dos interesses de alguma empresa, comentários associando tal medida à uma 
gestão inadequada do programa, etc.) verificadas quando houve a primeira 
alteração de datas de eventos, em 2014. Tal situação, a menos que inevitável, 
não é desejada;

• O número de empresas candidatas ao papel de “Main Contractor” é reduzido, 
ao contrário do que era esperado inicialmente (até 10 empresas participan-
tes). A estratégia definida para a seleção da melhor solução do SisGAAz consi-
dera uma diversidade de alternativas. A eliminação precoce de uma empresa, 
a menos que seja demonstrada sua incapacidade de atender aos requisitos es-
tabelecidos por meio da RFP, poderá comprometer o resultado a ser alcançado 
no processo de seleção, por limitar opções tecnológicas e restringir o poder de 
negociação da MB;

• Os resultados parciais obtidos pela DGePM no acompanhamento dos trabalhos 

da COPPETEC indicavam que todas empresas candidatas a “Main Contractor” 
lograriam êxito em atender à RFP, mesmo que em níveis diferentes, ou seja, as 
três empresas demonstraram capacitação suficiente para prosseguir no pro-
cesso de seleção da melhor proposta para o desenvolvimento do SisGAAz; e

• A suspensão do programa será por tempo indeterminado. Por ocasião da re-
tomada, não serão aceitas propostas de outras empresas. Pretende-se prosse-
guir as atividades apenas com as empresas já envolvidas.

Em face do exposto, foi determinado que a DGePEM enviasse correspondência às 
três empresas candidatas a “Main Contractor” para o desenvolvimento do SisGAAz, 
participando a interrupção do cronograma de eventos, até que haja condições finan-
ceiras favoráveis, e informando que todas haviam sido incluídas na “Short List”.

Em 2017, o EMA solicitou que fosse feito um estudo com o intuito de verificar a 
possibilidade de implementar o SisGAAz de maneira paulatina, por meio de metas par-
ciais aceitáveis e coerentes com a situação econômica vigente. Constava ainda a solici-
tação de que fosse feita uma reavaliação do escopo geográfico e funcional do sistema, 
identificando prioridades de investimentos viáveis para execução a fim de permitir a 
entrada em operação parcial do sistema.

A DGePM contratou assessoria externa para elaborar uma ferramenta de auxílio à 
decisão que possibilitasse a análise das diversas configurações possíveis do SisGAAz, 
respeitando a documentação já produzida, as propostas técnicas das empresas con-
correntes no processo, bem como os custos envolvidos em cada uma das propostas. 
O escopo geográfico das análises foi limitado às áreas marítimas relativas ao 1º e 8º 
Distritos Navais, Módulo 1, respeitando a prioridade inicial do projeto.

Para efetuar o trabalho determinado, foram feitas diversas reuniões com o Setor 
Operativo e elaboradas ferramentas de apoio à decisão multicritério, que permitiram 
ao setor operativo definir critérios, estabelecer pesos, avaliar e, dessa forma, atribuir 
prioridades às áreas de vigilância do Módulo 1, bem como atribuir prioridades às 
funcionalidades previstas para o funcionamento do SisGAAz. A lista resultante desse 
processo é composta de partes do SisGAAz que podem ser implementadas separada-
mente, ordenadas de acordo com as prioridades estabelecidas pelo setor operativo e 
associadas aos custos de aquisição, operação e manutenção constante nas três propos-
tas disponíveis.

Como resultado dos estudos realizados foi elaborado, com a participação do Setor 
Operativo, um modelo matemático capaz de fornecer a melhor configuração parcial do 
sistema uma vez fornecido um montante de recursos financeiros. Tal modelo permite 
simulações variadas de forma que pode ser usado tanto para planejamento de solicita-
ções de recursos como para obter, de forma interativa, um projeto básico do que deve 
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ser executado de acordo com a disponibilidade de recursos.
As três empresas candidatas ao papel de “Main Contractor” apresentaram em 07 

de dezembro de 2017 as declarações de revalidação das respectivas propostas confor-
me solicitação da DGePM.

Assim sendo, o objeto central do trabalho, determinado pelo EMA, foi parcialmen-
te alcançado, tendo em vista que foi demonstrada a possibilidade de priorização dos 
escopos geográfico e funcional do SisGAAz, com prioridades de investimentos. Todavia, 
tais investimentos não são viáveis para a sua execução, em virtude da distância em re-
lação à realidade orçamentária atual e futura. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que, mesmo se existisse a possibilidade de 
viabilidade econômica, a operação de partes do sistema, baseada na atual RFP, imporia 
um fracionamento do Objeto do processo, trazendo relevante insegurança jurídica. 

Não obstante a tais fatos, parece importante manter ativo o Programa Estratégico, 
por razões políticas, bem como por razões legais e operativas que envolvem as tarefas 
inerentes à MB (incremento da Consciência Situacional Marítima). 

Em 18 de abril de 2018 foi feita apresentação ao Almirantado, pelo Diretor de Ges-
tão de Programas da Marinha, onde foi proposto:

• Cancelar o processo de aquisição do Programa Estratégico SisGAAz junto ao 
mercado, por meio de comunicação formal às empresas líderes dos Consór-
cios, a fim de esclarecer os motivos que levaram ao cancelamento da RFP nº 
0001/2014. Tal ação é suportada pelo item 3 (condições Gerais de Procedi-
mento de Contratação por Dispensa de Licitação) da referida RFP, o qual na 
sua alínea f, expressa textualmente: “A MB se reserva o direito de interromper 
tratativas ou cancelar esta RFP a qualquer momento, sem necessariamente 
fornecer aviso ou justificativa, e sem que tal interrupção implique em ônus de 
qualquer espécie para a MB ou à Administração Pública”; 

• Preservar a marca “SisGAAz”, tendo em vista as seguintes questões: tratar-se 
de um dos Programas Estratégicos da MB; possuir reconhecimento, junto ao 
governo e ao MD, como um dos três pilares de defesa e segurança nacionais, 
juntamente com o Sistema de Monitoramento de Fronteira (SISFRON) e com o 
Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA); estar inserido e classifi-
cado no Orçamento da União; e deter uma base conceitual e técnica apoiada 
no Conceito Operacional (CONOPS) da MB; 

• Cancelar a nomenclatura do projeto Sistema de Consciência Situacional Uni-
ficada por Aquisição de Informações Marítimas (SCUA), transformando-o no 
“Projeto Piloto” do SisGAAz; e 

• Manter o desenvolvimento do “Projeto Piloto” do SisGAAz (antigo SCUA) con-

forme planejado, sob a liderança do Setor Operativo e com a execução centra-
da no Setor de Ciência & Tecnologia (CTMRJ e IPqM). 

Dessa forma, não foram despendidos recursos no SisGAAz no exercício de 2019.
Cabe ressaltar que, com o SisGAAz em plena operação, haverá a capacidade de 

prever e evitar incidentes, como o que ocorreu em 2019, com a poluição por óleo de 
origem desconhecida, ocorrido na faixa de litoral que se estendeu do Maranhão ao Rio 
de Janeiro, que resultou na Operação Amazônia Azul – Mar Limpo é vida.
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a) Perfil do Gasto
A promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal (NRF), definiu regras para o crescimento dos gastos públicos, ao estabelecer 
um “Teto” para as despesas primárias do Governo Federal. O limite imposto pelo NRF para 2017, calculado com base na despesa primária paga em 2016 (incluindo RP   
pagos e demais operações que afetaram o Resultado Primário) e corrigido em 7,2% (fixado para o primeiro exercício do NRF), fixou a “base de cálculo” do limite para os 
próximos 20 anos, podendo ser revisto em termos de índice de correção (atualmente o IPCA) em 10 anos. Na prática, uma vez que o projeto da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) 2017 tramitou ainda sem a promulgação do NRF, observou-se a necessidade de se realizar a compatibilização da LOA sancionada com o regramento imposto pelo 
NRF, fato este não mais necessário nos exercícios seguintes (2018 e 2019), uma vez que foi inaugurada uma nova forma de planejamento e execução orçamentária para a 
Força, com o Governo buscando atender, dentro do exercício, o montante por ele definido no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), encaminhado ao Poder Legisla-
tivo. O Gráfico 28 seguinte apresenta a execução das despesas da MB no período 2017-2019:

Gestão Orçamentária e Financeira

Gráfico 28 - Execução das despesas da Marinha do Brasil (MB) no período 2017-2019
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O incremento do patamar orçamentário da Força, ilustrado acima, se deve, principalmente, à natural tendência de crescimento das despesas obrigatórias (gráfico 29), 
além do início do projeto de participação da União no capital da EMGEPRON, nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, que tem o intuito de contribuir para a viabilização da 
construção dos Navios “Classe Tamandaré”, assim como para o processo de obtenção de um NApAnt. 
Na sequência esses dados serão detalhados por (b) Unidade Orçamentária, (c) Função de Governo e (d) Grupo de Natureza de Despesa.

Gráfico 29 – Crescimento Vegetativo Despesas Obrigatórias
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Gráfico 30 – Evolução das Despesas - Comando da Marinha

Evolução das Despesas por Unidade Orçamentária
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Gráfico 31 – Evolução das Despesas - SECIRM
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Gráfico 32 – Evolução das Despesas - Fundo Naval
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Gráfico 33 – Evolução das Despesas - Fundo do Ensino Profissional Marítimo
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Evolução das Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Quadro 19 – Evolução das despesas por Função – consolidado da Força
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Gráfico 34 – Evolução dos gastos por Função.
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Evolução das Despesas por Grupo Natureza de Despesa

Gráfico 35 – Grupo Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais.
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Gráfico 36 – Grupo Despesa 2 - Juros e Encargos da Dívida.
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Gráfico 37 – Grupo Despesa 3 - Outras Despesas Correntes.
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Gráfico 38 – Grupo Despesa 4 – Investimentos.
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Do Gráfico 39, têm-se o início dos aportes de capitalização da EMGEPRON, com a abertura de crédito especial em 2017, por meio da Lei nº 13.534/2017, onde foram alo-
cados R$ 500 milhões para a Força, com a criação da Ação Orçamentária 00QJ – Participação da União no Capital da EMGEPRON, viabilizando o empenho de R$ 215 milhões já 
naquele ano, e o subsequente início do PCT. 

No ano seguinte, registra-se, também, a abertura de crédito especial na ordem de R$ 100 milhões, na Ação Orçamentária 00RB – Participação da União no Capital da EMGE-
PRON (publicada por meio da Lei nº 13.749/2018), tendo por finalidade viabilizar o processo de obtenção do NApAnt. Naquele ano, foram executados R$ 2.785 milhões da Ação 
Orçamentária 00QJ (PCT), sendo que R$ 285 milhões provenientes de reabertura de crédito especial relativo ao exercício de 2017.

Por fim, no exercício de 2019, observa-se o montante de R$ 7,150 bilhões oriundos das Ações Orçamentárias 00QJ (PCT) e 00RB (NApAnt), nos valores de R$ 6,5 bilhões e 
R$ 650 milhões, respectivamente. Ressalta-se que R$ 4,250 bilhões foram provenientes de crédito especial autorizado pela Lei nº 13.951/2019.

Gráfico 39 – Grupo Despesa 5 - Inversões Financeiras.
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Gráfico 40 – Grupo Despesa 6 - Amortização/Refinanciamento da Dívida.
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A seguir serão apresentados os dados referentes à execução orçamentária, tendo os quadros 20 e 21 o objetivo de melhor detalhar as despesas Discricionárias Livres e as 
despesas Primárias Sem Impacto Fiscal, em seu nível de “elemento de despesa” e cujos valores empenhados superaram a ordem de R$ 50 milhões.

Já os gráficos 41 e 42 apresentam os valores das despesas empenhadas de forma consolidada, ou seja, em seus valores totais e finais.

RESULTADO DA LEI = 2 – DISCRICIONÁRIAS LIVRES:

Quadro 20 - Despesas por Natureza Detalhada– Discricionárias.
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Gráfico 41 - Despesas consolidadas por Grupo Despesa – Discricionárias.
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RESULTADO DA LEI = 3 – PRIMÁRIO SEM IMPACTO FISCAL:

Quadro 21 – Despesas por Natureza Detalhada – Primário s/ Impacto Fiscal.
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Gráfico 42 – Despesas consolidadas por Grupo Despesa – Primário s/ Impacto Fiscal.
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Principais Programas, Projetos e Ações

Os Programas/Ações pertinentes ao orçamento fiscal e de seguridade social das Unidades Orçamentárias tratadas neste Relatório estão detalhados na sequência, pormeno-
rizados em seus respectivos Programas de Governo. Com relação ao monitoramento dos Programas Temáticos do PPA 2016-2019, cujos trabalhos foram iniciados pela Secretaria 
de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia (SECAP/ME), em cumprimento ao disposto na Lei 13.249, de 13 de janeiro de 2016, que instituiu o Plano 
Plurianual acima citado, e regulamentado pelo Decreto 8.759 de 10 de maio de 2016, caberá ao MD, a prestação de informações sobre os resultados das Políticas de Defesa 
Nacional (Programa 2058) e Oceanos, Zona Costeira e Antártica (Programa 2046), com a evidenciação do desempenho dos objetivos, indicadores, metas e iniciativas individua-
lizadas, relativas ao exercício de 2019 e ao período de 2016-2019, uma vez que foi o último ano do ciclo do PPA 2016-2019.

Programa de Governo: 0089: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO

Quadro 22 – Despesas por Ação de Governo – Programa 0089.
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Programa de Governo: 0906: OPERACÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÃO)

Quadro 23 – Despesas por Ação de Governo – Programa 0906
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Programa de Governo: 0909: OPERACÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Nos exercícios acima, no que concerne às variações dos montantes empenhados, tais alterações orçamentárias foram decorrentes de abertura de crédito para capitalização 
da EMGEPRON, nas Ações Orçamentárias 00QJ e 00RB, com vistas à viabilização do processo de construção dos Navios Classe Tamandaré e do processo de Obtenção de um 
NApAnt, respectivamente.

Quadro 24 – Despesas por Ação de Governo – Programa 0909.
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Programa de Governo: 0910: OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS 

Quadro 25 – Despesas por Ação de Governo – Programa 0910.
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Programa de Governo: 2046: OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTARTICA

Quadro 26 – Despesas por Ação de Governo – Programa 2046.
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Programa de Governo: 2058: DEFESA NACIONAL

Quadro 27 – Despesas por Ação de Governo – Programa 2058.
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Quadro 27 – Despesas por Ação de Governo – Programa 2058.
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Quadro 27 – Despesas por Ação de Governo – Programa 2058.
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Programa de Governo: 2108: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA

Quadro 27 – Despesas por Ação de Governo – Programa 2058.

Quadro  28 - Despesas por Ação de Governo – Programa 2108
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Quadro  28 - Despesas por Ação de Governo – Programa 2108
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Quadro  28 - Despesas por Ação de Governo – Programa 2108
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Quadro  28 - Despesas por Ação de Governo – Programa 2108
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RP (Processados / Não Processados)

Quadro 29 – RP 2019 (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS).

Exercício Financeiro 2019



 R
el

at
ór

io
 d

e 
G

es
tã

o 
20

19
160

Quadro 30 – RP 2018 (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS).

Exercício Financeiro 2018
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Quadro 31 – RP 2017 (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS).

Exercício Financeiro 2017
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b) Discussão do desempenho atual em comparação com o desempenho espera-
do/orçado, com uma análise de tendências

A parcela do orçamento da MB submetida a controle de fluxos orçamentário e 
financeiro, assim entendidas aquelas que impactam o Resultado Primário do Governo 
Central (excetuando-se pagamento de pessoal e possível reserva de contingência), foi 
fixada na LOA para 2019 em R$ 7.558,7 milhões. Nessa distribuição, o montante de 
R$ 1.942,2 milhões foi destinado às Despesas Obrigatórias e R$ 5.616,5 milhões às 
Despesas Discricionárias, assim distribuídas: R$ 2.900,0 milhões para a capitalização 
da EMGEPRON; R$ 1.261,7 milhões para as despesas do PROSUB e do PNM; R$ 23,1 
milhões em Emendas Parlamentares Individuais; e R$ 1.431,7 milhões para as Demais 
Discricionárias.

Fruto de créditos adicionais obtidos no decorrer do exercício financeiro, a dotação 
inicial supracitada teve um acréscimo líquido de R$ 4.689,1 milhões (esse montante 
desconsidera R$ 111,9 milhões de créditos especiais de Demais Discricionárias a serem 
reabertos em 2020), sendo R$ 31,4 milhões para as despesas Obrigatórias e R$ 4.657,7 
milhões para as Discricionárias. Os créditos adicionais destas últimas foram distribuídos 
da seguinte forma: R$ 4.250,0 milhões para a capitalização da EMGEPRON; R$ 272,8 
milhões para o PROSUB e o PNM; e R$ 134,9 milhões para as Demais Discricionárias. 
Com esses acréscimos nas despesas Obrigatórias e Discricionárias, a dotação final do 
exercício atingiu o patamar de R$ 12.247,8 milhões. 

Passaremos a tratar da dotação destinada às programações da capitalização da 
EMGEPRON (R$ 7.150,0 milhões), do PROSUB/PNM (R$ 1.534,5 milhões) e Demais 
Discricionária (R$ 1.566,6 milhões), por estarem diretamente relacionadas às des-
pesas correntes e de capital submetidas à discricionariedade da Administração Na-
val e efetivamente sujeitas às limitações orçamentárias e financeiras, porventura, 
impostas pelo Poder Executivo. A dotação dessas despesas totalizou o montante de                          
R$10.251,1 milhões.

O Limite de Movimentação e Empenho (LME) para os créditos dessas progra-
mações, entendido como sendo o limite estabelecido para o controle do fluxo orça-
mentário, integralizou a respectiva dotação final, fixando-se no mesmo patamar de                      
R$ 10.251,1 milhões até o final do exercício. 

O LP para 2019, assim entendida a limitação financeira para o exercício, ficou esta-
belecido em R$ 10.878,3 milhões. Como o LP da MB foi superior ao LME (R$ 10.878,3 
milhões > R$ 10.251 milhões), significou a possibilidade de redução do montante da 
Força inscrito em RP. Tal situação pode ser confirmada pelo pagamento do RP da Ca-
pitalização (R$ 417 milhões), pela redução de R$ 171 milhões, somando-se as progra-
mações de Demais Discricionárias e PAC (PROSUB/PNM); e pela cobertura total dos RP 

inscritos e reinscritos no exterior. Dessa forma, pode-se afirmar que este movimento 
contribuiu para a redução do impacto do montante inscrito no exterior, na gestão fi-
nanceira da MB em 2020.

 Releva destacar que os números ora apresentados permitiram à MB atender suas 
necessidades mínimas no exercício. Os créditos orçamentários, devidamente lastrea-
dos por LME, viabilizaram o atendimento das despesas de custeio e investimento da 
Força ajustadas à conjuntura econômica do País em 2019. Por sua vez, a disponibilidade 
de caixa nos montantes citados permitiu o pagamento dos compromissos financeiros 
assumidos no exercício e, parcialmente, em exercícios anteriores, contribuindo para a 
melhoria da imagem da instituição, em última análise da União, junto aos fornecedores 
parceiros. 

Pelo exposto, fica evidenciado o esforço contínuo da MB em alinhar suas ações no 
sentido de buscar o alcance dos objetivos nacionais. Tal fato pode ser evidenciado pela 
evolução do orçamento ao longo de 2019 que contribuiu para a melhoria da capacida-
de de preparo e emprego da Força. 
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Quadro 32 – Explicações sobre variações do resultado.

c) Explicações sobre variações do resultado
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O aspecto relevante observado no quadro 32 é efetivamente o percentual de pagamento médio, referente aos três exercícios, em 90,66% tomando-se como base a dotação 
versos pagamentos realizados, alcançando percentual bastante satisfatório, considerando-se o limite imposto pelo NRF a partir de 2017, calculado com base na despesa primária 
paga em 2016, incluindo RP pagos e demais operações que afetaram o Resultado Primário.

Quadro 32 – Explicações sobre variações do resultado.
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Gestão de Fundos e Programas

A MB possui dois fundos vinculados à sua estrutura: FDEPM e o FN.   
1) O FDEPM foi criado pelo Decreto-lei n° 828, de 5 de setembro de 1969, regula-

mentado pelo Decreto n° 65.331 de 10 de outubro de 1969, posteriormente substitu-
ído pelo Decreto n° 968 de 29 de outubro de 1993, alterado pelo Decreto 9.859 de 25 
de junho de 2019. Os recursos canalizados para a Marinha pela Lei n° 5.461/68, com 
as contribuições sociais das empresas marítimas, calculadas sobre suas folhas de pa-
gamento, até então recolhidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 
(1,5%) e ao Serviço Social da Indústria - SESI (1%), passaram a ser geridos pela Diretoria 
de Portos e Costas (reorganizada pelo Decreto n° 62.860, de 25 de junho de 1968), em 
prol do desenvolvimento do EPM.

Sua missão é atender despesas para o desenvolvimento do EPM, como explicitado 
no art. 1º do Decreto 968/93. Para isso, o decreto supracitado, relaciona onde os recur-
sos do Fundo podem ser aplicados:

I - no levantamento de dados e na implantação e atualização de cadastros do
pessoal da Marinha Mercante Nacional e de atividades correlatas;

II - na aquisição de bens móveis de qualquer espécie, que contribuam para o 
desenvolvimento e o aperfeiçoamento do EPM;

III - na aquisição, construção ou locação de imóveis, na forma da lei, destinados
a abrigar centros, escolas, estabelecimentos especializados, no País e residên-
cias, que assegurem a plena utilização dos recursos materiais e humanos envol-
vidos no Sistema de EPM;

IV - na celebração de convênios, contratos, termos de ajustes, de compromissos
ou de obrigações com órgãos, Instituições e Entidades Federais, Estaduais, Mu-
nicipais, Autárquicas ou Particulares, com observância dos preceitos legais so-
bre a matéria, para a ministração de cursos de qualquer espécie, bem como no 
custeio de viagens de instrução a bordo de navios e incrementação de outras 
atividades correlatas, para as categorias profissionais que contribuem para a 
constituição do Fundo;

V - no atendimento das despesas correntes e de capital do Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha, do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, das 
instalações destinadas ao EPM das Capitanias dos Portos e suas Organizações 
Militares Subordinadas e da infraestrutura de apoio ao ensino da Diretoria de 
Portos e Costas, bem como de outras escolas ou centros que venham a ser cria-

dos com o mesmo objetivo, em especial quanto à:
a) construção de instalações e ampliação ou manutenção de suas instalações;
b) aquisição de acessórios e publicações de ensino;
c) contratação, na forma da legislação vigente, de profissionais de qualquer 

espécie; e
d) aquisição de uniformes e materiais.

VI - na concessão de bolsas de estudos, observada, no que couber, a legislação
vigente, como compensação pelo afastamento do bolsista de suas atividades 
diárias normais;

VII - na celebração de contratos para serviços ou no pagamento de profissionais
especializados de qualquer categoria funcional, de acordo com a lei, no sentido 
de promover a formação e o aperfeiçoamento técnico-profissional do pessoal da 
Marinha Mercante;

VIII - na concessão de prêmios ou doações relacionadas com o Ensino Profissional
Marítimo;

 IX - na divulgação de fatos ligados ao EPM, tendentes a incutir, na opinião pública
brasileira, uma mentalidade marítima condizente com a importância do fortale-
cimento do Poder Marítimo, na consecução dos altos objetivos nacionais, relati-
vos ao desenvolvimento e segurança do País;

X - no pagamento de prêmios de seguro, a fim de preservar o patrimônio do FDEPM;
e

XI - no custeio de cursos e de outras atividades de instrução e adestramento do
interesse do EPM, no País ou no exterior, de acordo com os preceitos legais em 
vigor.

O FDEPM é constituído pelos seguintes recursos:
• Contribuições Sociais das empresas particulares, estaduais, de economia mista 

e autárquicas, quer federais, estaduais ou municipais, de navegação marítima, 
fluvial ou lacustre, de serviços portuários, de dragagem e de administração e 
exploração de portos;

• Cota-Parte ao Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFR-
MM);

• Remuneração de Depósitos Bancários;
• Inscrições em Cursos e Concursos do EPM; 
• Comercialização de livros, periódicos, publicações e assemelhados; e
• Eventuais restituições, ressarcimentos e indenizações.

O Fundo possui uma Unidade Orçamentária, pertencente à estrutura do Sistema 
de Planejamento e de Orçamento Federal, responsável pela execução orçamentária 
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das suas receitas e despesas vinculadas. Possui, também, um Órgão subordinado, per-
tencente à estrutura do Sistema de Contabilidade Federal, no qual são registrados os 
atos e fatos contábeis.

A administração do FDEPM é exercida pelo Diretor de Portos e Costas que, por sua 
vez, é assistido por um Conselho Consultivo, formado pelo Comandante do Centro de 
Instrução Almirante Graça Aranha, pelo Superintendente de EPM e por um oficial da 
estrutura da Diretoria de Portos e Costas, escolhido pelo presidente, para a função de 
secretário, sem direito a voto. Podem ser convidados a participar do Conselho, em ca-
ráter permanente ou não, os representantes das seguintes classes:

1. Da Marinha Mercante;
2. De empresas estatais e privadas de:

•  navegação marítima, fluvial ou lacustre;
•  serviços portuários;
•  dragagem; e                    
•  administração e exploração de portos. 

Compete ao Conselho Consultivo do FDEPM, conforme estabelecido no art.9º do 
Decreto 968/93:

“Art. 9º Ao Conselho Consultivo compete:
I - propor linhas de ação adequadas e aceitáveis para provimento do EPM;
II - propor plano de aplicação dos recursos financeiros do FDEPM;
III - apreciar relatórios, balancetes e a constituição do patrimônio do FDEPM;
IV - verificar a arrecadação da receita; e
V - assessorar o Diretor de Portos e Costas no estabelecimento da política a

seguir nas realizações por conta do FDEPM, de modo a atender as necessida-
des de pessoal da Marinha Mercante Nacional.”

Compete ao presidente do Conselho Consultivo, conforme art. 10:
“Art. 10. Ao Presidente do Conselho Consultivo compete:

I - decidir sobre as recomendações do Conselho Consultivo;
II - convocar as reuniões do Conselho Consultivo e submeter à sua apreciação os

assuntos que interessem à administração do FDEPM;
III - autorizar as aquisições de material e a execução de serviços que julgar 

necessários, bem como a respectiva despesa, de acordo com a política e o 
plano de aplicação de recursos financeiros estabelecidos;

IV - assinar, pessoalmente, ou delegando poderes, os contratos, termos de
ajustes, de compromissos ou de obrigações, bem como para tomar outras me-
didas que julgar necessárias para o perfeito funcionamento do FDEPM; e

V - interpretar este regulamento e dar solução aos casos omissos.”

Durante o exercício de 2018, foram estimadas receitas no montante de R$ 253,10 
milhões para o ano de 2019. No entanto, foram fixadas despesas na LOA, no valor de 
R$ 241,27 milhões, sendo R$ 177,12 milhões destinados à Reserva de Contingência, 
restando para a execução da AO 2510 - Prestação do Ensino Profissional Marítimo o 
montante de R$ 64,15 milhões.

2) O FN foi instituído pelo Decreto nº 20.923/1932, constitui-se em um fundo es-
pecial de natureza contábil8 criado para satisfazer as necessidades de manutenção e 
aquisição de meios flutuantes para o combate; aquisição de material fixo e móvel para 
defesa dos portos, rios e litoral; e prestação de serviços de socorro marítimo, faróis e 
balizamento, sendo estas suas áreas de aplicações de recursos. 

Conforme art. 71, da Lei nº 4.320/64, "Constitui fundo especial o produto de re-
ceitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou 
serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação."

Sua principal finalidade é a renovação do material flutuante da marinha, e para 
cumpri-la foram vinculadas receitas, conforme previsto no art. 2º do Decreto nº 
20.923/1932: 

a) os saldos das diversas verbas orçamentárias do Ministério da Marinha, não 
comprometidos por ocasião do encerramento do exercício;

b) o produto das vendas do material inútil, sem aplicação ou ineficiente, e da
alienação de navios, terrenos e prédios do patrimônio nacional sob a jurisdição 
do Ministério da Marinha, que não mais sejam necessários aos serviços;

c) as rendas das Capitanias dos Portos tais como multas, venda de chapas de metal,
de cadernetas matrículas e outras, em dinheiro, que existirem ou venham a exis-
tir nas mesmas Capitanias;

d) as rendas dos Arsenais provenientes de docagem de navios, e de outras
embarcações, e dos demais serviços que os Arsenais possam prestar;

e) a rendas dos Laboratórios ou repartições de Marinha;
f) as rendas provenientes dos socorros navais prestados pelo Ministério da

Marinha;
g) as indenizações a verbas orçamentárias, de exercícios financeiros já encerrados;
k) os dez por cento (10%) do saldo verificado no encerramento anual das Caixas de

Economias;
i) a importância resultante da cobrança dos impostos de faróis;

8 Decreto nº 93.872/86
Art. 71 [...]
§ 1º São Fundos Especiais de natureza contábil, os constituídos por disponibilidades financeiras eviden-
ciadas em registros contábeis, destinados a atender a saques a serem efetuados diretamente contra a 
caixa do Tesouro Nacional.
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9  Art. 36. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados os resultantes de
isenções fiscais que passem a integrar patrimônio privado e os que interessem à defesa nacional, extin-
guir-se-ão se não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos.

j) o produto de tômbolas, festas esportivas ou de outra natureza, organizadas para
este fim;

k) os juros de depósitos ou de operações produtoras de rendas do próprio FN;
l) as contribuições voluntárias do pessoal da Marinha ou pessoas estranhas à
Marinha;
m) as contribuições dos Governos Federal, Estaduais e municipais;
n) os cinco por cento (5%) dos prêmios não inferiores a um conto de réis (1:000$000)

sorteados nas loterias federais, desde a data da execução dos contratos que
forem celebrados e igual porcentagem imposta às loterias estaduais registradas;

o) o saldo existente, do "Fundo Riachuelo" que fica extinto; e
p) e de outras quaisquer receitas que legalmente possam ser incorporadas ao

FN. 
Seu regulamento foi aprovado posteriormente pelo Decreto nº 46.429/1959.
No decorrer das atividades do fundo, percebeu-se a necessidade de alterações tan-

to na aplicação quanto no rol de receitas vinculadas, as quais foram sendo adicionadas 
ou excluídas por meio de legislações posteriores: Decreto nº 21.313/1932, Decreto-lei 
nº 7.365/1945, Decreto-lei nº 9.651/1946, Lei nº 4.905/1965, Lei nº 5.658/1971, Lei nº 
6.276/1975 e Decreto nº 94.600/1987.

O FN é o fundo especial mais antigo em atividade no país, permanecendo ativo 
após a extinção de muitos fundos federais com a implementação do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, em seu art 369, devido a sua atividade estar voltada 
para o interesse da segurança nacional.

Desta forma, o FN destaca-se pela contribuição para o cumprimento da missão da 
MB, estabelecida no inciso 2.2.2, da publicação EMA-300 Rev. 310 (PEM), por meio da 
aplicação dos recursos vinculados a este, conforme a Legislação Federal em vigor. 

O Fundo possui uma Unidade Orçamentária (UO), pertencente à estrutura do Sis-
tema de Planejamento e de Orçamento Federal, na qual são orçamentadas as receitas 
e as despesas vinculadas a este, em cumprimento ao previsto nos artigos. 72 e 74,da 
Lei 4.320/196411.

Além disto, possui um Órgão subordinado, pertencente à estrutura do Sistema de 
Contabilidade Federal, no qual são registrados os atos e fatos contábeis.

As informações patrimoniais, orçamentárias e financeiras referentes ao FN são 
apresentadas de forma consolidada ao Comando da Marinha neste relatório.  

Além desta prestação de contas consolidada, o FN possui uma Junta Adminis-
trativa responsável pela gestão dos recursos, conforme estabelecido no Decreto nº 
46.429/1959 (Regulamento do FN), em seu art. 7º:

"Art. 7º À Junta Administrativa compete:
a) fixar, anualmente, a política a seguir nas realizações por conta do FN e 

organizar o programa dessas realizações;
b) apreciar relatórios e balancetes;
c) fiscalizar a arrecadação da receita e a aplicação da despesa;
d) deliberar sobre empréstimos a órgãos de assistência social da Marinha e

quaisquer outras operações de crédito; e
e) apreciar as tomadas de contas dos gestores responsáveis por adiantamentos 
concedidos.

Também, o §1º, do art. 9º prevê a designação de uma comissão para examinar os 
balancetes, documentos de receita e despesa e tomadas de conta: "§1º Para examinar 
os balancetes, documentos de receita e despesa e tomadas de conta, a fim de sub-
metê-los a apreciação da Junta Administrativa, o Presidente designará uma Comissão, 
constituída de três membros."

Com base no Regulamento do FN, o processo de prestação de contas do FN foi 
estabelecido no art. 16.13, da SGM-301 Rev. 7:

“Art.16.13 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO NAVAL
16.13.1 - O processo de prestação de contas mensal, tanto no País quanto no

exterior, compõe-se, basicamente, dos seguintes documentos:
a) balancete financeiro;
b) documentos de receita e despesa;
c) extratos e conciliações bancárias;
d) termos de balanço de cofre (se for o caso);
e) Parecer de Análise de Contas Inicial; e
f) cópia da ata de reunião do Conselho de Gestão (se for o caso).

16.13.2 - Mensalmente, serão designados um Oficial Superior e um Oficial Interme-
diário/Subalterno, no País, e um Oficial Superior, no exterior, para realizarem o balanço 
de cofre e a verificação dos documentos de caixa.

10  Inciso 2.2.2, EMA 300 Rev.3 "Preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a Defesa da 
Pátria; para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da or-
dem; para o cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em Lei; e para o apoio à Política Exter-
na”

11  Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de 
dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais.
Art. 74. A aplicação de recursos através de fundos especiais constará de programação e será 
especificada em orçamento próprio, aprovado antes do início do exercício financeiro a que se referir.
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Figura 12 - Planejamento Estratégico.

Neste exercício, as principais Ações Estratégicas Navais previstas na publicação 
EMA-300, Rev. 3, em que ocorre a contribuição do FN são:

• AEN-1. Fortalecimento do Poder Naval.
• AEN-2. Desenvolvimento da Mobilização Marítima.
• AEN-4. Aprimoramento da Segurança da Navegação.
• AEN-5. Contribuição para o Desenvolvimento Nacional.
• AEN-8. Aprimoramento do Setor do Material da MB.
• AEN-9. Aprimoramento do caráter anfíbio e expedicionário do Poder Naval.
• AEN-13. Aprimoramento do Pessoal.

Gestão Orçamentária - estas Ações Estratégicas foram executadas por meio das se-
guintes Ações Orçamentárias (AO) da UO FN:

• 20XX - Prestação de Auxílios à Navegação e Fiscalização da Navegação. 
• 20XR - Capacitação Profissional da Marinha.
• 157N - Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais (PROBANF).
• 20XN - Aprestamento da Marinha.
• 2000 - Administração da Unidade.
• 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, 

Militares e seus Dependentes.

16.13.3 - As prestações de contas mensais do FN, tanto no País quanto no exterior,
 deverão ser encaminhadas à DGOM, de forma que dêem entrada naquela Di-
retoria, impreterivelmente, até o dia quinze do mês subseqüente a que se refe-
rirem.

16.13.4 - Tanto em relação ao País quanto ao exterior, as prestações de contas
mensais do FN serão analisadas:

a) inicialmente, pela DGOM, onde toda a documentação sofre minucioso
exame, bem como os seus respectivos registros contábeis, observando as 
normas vigentes da Contabilidade Pública;

b) posteriormente, por Comissão Superior de Tomada de Contas, constituída
de três Almirantes, para emissão do competente parecer de tomada de con-
tas; e

c) finalmente, pela Junta Administrativa do Fundo Naval (JAFN), por ocasião da
reunião do COFAMAR, para avaliação da posição patrimonial e do demons-
trativo de resultados relativos ao período correspondente.

16.13.5 - As análises efetuadas de acordo com o inciso 16.13.4 deverão ser
direcionadas para verificação da conformidade e consistência dos registros con-
tábeis, bem como da observância às normas e legislação pertinentes.

16.13.6 - Ao final de cada exercício, deverá ser organizado processo de prestação de
contas anual do FN (englobando País e Exterior), a ser encaminhado ao
CCIMAR, após aprovação da JAFN.

O Fundo destina seus recursos, vinculado às finalidades previstas no regulamento e 
legislação posterior, ao atendimento do planejamento estratégico da cadeia de coman-
do a qual está subordinado, conforme figura 12 a seguir:
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12  Fontes vinculadas ao FN, classificadas como "Outras Fontes", indicadas no segundo dígito da Fonte de
Recursos (FR) com "2" (FR 0250, 0263, 0280, 0281 e 0296).

13  Fontes vinculadas ao FN, classificadas como "Tesouro", indicadas no segundo dígito da FR com "1" 
(FR 0135 - AFRMM, 0174 - Multas RLESTA e 0175 - Custas Processuais - TM).

O FN, diferente da grande maioria dos UO que somente aplicam os recursos con-
signados em Lei, gera receitas próprias12 principalmente por meio das atividades e ser-
viços realizados pelas diversas OM. Além destas, também possui receitas do tesouro13 
vinculadas a sua UO. As principais receitas vinculadas ao FN são:

• Cota-Parte do AFRMM
• Aluguéis e Arrendamentos
• Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento
• Remuneração de Depósitos Bancários
• Serviços Administrativos e Comerciais – Gerais
• Inscrições em Concursos e Processos Seletivos
• Serviço de Registro, Certificação e Fiscalização
• Serviço de Navegação
• Serviço de Atendimento à Saúde
• Serviço de Assistência Médico-Hospitalar do Militar
• Multas Previstas em Legislação Específica
• Indenizações, Ressarcimentos e Restituições
• Alienações  

Sendo assim, foi estimada para o exercício de 2019, na LOA 2019, a receita de R$ 
826,0 milhões. 

No que tange a fixação da despesa, foi consignada a dotação orçamentária de R$ 
1.260,7 milhões. Deste valor R$ 149,8 milhões compõem a Reserva de Contingência 
da UO.

A diferença entre a previsão de receitas R$ 826,0 milhões e a dotação orçamentária 
(R$ 1.189,0), corresponde ao valor de R$ 363,0 milhões, decorrente da utilização da 
Fonte de Recurso do Tesouro Nacional, FR 0100, na UO FN, ocasionado pela execução 
integral da AO 20XN – Aprestamento da Marinha, anteriormente executada (em parte) 
na UO Comando da Marinha.

Conformidade Legal

I) Lei nº 6.880/1980, que aprova o Estatuto dos Militares;
II) Lei nº 9.519/1997, que dispõe sobre a reestruturação dos Corpos e Quadros de

Oficiais e de Praças da Marinha;
III) Lei nº 12.216/2010, que altera a Lei no 9.519/1997;
IV) Lei nº 5.821/1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das

Forças Armadas e dá outras providências;
V) Decreto no 4.034/2001, que dispõe sobre as promoções de praças da Marinha

e dá outras providências;
VI) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – que dispõe sobre o regime jurídico

dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais;

VII) Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997 - altera dispositivos das Leis no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, Lei no 8.460, de 17 de setembro de 1992, e Lei no 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras providências;

VIII) Decreto nº 5.417, de 13 de abril de 2005 - aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do 
Comando da Marinha, do MD e dá outras providências;

IX) Decreto nº 7.809, de 20 de setembro de 2012 - altera os Decretos no 5.417, de
13 de abril de 2005, Lei no 5.751, de 12 de abril de 2006, e no 6.834, de 30 de 
abril de 2009, que aprovam as estruturas regimentais e os quadros demons-
trativos dos cargos em comissão e das funções gratificadas dos Comandos da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, do MD;

X) Lei nº 8.027, de 12 de abril de 1990 – que dispõe sobre normas de conduta dos
servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, e dá 
outras providências;

XI) Lei nº12.813/2013, de 16 de maio de 2013- que dispõe sobre o conflito de 
interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impe-
dimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego;

XII) Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 200 e Decreto nº 7.133 de 2010;
XIII) Lei nº o 9.657, de 3 de junho; 
XIV) Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010; 

Gestão de Pessoas
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XV) Lei nº 8.745/1993, de 09 de dezembro de 1993 – que dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; e

XVI) A Lei nº 3.954, de 16 de dezembro de 2019 – que dispõe, entre outras
medidas, sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares.

Avaliação da Força de Trabalho
A força de trabalho da MB tem passado por um processo de reestruturação quan-

titativa e qualitativa visando ao aumento de eficiência de toda a Força, com economia 
de recursos à União. 

Para tal, a MB se comprometeu a reduzir, além dos cargos, seu efetivo de militares 
(principalmente por meio de uma menor captação), ao mesmo tempo em que a parti-
cipação de temporários na força de trabalho tem sido ampliada. Esse processo comple-
xo demanda a implementação de mudanças nos interstícios, a fim de manter o fluxo de 
carreira e atender às funções e incumbências previstas, que levam ao cumprimento da 
missão constitucional da Força. 

Neste contexto, a MB iniciou o redimensionamento de sua Força de Trabalho (FT) 
a partir de 2017. Em 2018, houve redução de 1.000 militares e, a partir de 2019, 800 
militares por ano, a fim de atingir o efetivo de 69.018 militares, até 2030. 

Gráfico 43 – Composição da Força de Trabalho em 31/12/2019..

Cabe destacar que a MB conta com uma significativa parcela de servidores civis em 
sua força de trabalho. Essa parcela tem se reduzido continuamente, principalmente 
por aposentadoria, sem que haja autorização para realização de novos concursos. Em 
dezembro de 2019, a MB contava com um efetivo de 3.740 servidores, praticamente 
um terço do total de vagas (9.358 vagas).

Em relação ao perfil da MB, a proporção de mulheres na FT tem aumentado e 
ganhado espaço em todos os setores e atividades, contribuindo para a igualdade de 
gêneros em nossa sociedade14 . Importante ressaltar que elas têm espaço para desen-
volver atividades profissionais na MB, de forma pioneira, desde 1980. 

Considerando a sua força total de trabalho (dados obtidos por autodeclaração), o 
contingente da cor parda destaca-se, representando 52% da FT da MB. Aqui cabe des-
tacar que a Marinha observa, desde 2014, as previsões legais para preenchimento de 
vagas para candidatos negros. 

A maior parte da força de trabalho da MB é empregada na atividade fim (54%) e 
concentra-se no Sudeste (Sede da Esquadra - área do Com1ºDN, composta por milita-
res que exercem funções em Organizações Militares do Estado do RJ, ES e sudoeste de 
MG.

14 O progressivo aumento da participação feminina na FT da MB contribui para o objetivo 5 da Agenda 
2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), para o Desenvolvimento Sustentável – “Alcançar a igual-
dade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”.

Gráfico 44 – Proporção entre Gêneros em 31/12/2019 Gráfico 45 – Proporção entre Etnias em 31/12/2019
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 Gráfico 46 - Distribuição por Área Geográfica.

 Gráfico 47 - Proporção por Área de Atuação.

Por faixa etária, a maior representatividade da Força encontra-se entre 20 e 29 
anos. Contudo, analisando sua parcela civil, esta possui 76% de seus servidores acima 
de 49 anos, o que se reflete nos crescentes desligamentos por aposentadoria.

 Gráfico 48 - Proporção por Faixa Etária de Servidores Militares.

 Gráfico 49 - Proporção por Faixa Etária de Servidores Civis.
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Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia

A meritocracia é um valor intrínseco à carreira do militar, que passa por um pro-
cesso contínuo e sistematizado de avaliação de desempenho, que é analisado periodi-
camente em comissões específicas15 para permitir ascensão na carreira e designação 
para as melhores oportunidades.

Em relação aos civis, além de sua forma de avaliação de desempenho definida para 
as carreiras do Executivo, a MB premia aqueles servidores que se destacam com o Prê-
mio “Mestre Antônio da Silva” e com a designação para importantes comissões dentro 
da Força. 

Capacitação: estratégia e números

As necessidades de qualificação da FT são atendidas por diversos cursos de capa-
citação, em diversos níveis, como Cursos de Formação, de Especialização e de Aperfei-
çoamento, além de Cursos de Estado-Maior e de Altos Estudos de Política e Estratégia. 
Tais cursos são realizados, majoritariamente, dentro do Sistema de Ensino Naval que 
funciona em diversas Organizações Militares, como Escolas e Centros de Instrução. Adi-
cionalmente, há diversas oportunidades de capacitação nas demais Forças e institui-
ções de ensino dentro e fora do país, além de intercâmbios com marinhas estrangeiras.

Ao captar seu pessoal em todo o território nacional, em variadas camadas sociais 
a MB contribui para o desenvolvimento do País, promovendo formação e qualificação 
profissional de qualidade para muitos cidadãos. Além disso, contribui para a pesquisa 
científica de diversas formas, como por exemplo, as pesquisas desenvolvidas pelo Ins-
tituto de Pesquisas Biomédicas do Hospital Naval Marcílio Dias em cooperação com a 
Fundação Oswaldo Cruz.

Em 2019, os cursos presenciais ministrados envolveram 27.614 pessoas e foram re-
alizados 167 cursos na modalidade de ensino a distância, beneficiando 17.869 alunos.

A fim de manter SEN atualizado, e com estrutura adequada às necessidades da 
MB, vêm sendo realizados diversos investimentos e ações de melhoria na formação, 
capacitação profissional e avaliação do pessoal. 

Cabe destacar que a MB demanda pessoal altamente qualificado para conduzir 
projetos de grande porte, intensos em conhecimento e tecnologia, tais como o 

PROSUB e o PNM. Esses programas trazem benefícios não somente para a Defesa 

15 Comissão de Promoção de Oficiais e Comissão de Promoção de Praças

Quadro 33 – Gastos com Pessoal Civil (2017; 2018; 2019).

do País, mas também para toda a sociedade16 , dado o arrasto tecnológico decorrente 
e a demanda gerada para a indústria nacional.

Detalhamento da despesa de pessoal (ativo, inativo e pensionista), 
evolução dos últimos anos e justificativa para o aumento/diminuição

a) Gestão de Pessoal Civil - Composição dos Gastos em 2017, 2018 e 2019:
Justificativa:
No ano de 2019, a MB teve um gasto de 1.49 bilhão com a folha de pagamento do 

pessoal civil (ativos, aposentados e pensionistas). 
Observou-se que no ano de 2018 ocorreu um decréscimo no valor da folha de 

pagamento, se comparado com o ano de 2017. A questão supracitada está relaciona-
da com a redução do valor pago aos servidores ativos, por conta da redução do seu 
quantitativo.

Em relação ao ano de 2019, também ocorreu uma redução do quantitativo de 
servidores ativos, aposentados e pensionistas, se comparado com o ano de 2018. En-
tretanto, esse decréscimo foi parcialmente compensado por conta de pagamentos 
atrasados aos inativos e pensionistas, relacionados a pedidos de revisão de proventos 
(gratificação de carreira), ocorridos no período, o que manteve praticamente estável o 
valor da folha de pagamento, se comparado com 2018.

A tabela a seguir retrata o detalhamento, por situação, dos gastos realizados:

16 Tal política de ensino e desenvolvimento tecnológico contribuem indiretamente para os objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU em nossa sociedade, ao promover educação de qualidade (objetivo 
4) para jovens ingressando da Força e promover a industrialização e inovação (objetivo 9).
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b) Gestão de Pessoal Militar - Composição dos Gastos em 2017, 2018 e 2019;
Justificativa:
No ano de 2019, a MB teve um gasto de 19.5 bilhões com a folha de pagamento do 

pessoal militar (ativos, inativos e pensionistas). 
Em 2018, observou-se um aumento na ordem de 9%, se comparado com o exer-

cício de 2017 e, em 2019, na ordem de 7%, se comparado com o exercício de 2018, 
decorrentes da aplicação do reajuste previsto na Lei nº 13.321/2016.

A tabela a seguir retrata o detalhamento, por situação, dos gastos realizados:

Quadro 34 – Gastos com Pessoal Militar (2017; 2018; 2019)

 Gráfico 51 - Evolução dos Gastos com Pessoal Militar.

Principais desafios e ações futuras

Na MB, os impactos da tecnologia e da globalização demandam uma Força de Tra-
balho cada vez melhor qualificada, para operar e manter os meios operativos, equipa-
mentos e sistemas, e dar suporte social, técnico e de saúde aos militares e seus depen-
dentes. Assim, o ensino precisa estar constantemente renovado diante do desafio de 
buscar o alto padrão de capacitação do pessoal, contribuindo para o cumprimento da 
nossa missão.

Dados os grandes projetos em desenvolvimento na MB, como o PROSUB, PNM e 
Classe Tamandaré, a gestão do conhecimento (GC) desenvolvido e adquirido ganha 
cada vez mais valor estratégico para a MB e para a sociedade. Neste contexto, a MB 
tem desenvolvido estrutura e processos de GC, a fim de reter e internalizar na institui-
ção todo o conhecimento absorvido por militares e civis.

Conformidade Legal

As OM da MB, em sua quase totalidade contam com Assessoria Jurídica em sua 
lotação, que atua de forma preventiva, com vistas a evitar eventuais prejuízos decor-
rentes da inobservância da legislação em vigor e, nos casos em que não há, estas são 
apoiadas pelos seus Comandos Superiores. Com o objetivo de garantir a regularidade 
jurídica das contratações efetuadas pelo Setor e, atender aos mandamentos constitu-
cionais e legais, em especial as Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 9.784/1999, é obrigatório o 
encaminhamento de todos os contratos e/ou instrumentos congêneres, para a aprecia-
ção da Advocacia da União, para que se proceda a análise jurídica prévia à contratação. 
Para as suas contratações o setor utiliza os modelos disponibilizados pela Advocacia da 
União, em seu sítio eletrônico e adota o posicionamento constante dos acórdãos do 
Tribunal de Contas da União, naquilo que é pertinente.

Procedimentos Administrativos Licitatórios e Contratações Diretas - 
2019

Os procedimentos administrativos licitatórios e as contratações diretas no exercício 
de 2019 estão resumidos nos Infográficos 8 e 9 a seguir.

 Gráfico 50 - Evolução dos Gastos com Pessoal Civil

Gestão de Licitações e Contratos
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Infográfico 8 - Procedimentos Administrativos Licitatórios em 2019
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Contratações Diretas - Investimento

Principais tipos:
• Serviços de Assessoria e Apoio Técnico e Gerencial relacionados ao PROSUB; 
• Contratações de Fundações de Apoio especializadas, visando a apoiar as ativi-

dades técnico-científicas e de inovação, relacionadas aos Projetos na área de 
Ciência e Tecnologia, desenvolvidas pelas OMPS-C; e

• Capacitação de pesquisadores para o desenvolvimento, execução e gerencia-
mento de Projetos na área de Ciência e Tecnologia, que sejam de interesse da 
MB, com o objetivo de aprimorar o Poder Naval.

Justificativas:
Entre as contratações diretas de investimento, destacam-se as despesas adminis-

trativas com o PROSUB, e com o PNM. Esses programas são considerados de suma 
importância para o país pelas suas características de transferência de tecnologia para o 
Brasil, bem como para o domínio do ciclo do combustível nuclear e para o desenvolvi-
mento e construção de planta nuclear de geração de energia elétrica, o que propiciará 
maior desenvolvimento econômico-social para o país e geração de novos empregos. 
Além dos investimentos relacionados aos Projetos Estratégicos, houve a contratação 

Infográfico 9 - Contratações Diretas em 2019.

direta de Fundações de Apoio para apoiar nas atividades técnicas científicas e de ino-
vação, bem como para gestão administrativa e financeira na execução dos Projetos de 
Ciência e Tecnologia de interesse da MB.

Contratações Diretas - Custeio

Principais tipos:
• Serviços de energia elétrica
• Serviços de água e esgoto
• Serviços de limpeza
• Serviços de telecomunicações
• Serviços de reprografia
• Baixo valor (contratações abaixo de R$ 17,6 mil)

Justificativas:
Entre as contratações diretas, destacam-se as despesas administrativas relaciona-

das a serviços voltados para o atendimento a necessidades públicas permanentes, jus-
tificadas por contratação com concessionário exclusivo.
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Principais Desafios e Ações Futuras

As especificidades e particularidades de cada segmento dos ODS – Operativo, Tec-
nológico, de Material, do Pessoal, Doutrinário e Orçamentário – impõe constantes rea-
dequações ante as restrições orçamentárias, notadamente pelos contingenciamentos, 
perpetradas ao longo do exercício.

A formalização de um processo licitatório – processo de contratação de bens e 
serviços pela Administração Pública – é caracterizada por uma burocracia excessiva 
e complexa ante o amplo arcabouço jurídico, manifestações e exigências dos órgãos 
de controle que regem a matéria, rica em minudências e formalidades: protocolos, 
registros, comprovantes, recursos, pareceres, autorizações, assinaturas, etc., e que po-
dem, até, dificultar a obtenção da proposta mais vantajosa. A sua simplificação trará 
ganho para a sociedade ao garantir a proposta mais vantajosa; e ganha a Administração 
Pública, que efetuará a gestão do processo com menos carga burocrática, bem como 
ampliando a competição.

Os Setores vêm aprimorando seus processos gerenciais, de apoio e finalísticos de 
maneira a contribuir para que a Marinha tenha as melhores condições de estar pronta 
e adequada à estatura político-estratégica exigida pelo País. Neste sentido, busca-se 
aperfeiçoar a capacidade das Organizações Militares Prestadoras de Serviços Indus-
triais (OMPS-I) em elaborar editais e contratos complexos para terceirização de servi-
ços de manutenção e reparos, em um cenário de redução de mão de obra qualificada. 
Adicionalmente, a Marinha busca manter sua equipe atualizada no que concerne à 
conformidade legal diante dos constantes aprimoramentos da legislação vigente. 

No que tange ao PROSUB, os principais desafios são: os relacionados às dificulda-
des de fornecimento dos materiais contratados pela empresa Naval Group (NG), para a 
construção dos Submarinos; a dificuldade do NG em entregar a documentação técnica 
dos materiais e equipamentos, o que pode gerar atraso na construção do SBR2 e no 
cumprimento dos marcos do contrato; e a incessante busca por ampliações das dota-
ções orçamentárias aprovadas na LOA, uma vez que, as previsões aprovadas no PPA 
para o quadriênio 2019 – 2023 são abaixo das necessidades contratuais previstas. 

Com relação ao Programa Nuclear da Marinha, os rigorosos requisitos técnicos dos 
sistemas e equipamentos, a Base Industrial Nacional de Defesa incapaz de atender na 
íntegra as necessidades do PNM e as dificuldades de obtenção da licença de exporta-
ção por parte de alguns fornecedores internacionais, geram processos licitatórios com-
plexos e morosidade na apresentação de propostas técnico-orçamentárias por parte 
dos fornecedores nacionais e internacionais, prejudicando assim o fornecimento de 
itens importantes ao desenvolvimento tecnológico.
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Quadro 35 - Contratações Relevantes em 2019
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A gestão administrativa do patrimônio imobiliário é levada a efeito regularmente, 
de acordo com o documento normativo “SGM-104 – Normas para o Patrimônio Imobi-
liário da Marinha”, que estabelece normas para administração, incorporação e desin-
corporação dos bens imóveis da União sob jurisdição da MB.

Os imóveis da União, sob jurisdição da MB, são cadastrados em dois sistemas: o de 
Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet) e o do Cadastro Imobi-
liário da Marinha (CADIMAweb).

O cadastramento de imóveis no SPIUnet é efetuado pelas OM que os tenham sob 
sua responsabilidade contábil, com informação para a Diretoria de Administração da 
Marinha (DAdM), a quem cabe o controle sobre o cadastro geral dos imóveis da MB.

A distribuição espacial dos bens imóveis da União de responsabilidade da MB, bem 
como as informações sobre atualizações e cadastramento dos mesmos constam do 
SPIUnet disponível em http://spiunet.spu.planejamento.gov.br/Default.asp

Já o CADIMAweb é um sistema informatizado, sob a responsabilidade da DAdM, 
destinado ao gerenciamento dos imóveis sob jurisdição da MB, especificando localiza-
ção, características físicas, documentação e plantas dos terrenos e das benfeitorias. A 
atualização do Sistema é de competência da OM responsável por tombos ou benfeito-
rias.

Principais Investimentos de Capital

Os investimentos em infraestrutura e equipamentos, no exercício de 2019, totaliza-
ram o montante de R$ 116.6 milhões, destacando-se: 

• Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz;
• Recuperação do píer do Espaço Cultural da Marinha; 
• Ampliação do Hospital Naval de Brasília (HNBra);
• Equipamentos aplicados na UFEM, tais como: Barreiras Anti-Invasão, Sinalizado-

res visuais e sonoros, Prensas, Máquina de Cortes de Plasma, dentre outros;
• Equipamentos para os sistemas de propulsão, combate e detecção de alvos  

aos SB-R, tais como: Gerador Diesel, Sistemas de Baterias, hélices, Sistemas  
Sonar e Sistemas de Comunicação;

• Equipamentos e obras de construção do LABGENE relacionados ao PNM;

Gestão de Patrimônio e Infraestrutura
• Equipamentos relacionados aos Projetos de Ciência e Tecnologia de interesse  

da MB; 
• Células fotovoltaicas para os projetos de sustentabilidade e redução de gastos  

com energia elétrica;
• Equipamentos de processamentos de dados e Mobiliários para as atividades  

laborais; e
• Equipamentos de segurança orgânica para controle de acesso e de CFTV, bem  

como de proteção, sinalização, monitoramento e comunicação.
Esses investimentos, embora aquém do necessário em face de restrições orçamen-

tárias, propiciou a continuidade aos projetos de C&T, em andamento, na área técnico-
-científica. Além de proporcionar melhorias nos ambientes de trabalho, alojamentos e 
ranchos, na infraestrutura de tecnologia da informação, backup e compartilhamento 
de dados, bem como, contribuir para o estabelecimento das comunicações entre os 
elementos empregados nas atividades de segurança orgânica das OM.

Gráfico 52 - Investimento de Capital em 2019
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Infográfico 10 - Desfazimento de Ativos em 2019

Gráfico 53 - Locação de Imóveis e Equipamentos em 2019
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Gestão da Tecnologia da Informação

Conformidade Legal

Para garantir a conformidade legal da Gestão da Tecnologia da Informação, a MB 
observa e aplica um vasto conjunto de regras, diretrizes e políticas estabelecidas pelos 
diversos Órgãos Federais, conforme figura 13 abaixo:

Figura 13 – Conformidade Legal da Gestão de TI na MB.

Modelo de Governança de Tecnologia de Informação (TI)

É o conjunto de processos, práticas e políticas voltado para a direção, a adminis-
tração e o controle da informação e dos sistemas de informação de interesse da MB. A 

estrutura é apoiada em sistema de informações gerenciais, com um órgão decisor cen-
tral de alto nível, o COTIM. Este se destina a assessorar o CM no trato dos assuntos re-
lacionados à Governança da TI na MB. Em suas reuniões, o COTIM delibera sobre ações 
a serem tomadas concernentes aos diversos assuntos de TI na MB. Destinado a asses-
sorar tecnicamente o COTIM nos assuntos relativos à Governança da TI na MB, há a 
Comissão Técnica de Tecnologia da Informação (COTEC-TI). A COTEC-TI efetua estudos 
detalhados sobre os diversos assuntos relativos a TI na MB e encaminha-o ao COTIM, 
para deliberação. Adicionalmente, a estrutura conta, ainda, com os seguintes órgãos:

• Órgão de Supervisão Funcional – DGMM – Supervisionará a execução, pelo 
órgão executor (DCTIM), das deliberações do COTIM;

• Órgão de Direção Especializada – Diretoria de Comunicações e Tecnologia da 
Informação da Marinha (DCTIM);

• Órgãos de Desenvolvimento de Sistemas de TI – CASNAV, IPqM, CTMSP, IEAPM 
ou outros, caso assim deliberado pelo COTIM;

• Órgão de Execução Operacional – Centro de Tecnologia da Informação da Ma-
rinha (CTIM);

• Órgãos de manutenção de sistemas digitais;
• Elementos Organizacionais de Apoio – Centros Locais de Tecnologia da Infor-

mação; e
• Órgãos de execução - todas as OM da MB.

Figura 14 – Modelo de Governança de TI
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Montante de Recursos Aplicados em TI e Contratações Mais Relevantes de Recursos de TI

O quadro abaixo apresenta as contratações mais relevantes de recursos de TI em 2019.

Quadro 36 - Principais Contratações de TI em 2019.
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Quadro 36 - Principais Contratações de TI em 2019.
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Principais Iniciativas e Resultados na Área de TI por Cadeia de Valor

O Setor busca fortalecer a qualidade dos serviços prestados pela MB, ao público 
externo e interno, que utilizem a TI como ferramenta.

Quadro 37 - Cadeia de Valor de TI

Segurança da Informação

A Central de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores da Marinha do 
Brasil (CTIR.mar), localizada no CTIM, possui suas atividades voltadas ao tratamento de 
incidentes (detecção, análise e resposta), bem como na adoção de medidas adicionais 
em prol da Segurança da Informação e Comunicações (SIC) na RECIM.

Quadro 38 – Principais Desafios de TI e Ações Previstas.

Visando dar celeridade às atividades de análise e fornecer, em tempo oportuno, as-
sessoria à tomada de decisão atinente ao Espaço Cibernético da Marinha (ECiber-MB), 
no início de 2019, a CTIR.mar, com apoio e supervisão do Departamento de Segurança 
da Informação e Comunicações desta Diretoria Especializada (DE), iniciou a concepção 
de um Sistema Digital (SD) capaz de atuar como um Software de Gerenciamento de 
Informações e Eventos de Segurança (SIEM). Fruto deste trabalho, adotando tecnolo-
gias no estado da arte e livres de licenciamento, surgiu, no mesmo ano, o Projeto Céus.

O referido projeto consiste na adoção de ferramentas customizáveis, escaláveis e 
flexíveis para análise de dados, em tempo real, de grandes massas de dados, mostran-
do-se robusta, confiável e de fácil implementação.

Com a adoção do Projeto Céus, esta DE ampliou em profundidade a visão sobre 
diversos eventos de segurança, expandido o horizonte do ECiber-MB monitorado.

Principais Desafios e Ações Futuras

Os grandes desafios recaem sobre a capacitação/qualificação de pessoal e o aten-
dimento das necessidades diante do orçamento deficitário. Tais fatos expõem a MB a 
riscos como alongamento de prazo na execução de projetos e perda de conhecimento 
técnico.
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Em que pese a temática “gestão de custos no setor público” na Administração Pú-
blica Federal ter ganhado notoriedade somente na última década, esta ferramenta de 
apoio à gestão não é nenhuma novidade no âmbito da MB. Desde 1994, a Força já se 
utiliza de outro instrumento, que se encontra perfeitamente consolidado e empregado 
como ferramenta de apoio à gestão de um seleto grupo de unidades militares com 
características especiais de prestadoras de serviços à organizações da própria MB e de 
fora da Força, relacionadas no Decreto nº 9.467, de 13 de agosto de 2018. O referido 
modelo é conhecido como o Sistema OMPS (Organizações Militares Prestadoras de 
Serviço).

Mais recentemente, desde 2014, a MB em atendimento ao art. 50, § 3º da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e à Portaria STN nº 157, de 9 de março de 
2011, como parte de um movimento uníssono capitaneado pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) para a implantação do Sistema de Custos do Governo Federal, passou a 
se utilizar do Sistema de Informação de Custos do Governo Federal como ferramenta 
de apoio à gestão, sendo a Diretoria de Finanças da Marinha (DFM) selecionada pela 
Alta Administração Naval, pela expertise acumulada na temática Custos, para exercer a 
função de Setorial de Custos do Órgão MB, dentro do sistema supracitado. 

A chegada do SIC permitiu que a MB expandisse a cultura da gestão de custos às 
suas demais UG, até então limitada às OMPS. 

No exercício de 2018, a MB deu início a um projeto de reestruturação dos Centros 
de Atividades, até então utilizados desde 2014, de forma a permitir que o SIC, por meio 
do Tesouro Gerencial, passasse a prover informações gerenciais sob um novo enfoque, 
mais precisamente o custo de cada atividade desenvolvida pelas suas Organizações 
Militares. Esta atualização serviu de oportunidade para que MB criasse o Sistema de 
Custos da Marinha (SCM) – conjunto de OM, conceitos e procedimentos destinados a 
registrar, mensurar e processar os custos incorridos pela Força no desenvolvimento de 
suas atividades.

Pretende-se que este Sistema permita que a Força passe, efetivamente, a conhecer 
e acompanhar os custos de suas atividades e produtos, com o propósito de produzir 
informações gerenciais que suportem os diversos processos de tomada de decisão, nos 
variados níveis da Administração Naval.

O SCM possui como característica basilar a segmentação dos custos incorridos pela 
Força em grandes grupos de atividades correlatas, são as chamadas Macroatividades. 
As Macroatividades são agrupadas em duas séries, as de atividades finalísticas e de 

Quadro 39 – Custo por Atividades

O campo “ATIVIDADES FINALÍSTICAS” refere-se ao somatório dos custos incorridos 
em atividades diretamente relacionadas à missão da Marinha, que representam entre-
ga de “valor” para a sociedade, como, por exemplo, os custos incorridos na execução 
de operações navais. No campo “ATIVIDADES DE SUPORTE” estão concentrados os cus-
tos incorridos em processos e atividades que apoiam as atividades finalísticas, mas não 
estão diretamente relacionadas à entrega de valor à sociedade, tais como as atividades 
de ensino e saúde.

O campo “ATIVIDADES NÃO MAPEADAS”, apresentado no Quadro 32, refere-se ao 
custo de Unidades Gestoras com as atividades que ainda não possuem, ou não possu-
íam ao final de 2019, Centros de Custos estabelecidos. Já o campo “MÃO DE OBRA” 
concentra o custo da Força Naval com a remuneração de militares ativos, veteranos, 
pensionistas e servidores civis que, por limitações técnicas, ainda não pode ser distri-
buído pelas atividades desenvolvidas. Estima-se que até março de 2020 todas as ativi-
dades da Força estejam com seus Centros de Custos estabelecidos e que, ao final de 
2022, a Marinha passe a contar com um sistema computacional (infrasig) que permita 
a integração dos dados do Sistema de Pagamento da Marinha (SISPAG-2) e do SIC.

No Quadro 33 estão dispostos os custos incorridos pela MB ao longo de 2019, agru-
pados por programa governamental.

Gestão de Custos
apoio ou de suporte, de acordo com a sua contribuição para a consecução dos objeti-
vos da Força.

Neste momento, o SCM, que passou o exercício financeiro de 2019 em continu-
ado desenvolvimento, já conta com 18 Macroatividades em vigor, de um total de 21 
planejadas. As Macroatividades em vigor compreendem o somatório de 825 Centros 
de Custos, abrangendo parcela significativa das atividades desenvolvidas pela Força, 
como Saúde, Portos e Costas, Ensino, Hidrografia, entre outras. 

No quadro 32 encontram-se demonstrados os custos incorridos pela MB no Exer-
cício de 2019, organizados pelas atividades finalísticas e de apoio.
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Quadro 40 – Custo por Programa de Governo
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Do montante de R$ 5.345.416.222,02, apresentado no quadro acima como custo 
sem a informação do Programa de Governo, aproximadamente: R$ 3,9 bilhões decor-
rem do custo com pagamento de pessoal; R$ 897 milhões referem-se ao custo decor-
rente do consumo de material de estoque; R$ 441 milhões referem-se à depreciação; 
R$ 192 milhões decorrem da apropriação de juros e encargos de dívida contratual ex-
terna a pagar; e R$ 104 milhões à apropriação de passivo circulante.

Desta forma, descortinam-se neste relatório, em uma visão macro, as informações 
de custos utilizadas pela MB no suporte à tomada de decisão e a avaliação de desem-
penho das Organizações Militares da Força, bem como, de modo secundário, apresen-
ta-se brevemente o que é o SCM e o atual status de seu do processo de implantação, a 
fim de demonstrar o esforço da MB em fortalecer cada vez mais a gestão dos recursos 
orçamentários postos à disposição da MB.

Com fulcro no aprimoramento da gestão dos recursos, são metas estabelecidas 
para o avanço da implantação do SCM no Exercício Financeiro de 2020, conclusão da 
implantação de todas as macroatividades inicialmente planejadas, estabelecimento de 
novas rotinas de monitoramento, baseadas no acompanhamento mais rigoroso sobre 
os dados de custos registrados pelas UG, e análise gerencial dos dados produzidos, 
com a criação de indicadores e de relatórios de custos.

Critérios de Sustentabilidade nas Contratações e Aquisições

As OM da Marinha incluem, nos documentos que compões os processos licita-
tórios para aquisições e contratações de serviços, critérios de sustentabilidade. Além 
disso, nos casos em que o serviço a ser realizado ou o material a ser fornecido apre-
sentem características potencialmente poluidoras é incluído, nos Editais e Termos de 
Referência, a apresentação do cadastro da empresa no IBAMA, em obediência a IN n° 
6 de 15/03/2013, para a atividade a ser executada.

Os critérios com viés de sustentabilidade mais observados nas aquisições ou con-
tratações são, entre outros:

a) equipamentos com melhor índice de eficiência energética, com Etiqueta 
Nacional de Conservação de Energia (ENCE);

b) preferência por lâmpadas fluorescentes compactas de alta eficiência
energética

Sustentabilidade Ambiental

com Selo Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) de  
economia de energia ou de LED (Light EmittingDiode);

c) luminárias com o Selo Procel INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia) de desempenho;

d) papel sulfite, envelopes, cartões, etc. confeccionados com madeira de origem 
legal;

e) preferência por produtos que permitam a sua substituição por meio de refil;
f) bebedouros que não utilizem copo plástico descartável; e
g) prestadora de serviços de limpeza e conservação devem observar:

• equipamentos de limpeza que gerem ruído em seu funcionamento com a 
necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência 
sonora;

• produtos de limpeza e conservação devem obedecer às classificações e es-
pecificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA; e

• adoção de práticas para redução de consumo de energia elétrica, de consu-
mo de água, redução de produção de resíduos sólidos e coleta seletiva; etc.

Normas Técnicas Ambientais e Ações para Redução do Consumo de 
Recursos Naturais

As OM da Marinha estão em consonância com as Normas Técnicas Ambientais 
(NORTAM) implementadas pela MB. A meta principal dessas normas é estabelecer pro-
cedimentos, adotados por todas as OM, visando:

• coleta e o transporte de amostras de matrizes sólidas, líquidas e oleosas para 
fins de análise em laboratório, visando a determinação das características dessas 
matrizes;

• implantação e acompanhamento do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas Or-
ganizações Militares (OM) de terra da MB;

• elaboração do Plano de Emergência Individual (PEI) e para a coordenação das 
ações de resposta, nos incidentes de poluição por óleo em águas jurisdicionais 
brasileiras, das OM de terra da MB;

• estabelecer os requisitos e procedimentos básicos para a realização de auditorias 
ambientais nas OM de terra da MB;

• elaboração do “Plano de Emergência de Navio para Poluição por Óleo” (PENPO) 
para os navios da MB, em complemento aos mecanismos de prevenção da polui-
ção já adotados pelos navios;
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• orientar as OM da MB quanto ao estabelecido no Decreto nº 5.940, de 25 de 
outubro de 2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na 
fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores 
de materiais recicláveis;

• estabelecer procedimentos no âmbito do setor operativo, compatível com a le-
gislação vigente, relacionados a existência de amianto à bordo dos navios e das 
organizações militares da Marinha que realizam reparo, manutenção e constru-
ção naval, utilizando amianto como isolante térmico;

• fornecer subsídios aos representantes e agentes da Autoridade Marítima (AM), 
nas discussões sobre gestão da Zona Costeira, nos fóruns federais, estaduais ou 
municipais, à luz dos interesses da MB e das atribuições legais da AM. Apresen-
ta, ainda, orientações às Organizações Militares (OM) da MB quanto a eventuais 
questionamentos de órgãos ambientais; e

• estabelecer normas para a elaboração do Laudo Técnico Ambiental (LTA) nos in-
cidentes de descarga de óleo e seus derivados nas AJB, provenientes de navios, 
plataformas e suas instalações de apoio.

As ações pontuais que visem à redução do consumo de recursos naturais já estão 
presentes nos processos administrativos licitatórios de obtenção de materiais e ser-
viços das OM, como pode ser observado no subitem acima. Essa linha de atuação é 
derivada da política ambiental adotada pelas OM a fim de estimular o uso racional, 
principalmente, de papel, água e energia elétrica, que tem por objetivo introduzir as 
boas práticas de gestão ambiental e de responsabilidade social como conduta neces-
sária à melhoria de qualidade na vida laboral, criando, em decorrência, um ambiente 
favorável à mudança de atitudes e comportamentos em relação ao meio ambiente e à 
própria sociedade.

Redução de Resíduos Poluentes

Como já citado anteriormente, a MB publicou as NORTAM disciplinando diversas 
temáticas para serem observadas pelas OM.

Assim, as OM que geram resíduos sólidos (por vezes classificados como tóxicos ou 
perigosos), esgotos sanitários e efluentes oleosos, entre outros, e necessitam ser sub-
metidos a processos de manejo, acondicionamento, coleta, pré-tratamento (quando 
for o caso), transporte e disposição final adequada, são orientadas quanto a prática de 
gestão a ser implementada.

Nesse diapasão, essas OM implantaram e mantém um SGA, que inclui estrutura 

organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimen-
tos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente 
e manter a política ambiental da OM. Esse SGA considera os processos referentes às 
atividades, produtos ou serviços da OM, de modo a certificar-se de que os mesmos se 
encontram em conformidade legal e previnam a poluição ambiental. Nas OM que de-
senvolvam somente atividades administrativas, é suficiente estabelecer um “Plano de 
Gerenciamento de Resíduos”, definindo procedimentos escritos específicos, redigidos 
de forma clara, para a destinação adequada dos seus efluentes e resíduos sólidos.

Assim, a adoção de política ambiental por parte das OM, por meio de declaração 
formal, expõe as suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho ambiental 
global, que provê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos e metas am-
bientais, impactando favoravelmente na redução de resíduos poluentes.

Principais Práticas de Sustentabilidade Adotadas 

1) Aquisições com uma sistemática definida: Primeiro - deve ser avaliada real 
necessidade da aquisição pretendida; Segundo - a decisão deve levar em conta 
as circunstâncias sob as quais o produto foi gerado, considerando os materiais 
de produção, as condições de transporte, entre outros; e Terceiro - deve ser feita 
uma avaliação em relação ao seu futuro, ou seja, como o produto pretendido se 
comportará durante sua fase útil e após sua disposição final;

2) Nas licitações e demais formas de contratações promovidas em 2019, foram
observadas as seguintes diretrizes e práticas consideradas sustentáveis:
I) preferência por produtos de baixo impacto ambiental, que são marcados no 

sistema Compras governamentais com um selo “sustentável”;
II) não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
III) preferência para produtos reciclados e recicláveis, bem como para bens,

serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consu-
mo social e ambientalmente sustentáveis; e

IV) aquisição de produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e que possam ser
aperfeiçoados;

3) Implementadas ações visando a redução do consumo de recursos naturais:
I) Utilização de arquivos digitais para redução de impressão e utilização de

papéis; e 
II) Separação do lixo das Seções em compartimentos próprios, separando em lixo

orgânicos, plástico e papéis;
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4) Redução dos resíduos poluentes, tais como: revisão periódica de viaturas,
tratando adequadamente dos resíduos de cozinha e implementando rotinas 
para redução de consumo de energia elétrica. Foi incrementado o aperfeiçoa-
mento do pessoal por meio da aprovação de cursos de capacitação em diversos 
setores das OM. Tais medidas contribuíram para melhor manuseio e agilidade 
dos processos internos;

5) Realizadas campanhas de incentivo a substituição de copos descartáveis por
copos duráveis;

6) Implantação de parque de impressoras, bem como conscientização de redução
de papel com foco na revisão antes de imprimir, na reutilização de rascunhos, e 
na impressão frente e verso;

7) Verificação periódica das descargas, torneiras e caixa de água, a fim de verificar
possíveis vazamentos; publicação de matéria em Plano de Dia sobre questões re-
lacionadas com o conceito de consumo sustentável de água no dia a dia laboral;

8) Divulgação quanto ao uso correto e horário de funcionamento dos aparelhos
condicionadores de ar, iluminação, computadores, entre outros; 

9) Adoção, na contratação de bens e serviços, do preconizado na Instrução
Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ;

10) Consultas, quando apropriado, no Sistema de Catalogação de Material
(CATMAT) do Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, quanto aos 
materiais classificados como “sustentável”. Já os critérios com viés de susten-
tabilidade são observados nas aquisições ou contratações, destacando-se, en-
tre outros: equipamentos com melhor índice de eficiência energética; Florestal; 
itens derivados do papel (envelopes, pastas classificadoras, agendas, cartões de 
visita);

11) Treinamentos e palestras sobre boas práticas de responsabilidade 
socioambiental;

12) Substituição de produtos químicos tradicionais utilizados em limpeza por
outros 100% biodegradáveis;

13) Observância, nos requisitos de contratação dos processos licitatórios,
do Decreto nº 7746/12, que regulamentou o artigo 3, “caput”, da Lei 8.666/93, 
da Lei 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 1, de 19/01/10, e da legislação e normas ambientais de incidentes. 
É exigida nas contratações a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental, 
tais como:
I) Gerenciar de forma responsável suas operações em relação aos riscos e

impactos ambientais, bem como adotar uma abordagem preventiva em suas 
operações;

II) Promover o uso eficiente e racional dos recursos naturais em suas atividades,
como, por exemplo, o consumo de água e de energia;

III) Possuir todas as licenças, autorizações e registros ambientais necessários às
suas atividades, devidamente atualizados, assim como seus requisitos sejam 
atendidos;

IV) Gerenciar adequadamente (identificar, segregar e destinar) todos os resíduos
gerados, incluindo reciclagem ou reutilização de materiais;

V) Identificar e controlar todas as substâncias que possam representar risco em
caso de dispersão no ambiente, assegurando que sejam manuseadas, trans-
portadas, armazenadas, utilizadas, recicladas, reutilizadas e eliminadas de for-
ma segura; e

VI) Utilizar, preferencialmente, madeira ou seus subprodutos com certificação
florestal e que apresentem documentação pertinente, quando solicitada, com-
provação de que a madeira ou os subprodutos são provenientes de processo 
produtivo, manejada de maneira ecologicamente adequada, socialmente justa 
e economicamente viável, em conformidade de todas as leis vigentes;

14) Edição anual do Programa de Gestão e Eficiência Energética (PGEE), que tem 
como objetivo a fixação de metas e o estabelecimento de medidas de conserva-
ção de energia elétrica, determinadas pela Administração Naval; e

15) Inclusão, nos processos licitatórios para aquisições e contratações de serviços,
nos casos em que o serviço a ser realizado ou o material a ser fornecido apre-
sentem características potencialmente poluidoras, da exigência de apresentação 
do cadastro da empresa no IBAMA, em obediência a Instrução Normativa n° 6 
de 15/03/2013.
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Capítulo 5

Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis 



 R
el

at
ór

io
 d

e 
G

es
tã

o 
20

19
190

Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial:

Houve uma considerável variação no fluxo de caixa das Atividades de Investimentos, decorrente das “Operações de Crédito”, realizadas pela UG Coordenadoria-Geral do 
Programa de Desenvolvimento do Submarino Nuclear – Exterior (PROSUB), no Órgão CM, cujo objetivo é promover, desenvolver, transferir e manter tecnologias sensíveis às 
atividades do PNM e do Programa Nuclear Brasileiro (PNB).

O valor total final da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, considerando-se o resultado dos três Órgãos, é de R$ 6.269.268,60 mil, em 2019, e de R$ 5.812.493,85 mil, em 
2018.

Quadro 41 - Fluxos de Caixa - Valores em R$ milhar  - Fonte: SIAFI 2019 e 2018.

Demonstrações Contábeis do Órgão 52131 - Comando da Marinha

Gráfico 54 – Caixa e Equivalente de Caixa
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Destaca-se a variação positiva observada na conta “Aplicação Financeira de Liquidez Imediata – Moeda Estrangeira” (98,70%). Esta se deve ao aumento do fluxo de recursos 
enviados ao exterior, tendo em vista que os mesmos transitam por conta bancária remunerada, para fazer face aos compromissos assumidos, em maior parte, pela UG Comissão 
Naval Brasileira na Europa – CNBE.

Quadro 42 - Caixa e Equivalentes de Caixa  - Fonte: SIAFI 2019 e 2018.

Quadro 43 - Receita Orçamentária por Órgão - Fonte: SIAFI 2019.
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A maior representatividade na realização da Receita Orçamentária (R$ 1.646.866,50 mil), na consolidação dos saldos entre os três Órgãos, decorreu de arrecadação das 
Receitas auferidas pelo Órgão FN (R$ 900.996,91 mil), cujo somatório representa 55% do total da referida realização.

As Receitas Patrimoniais realizadas são decorrentes, em sua maioria, da cessão de direitos da folha de pagamento do Órgão CM e da remuneração de depósitos bancários, 
cujo maior volume originou-se nas aplicações da Conta Única do Tesouro Nacional. Essas receitas foram realizadas no FN e no FDEPM.

As Receitas de Serviços realizadas originaram-se, em grande parte, pelas arrecadações de TUF e das receitas auferidas pelas atividades referentes à navegação/transporte e, 
foram realizadas no FN.

As Receitas de Operações de Crédito realizadas decorreram dos financiamentos externos, destinados a contribuir para dotar a MB de submarino com propulsão nuclear e 
permitir a sua manutenção, desenvolvimento da capacidade de construção, bem como da transferência de tecnologia, relacionada a esse meio naval. Sua realização foi, inte-
gralmente, no Órgão CM.

Gráfico 55 – Percentual de Receita Orçamentária por Órgão

Quadro 44 - Realização de Receita Orçamentária - Fonte: SIAFI 2019.
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A execução da Despesa Orçamentária, no exercício de 2019, foi 99% executada pelo Órgão CM (R$ 34.967.039,06 mil), em virtude do processo de unificação, nesse Órgão, 
das Unidades Gestoras (UG) pertencentes aos demais Órgãos (FN e FDEPM).

Gráfico 56 - Execução da Despesa Orçamentária do Órgão CM (2018 e 2019).

Quadro – 45 - Execução da Despesa Orçamentária - Fonte: SIAFI 2019.

Quadro 46 - Despesa Orçamentária por Categoria Econômica e Grupo de Despesa - Fonte: SIAFI 2019.
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Gráfico 57 - Despesa Orçamentária (Corrente e de Capital)

A execução da Despesa Orçamentária, no exercício de 2019, foi 99% executada pelo Órgão CM (R$ 34.967.039,06 mil), em virtude do processo de unificação, nesse Órgão, 
das Unidades Gestoras (UG) pertencentes aos demais Órgãos (FN e FDEPM).

Quadro 47 - Despesas com Pessoal e Encargos - Fonte: SIAFI 2019.
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Gráfico 58 - Despesa com Pessoal e Encargos (%).

Os gastos executados com Aposentadorias e Pensões (R$ 13.902.576,16 mil) representam 65% dos gastos com Pessoal e Encargos Sociais (R$ 21.401.064,50 mil).

Quadro 48 - Despesas com Inversões Financeiras - Fonte: SIAFI 2018 e 2019.

Gráfico 59 – Constituição ou Aumento de Capital Social de Empresa Pública
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Na Despesa com Inversões Financeiras, a diferença de R$ 4.265.000,00 mil, entre os exercícios de 2019 e 2018, representa uma variação aumentativa de 147,83%. Essa 
diferença foi fruto do aumento na capitalização na EMGEPRON, efetuado pela UG Diretoria de Finanças da Marinha, do Órgão CM.

Quadro 49 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Fonte: SIAFI 2019.
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O Resultado Patrimonial do exercício de 2019, no valor de R$ 768.179,47 mil, foi obtido através da diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (R$ 76.473.383,42 
mil) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (R$ 75.705.203,95 mil).

Quadro 50 - Variações Patrimoniais Aumentativas - Fonte: SIAFI 2019 e 2018.

Quadro 51 - Variações Patrimoniais Diminutivas - Fonte: SIAFI 2019 e 2018.

Quadro 52 - Demais Créditos e Valores a Receber por Órgão - Fonte: SIAFI 2019.
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De acordo com as tabelas acima, o maior saldo da conta “Demais Créditos e Valores a Receber” está no Órgão CM, sendo de curto prazo o maior valor registrado.
A maior representação percentual encontra-se na conta “Adiantamentos Concedidos” (82,89%) e deve-se aos registros na conta “Adiantamento de Férias”, efetuados pela 

Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM).

Todo o Imobilizado do Órgão CM, ou seja, tanto os bens móveis, quanto os bens imóveis, têm seu registro concentrado em, apenas, um Órgão.

Quadro 53 - Demais Créditos e Valores a Receber por Prazo - Fonte: SIAFI 2019.

Quadro 54 - Demais Créditos e Valores a Receber a Curto Prazo - Fonte: SIAFI 2019.

Quadro 55 - Imobilizado (Bens Móveis e Imóveis) - Fonte: SIAFI 2019.
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Quadro 56 - Imobilizado (Bens Móveis e Imóveis) por Conta Contábil - Fonte: SIAFI 2019.

Quadro 57 - Bens Móveis - Fonte: SIAFI 2019.
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Com relação à conta “Bens Móveis em Andamento”, a UG Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino Nuclear - País e a UG Coordenadoria-Geral 
do Programa de Desenvolvimento do Submarino Nuclear - Exterior, ambas, pertencentes ao Órgão CM, são as responsáveis pela maior parte do saldo da referida conta. Essas UG 
realizam os gastos referentes ao PROSUB.

Gráfico 60 - Bens Imóveis (%).

Quadro 58 - Bens Imóveisl - Fonte: SIAFI 2019.
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No detalhamento do subgrupo “Bens Imóveis”, os “Bens de Uso Especial” representam 84% do total desse subgrupo.
As contas “Aquartelamentos” e “Complexos, Fábricas e Aeródromos”, juntos, respondem por aproximadamente 69% dos registros no Item “Bens de Uso Especial”.
Destaca-se que, aproximadamente, 95% dos lançamentos no Item “Complexos, Fábricas e Aeródromos”, são referentes aos imóveis contabilizados na UG Comando do 7º 

Distrito Naval, situada em Brasília – DF.

Quadro 59 - Bens de Uso Especial - Fonte: SIAFI 2019.

Quadro 60 - Ativo Intangível - Fonte: SIAFI 2019.
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No subgrupo “Ativo Intangível”, destaca-se a conta “Marcas, Direitos, Patentes - Vida Útil Definida”. Dessa conta, aproximadamente, 99% foram contabilizados como “Marcas 
e Patentes e Inovações Tecnológicas em Desenvolvimento”, pela UG Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino Nuclear, vinculada à transferência de 
tecnologia dos novos submarinos.

As empresas Cristália e EMS são responsáveis por cerca de 52% dessas obrigações. Os contratos firmados com as citadas empresas que visam a garantir o acesso a compo-
nentes especializados da assistência farmacêutica para a produção de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Quadro 61 - Ativo Intangível por Conta Contábill - Fonte: SIAFI 2019.

Quadro 62 - Fornecedores e Contas a Pagar - Fonte: SIAFI 2019.

Quadro 63 - Fornecedores e Contas a Pagar por Fornecedor - Fonte: SIAFI 2019.

O valor total das obrigações com fornecedores está integralmente, registrado no Órgão CM.
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O reconhecimento da Provisão para Pensões Militares ocorreu em atendimento às recomendações do TCU exaradas no Acórdão nº 2.523/2016-TCU - Plenário, Processo TC 
008.389/2016-0, que trata do Parecer Prévio sobre as Contas da Presidente da República – 2015.

Quadro 64 - Provisão para Pensões Militares - Fonte: SIAFI 2019.

Quadro 65 - Provisão para Pensões Militares por Conta Contábil - Fonte: SIAFI 2019.

Quadro 66 - Obrigações Contratuais - Fonte: SIAFI 2019.

Quadro 67 - Obrigações Contratuais por Unidade Gestora Contratante- Fonte: SIAFI 2019.
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As UG Coordenadoria-Geral do Programa Desenvolvimento de Submarino Nuclear - País e Coordenadoria-Geral do Programa Desenvolvimento de Submarino Nuclear - Exte-
rior são responsáveis por 93% do total dessas obrigações.

Destaca-se que as obrigações contratuais relacionadas ao Fornecimento de Bens e Serviços representam cerca de 99%.

As empresas DCN, Odebrecht e Itaguaí são responsáveis por cerca de 93% do total do valor registrado na conta de “Obrigações Contratuais”.
Os contratos assinados com essas empresas para fornecimento de bens e prestação de serviços visam à dotação de infra-estrutura para construção, manutenção e apoio 

de submarinos convencionais e nucleares, por meio de implantação de estaleiro e base naval, bem como à transferência de tecnologia dos novos submarinos para permitir a 
manutenção e o desenvolvimento da capacidade de construção desses meios navais no país.

Normas legais e técnicas adotadas:

As normas legais utilizadas na execução orçamentária, financeira e patrimonial foram às Lei nº 4.320/1964, o Decreto-Lei nº 200/1967, o Decreto nº 93.872/1986, a Lei nº 
10.180/2001 e a Lei Complementar nº 101/2000. Foram, também, utilizadas as normas técnicas: as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP) do 
Conselho Federal de Contabilidade, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e o Manual SIAFI, sendo 
esses últimos da STN. Além disso, foram utilizadas normas e manuais internos da MB.

Quadro 68 - Obrigações Contratuais – Composição por Natureza da Despesa - Fonte: SIAFI 2019.

Quadro 69 - Obrigações Contratuais – Principais Contratados - Fonte: SIAFI 2019.
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Informações sobre os Setores de Contabilidade

Figura 15 - Estrutura do Setor de Contabilidade do Órgão Comando da Marinha.
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Competências/Responsabilidades do Setor de Contabilidade do
Comando da Marinha:

Compete ao Departamento de Contabilidade da DFM:
a) Na qualidade de Setorial de Contabilidade:

• Exercer a função de Setorial de Contabilidade de Órgão e de UG;
• Supervisionar as atividades relativas aos seus Órgãos subordinados e de suas 

UG, nos assuntos afetos ao Sistema de Contabilidade Federal;
• Realizar a Conformidade Contábil de Órgão Superior, de Órgão e das UG no 

SIAFI;
• Promover o cumprimento, junto aos seus Órgãos subordinados e às suas UG, 

das orientações e determinações técnicas contábeis emanadas pelo Órgão 
Central do Sistema de Contabilidade Federal;

• Analisar os balanços, balancetes e demais demonstrações de seus Órgãos e 
de suas UG, orientando-os sobre possíveis regularizações contábeis;

• Proceder junto às Setoriais Orçamentárias e de Programação Financeira da 
Marinha, e aos seus Órgãos subordinados e UG, o fechamento contábil do 
mês e encerramento do exercício;

• Realizar a análise dos balanços, balancetes e demais Demonstrações Con-
tábeis dos Órgãos do CM, a fim de elaborar, trimestralmente, as respectivas 
Notas Explicativas;

• Publicar as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do CM, no site Ofi-
cial da MB e no SIAFI-Web, bem como acompanhar a publicação dos citados 
documentos pelos Órgãos subordinados; e

• Elaborar os subsídios, referentes às informações contábeis consolidadas do 
CM, do FN e do FDEPM para o Relatório de Gestão.

b) Como Setorial de Custos:
• Acompanhar e analisar o comportamento dos registros de custos das diver-

sas Organizações Militares da MB;
• Apurar os custos dos projetos e atividades da MB, de forma a evidenciar os 

resultados da gestão;
• Estabelecer normas e procedimentos atinentes ao funcionamento do SCM; 
• Apoiar a Secretaria do Tesouro Nacional como órgão central do Sistema de 

Custos do Governo Federal; e
• Promover e disseminar a temática de custos no âmbito da MB.
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Quadro 70 - Composição do Setor de Contabilidade do Órgão Comando da Marinha
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Competências/Responsabilidades do Setor de Contabilidade do FN:

Compete a Assessoria do FN:
• Assistir, diretamente, o Diretor de Gestão Orçamentária da Marinha nos assuntos atinentes ao citado Fundo, bem como supervisionar os fatos afetos ao patrimônio, 

e aqueles relacionados à Receita (previsão, realização e estimativas/reestimativas).
• A Assessoria possui as seguintes responsabilidades: 
• Supervisionar a escrituração contábil e elabora os demonstrativos pertinentes ao Órgão FN, para apreciação pela Comissão Superior de Tomada de Contas Inicial e 

pela Junta Administrativa do Fundo Naval;
• Acompanhar a arrecadação das receitas estimadas e a execução das despesas fixadas constantes na LOA, relacionadas à Unidade Orçamentária (UO) FN; 
• Realizar as estimativas e reestimativas de receitas, nos prazos e sistemas determinados pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF); e 
• Subsidiar a elaboração da proposta orçamentária de receitas do FN e promover o seu acompanhamento.

Quadro 71 - Composição da Assessoria do Órgão 52132 – Fundo Naval

Competências/Responsabilidades do Setor de Contabilidade do FDEPM

Compete à assessoria contábil do FDEPM:
• Acompanhar a arrecadação de receitas pertencentes ao FDEPM, através do SIAFI, e outras receitas que, embora não pertençam ao FDEPM, são controladas através 

do Sistema de Controle da Arrecadação Marítima - SCAM (FR 174 e FR 308);
• Acompanhar o saldo das aplicações do FDEPM no mercado financeiro;
• Realizar a conformidade contábil de UG e do Órgão;
• Elaborar os balancetes e a conciliação bancária que irão compor a prestação de contas mensal;
• Elaborar o Balancete Financeiro a ser apresentado nas reuniões do Conselho Consultivo; e
• Fornecer subsídios à Diretoria Geral de Navegação, em razão da elaboração do Relatório de Gestão do Comando da Marinha, pelo Estado Maior da Armada.

Quadro 72 - Composição da Assessoria do Órgão FDEPM
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Endereço eletrônico onde estão publicados, na íntegra os Balanços, as 
Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas:

https://www.marinha.mil.br/gestao-financeira

Tratamento das Demonstrações Contábeis

As estruturas e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com 
o padrão da Contabilidade Aplicada ao Setor Público Brasileiro e são compostas por 
Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Or-
çamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas.

As DCON e as Notas Explicativas, foram elaboradas a partir das consultas extraídas 
do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e tive-
ram, como escopo, as informações consolidadas na UPC Comando da Marinha (CM), 
conforme definido pela Decisão Normativa - TCU Nº 178, de 23 de outubro de 2019.

A UPC - CM observou a integração dos saldos das contas contábeis dos Órgãos Co-
mando da Marinha (CM), do FN e do FDEPM, sendo os mesmos pertencentes a Admi-
nistração Direta e integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Notas Explicativas

Segundo o MCASP, 7ª edição, notas explicativas são informações adicionais às 
apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público 
(DCASP). 

As Notas Explicativas são consideradas parte integrante das demonstrações.
Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diver-

sos usuários. Portanto, devem ser claras, sintéticas e objetivas.
Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas con-

tábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não 
constam nas demonstrações.

Resumo das Principais Práticas Contábeis

Moeda Funcional de Apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcio-

nal do órgão FN. Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda fun-
cional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

 
Critérios de Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação

a) Caixa e Equivalentes de Caixa
Incluem dinheiro em caixa (moeda nacional e estrangeira), conta única, demais 
depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. As disponibilidades são 
mensuradas ou avaliadas pelo valor original, uma vez feita a conversão para 
a moeda de apresentação, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio 
vigente na data do Balanço Patrimonial.
As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas 
pelo custo histórico e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.
As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

b) Créditos e Obrigações
Os direitos, as obrigações e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados 

Demonstrações Contábeis do Órgão 52132
Fundo Naval
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pelo custo histórico, uma vez feita a conversão para a moeda de apresentação, 
quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço 
Patrimonial.

c) Estoques
Compreendem os produtos acabados e os produtos em elaboração, material 
para consumo. Os estoques são demonstrados ao custo de produção, aquisi-
ção ou valor de mercado, dentre estes o menor.

d) Classificação entre Circulante e Não Circulante
Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um 
dos seguintes critérios:

I - Estiverem disponíveis para realização imediata; e 
II- Tiverem a expectativa de realização até doze meses após a data das

demonstrações contábeis. 
Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes.

e) Imobilizado
O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é men-
surado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou 
construção. Podendo ser avaliado pelo valor justo nos casos de doação ou re-
avaliação.

f) Intangível
O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incor-
póreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa 
finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisi-
ção ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensura-
ção de softwares preexistentes. 

g) Receita Orçamentária
A Receita Orçamentária do Fundo é registrada na Setorial Financeira deste UG 
673001.

h) Apuração do Resultado
Segundo o MCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados:
I- Patrimonial;
II- Orçamentário - Superávit/Déficit orçamentário; e
III- Financeiro.
h1) Resultado Patrimonial

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das Variações 
Patrimoniais Aumentativas (VPA) e das Variações Patrimoniais Diminutivas 
(VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos 
fluirão para União e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utili-
zando-se a lógica do regime de competência.
As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos 
benefícios econômicos para a União, implicando saída de recursos ou redu-
ção de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a lógica do regime de 
competência.
A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, 
em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é 
transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do 
confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações 
Patrimoniais.

h2) Resultado Orçamentário
O regime orçamentário da União segue o descrito no art. 35 da Lei nº 
4.320/1964. Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele 
arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.
O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamen-
tárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/défi-
cit é apresentado diretamente no BO.

h3) Resultado Financeiro
O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, 
orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e 
alteraram as disponibilidades da União. No BF é possível identificar a apura-
ção do resultado financeiro. Em função das particularidades da União, pela 
observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resul-
tado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Resumo da situação financeira contábil do Órgão (saldos das princi-
pais contas e/ou grupos de contas, resultados, receitas e despesas) e 
da evolução no exercício de referência e em comparação com o último 
exercício

Balanço Patrimonial
Conforme o item 4.1, parte V, do MCASP 8ª edição, o Balanço Patrimonial (BP) é a 

demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patri-
monial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, 
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conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do Manual mencionado.
A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência 

ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.
Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos 

padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se também a visão patrimonial.
Ressalta-se que os valores registrados em "crédito empenhado a liquidar" e "RP Não Processados a Liquidar" NÃO possuem reflexo patrimonial, o mesmo só ocorre na fase 

da liquidação.

O Órgão possui um Superávit financeiro apurado em BP de R$ 2.186 milhões, composto, principalmente, de fontes vinculadas à UO FN.

Balanço Orçamentário
Segundo o art. 102, da lei nº 4.320/1964: "O BO demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas." 
O MCASP detalha a composição do BO: 
"O BO demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o 

saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando 
a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação."

Tendo em vista as mudanças mencionadas no item 8.8, no BO por Órgão não há registros da execução da despesa. Sendo assim, o BO será apresentado sobre duas visões: 
Órgão Subordinado – 52.132 e UO 52.931.

Quadro 73 - Balanço Patrimonial do Órgão 52132 – Fundo Naval
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Quadro 74 - Balanço Orçamentário– Receitas na visão Órgão Subordinado - Fonte: SIAFI 2019

Quadro 75 - Balanço Orçamentário – Despesas na visão Órgão Subordinado - Fonte: SIAFI 2019
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Quadro 76 - Balanço Orçamentário - Receitas na visão UO - Fonte: SIAFI 2019

Quadro 77 - Balanço Orçamentário - Despesas na visão UO - Fonte: SIAFI 2019



 R
el

at
ór

io
 d

e 
G

es
tã

o 
20

19
214

Quadro 79 - Execução de Restos a Pagar Processados - Fonte: SIAFI 2019

Quadro 78 - Execução de Restos a Pagar Não Processados - Fonte: SIAFI 2019
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Balanço Financeiro
Conforme art. 105, da Lei 4.320/64, “O BF demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, 

conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Quadro 80 - Balanço Financeiro - Fonte: SIAFI 2018 e 2019
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Demonstração das Variações Patrimoniais
Conforme o item 4.1, parte V, do MCASP 7ª edição, a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Este Resultado é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quan-
titativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do BP do exercício.

Quadro 81 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Fonte: SIAFI 2018 e 2019
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
A DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Quadro 82 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - Fonte: SIAFI 2018 e 2019
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Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
A DMPL demonstrará a evolução do patrimônio líquido da entidade.

Principais fatos contábeis, contas ou grupo de contas, saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira do Órgão no exercício

NE do Balanço Patrimonial
As explicações serão apresentadas para variações superiores a 10% e/ou R$ 5,0 milhões, no Grupo/Subgrupo, e ainda aquelas indispensáveis para melhor compreensão
dos fatos registrados no Balanço Patrimonial apresentado. 

Nota 01 – Caixas e Equivalentes de Caixa
O subgrupo “Caixa e Equivalentes de Caixa” contempla o numerário disponível e os direitos com maior capacidade de conversão em moeda. Está segmentado em “Moeda 

Quadro 83 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido - Fonte: SIAFI 2018 e 2019
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A variação positiva de 11,15% reflete principalmente o excesso de arrecadação de receitas orçamentárias, sem correspondente pagamento de despesa e RP, as variações 
cambiais ativas, além do recebimento de transferências financeiras, do MF, destinadas às aplicações financeiras das fontes do Tesouro. 

O caixa e equivalentes de caixa estão segmentados da seguinte forma:

Nacional” e em “Moeda Estrangeira”, e representando 99% do total do Ativo Circulante. Este elevado percentual de liquidez do ativo reflete a condição de fundo deste Órgão 
subordinado.

Os recursos disponíveis possuem a finalidade principal de honrar os compromissos assumidos, por meio da execução orçamentária, tanto no país quanto no exterior. 
A tabela a seguir demonstra a composição do Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como sua evolução em relação à 31DEZ2018:

Quadro 84 - Caixa e Equivalentes de Caixa – Composição - Fonte: SIAFI 2018 e 2019

Quadro 85 - Caixa e Equivalentes de Caixa – Detalhamento - Fonte: SIAFI 2018 e 2019
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Nota 02 – Estoque e Imobilizado
Os Estoques do órgão compreendem os produtos acabados e os produtos em elaboração, material para consumo. O Imobilizado é constituído por bens em elaboração, 
andamento, reparações, importações em andamento e outros bens que estão com vida útil esgotada, restando apenas o valor residual. Por isso não há registros de de-
preciação destes bens.
Em consequência da alteração na execução orçamentária mencionada no item 3.3 e transferência dos estoques e imobilizado ao Órgão 52.131 – Comando da Marinha, 
para posterior inativação das UGE do Órgão 52.132 – FN, não há mais valores compondo este grupo.

Nota 03 – Demais Obrigações a Curto Prazo
Na conta de Demais Obrigações a Curto Prazo houve uma redução de 85,71% referente ao ano anterior, por ocasião da transferência de saldo por extinção de UG do FN. 
A transferência mais significativa foi em relação a OM de Serviços de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM).

NE do Balanço Orçamentário
Para que a previsão inicial da receita (estimativa) ocorra, o percentual de receita realizada ao final do segundo semestre deverá corresponder a 100% da previsão inicial, 
ressalvando-se as receitas sazonais e aquelas que não possuem regularidade em sua realização. 

Nota 04 – Execução da Receita
O FN, como um todo, apresenta um excesso de arrecadação, uma vez que a receita realizada atingiu o patamar de 108% da receita prevista na LOA. 
As explicações serão apresentadas para as receitas que possuem materialidade na participação total da realização da receita.

Quadro 86 - Execução da Receita- Fonte: SIAFI  2019
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Dentre as receitas orçamentárias destacam-se as seguintes: 
Receitas Patrimoniais

Esta receita representa um total de 32% das Receitas Correntes e é composta, principalmente, pelo rendimento de juros da Remuneração de Depósitos Bancários e Cessão 
de Direitos da Folha de Pagamento.

Receita de Serviços
Representa 65% das Receitas Correntes e é composta, principalmente pelas receitas de TUF e Atividades Referentes à Navegação/Transporte.
Por ocasião da previsão inicial da receita foi considerada uma redução da arrecadação decorrente da possível celebração do Acordo Birregional entre o MERCOSUL e a 
UNIÃO EUROPEIA (UE), o que não ocorreu no exercício de 2019.

Nota 05 – Resultado Orçamentário
O BO apura o Resultado Orçamentário pela diferença entre o valor das Receitas Realizadas e das Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário 
e caso contrário um Déficit Orçamentário. O BO, atualmente, apresenta um Déficit decorrente da utilização da Fonte de Recurso do Tesouro Nacional, FR 0100, na UO FN, 
ocasionado pela execução integral da AO 20XN – Aprestamento da Marinha, anteriormente executada (em parte) na UO Comando da Marinha.
Referente a execução da despesa, a despesa empenhada em valores superiores à dotação atualizada foi originada pela execução orçamentária no exterior. A variação 
cambial ocorrida entre taxa de registro do empenho e a taxa do encerramento do exercício, utilizada para conversão dos registros em USD para moeda de apresentação 
(R$), gera esta diferença. 

Nota 06 – Execução RP 
Do saldo inicial de R$ 104 milhões, aproximadamente 73% dos RP foram pagos neste exercício.

Quadro 87 - Execução de RP - Fonte: SIAFI  2019
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NE da Demonstração de Variações Patrimoniais
Para melhor análise das variações patrimoniais foram eliminados os registros referentes a movimentações internas do Órgão 52.132.
As principais VPA são originadas pelas receitas orçamentárias realizadas e pelas transferências e delegações recebidas, que representam as movimentações de recursos entre 

Órgãos da estrutura contábil do Sistema de Contabilidade Federal.
As principais VPD são originadas pelas descentralizações financeiras do exercício e transferências para pagamentos de RP, consolidadas no grupo "transferências e delegações 

concedidas".

Gráfico 61 - Execução de RP - Fonte: SIAFI  2019
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Nota 07 – Variações Patrimoniais
A mudança mencionada no item 3.3, ocasionou uma alteração nos valores registrados em diversas contas de variações patrimoniais. Desta forma, a análise e comparabi-
lidade dos registros foram afetadas por esta mudança. O valor de maior relevância foi constatado no grupo "Transferências e Delegações Concedidas", composto, princi-
palmente, por descentralização de recursos financeiros utilizados para efetuar pagamentos orçamentários, registrada na conta “Repasses Concedidos".

Quadro 88 - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Diminutivas (VPD). - Fonte: SIAFI  2018 e 2019
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Nota 08 – Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
• Este grupo das contas de resultado é afetado pelas variações originadas pelas receitas orçamentárias a seguir listadas: 
• Aluguéis e Arrendamentos
• Cessão de Direito de Operacionalização da Folha de Pagamentos
• Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
• Serviços de Atendimento a Saúde a título de Indenização Médico-Hospitalar (IMH)
• Serviços de Navegação
• Inscrição em Concursos e Processos Seletivos

Houve uma variação positiva de 12,74% neste grupo, gerada, principalmente, pelo acréscimo na arrecadação das receitas de serviços de atendimento a saúde (IMH) e 
Cessão de Direito de Operacionalização da Folha de Pagamentos.
Os valores dos Serviços de Navegação são estabelecidos em US$, a variação da paridade desta moeda, dentre outros fatores, impacta diretamente a arrecadação do FN. 
Neste exercício, a taxa de câmbio variou de R$ 3,65 em JAN2019, para R$ 4,03 em DEZ2019, tendo alcançado a maior paridade no mês de novembro.

Nota 09 – Uso de Bens Serviço e Capital Fixo
Tendo em vista que não há mais execução orçamentária no Órgão, havendo ocorrido, também, a transferência dos estoques ao Órgão Comando da Marinha, há uma con-
sequente tendência de queda nas VPD associadas a este grup

NE da Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido
Nota 10 – Ajuste de Exercícios Anteriores
Os valores registrados são referentes às transferências patrimoniais para posteriores extinções de UG do Órgão 52.132 – FN

Quadro 89 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos - Fonte: SIAFI  2018 e 2019
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Avaliação dos custos operacionais e resultados financeiros e não fi-
nanceiros da UPC com base na evolução da situação contábil refletida 
no balanço, na demonstração de resultados e nas notas explicativas

Não se aplica à DGOM.

Normas legais e técnicas adotadas nas atividades orçamentárias, fi-
nanceiras e contábeis da UPC e mecanismos adotados pela alta conta-
bilidade, da regularidade e da completude e da abrangência dos lan-
çamentos e procedimentos contábeis da organização

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações do 
MCASP, 8ª edição, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000, o 
Decreto-Lei nº 200/1967, o Decreto nº 93.872/1986, a Lei nº 10.180/2001 e, também, 
as NBC TSP. 

As informações apresentadas nas demonstrações contábeis deste Fundo possuem 
como base o SIAFI, no qual estão registradas no Órgão 52.132. Sendo composta pelos 
seguintes demonstrativos: 

Balanço Patrimonial (BP); BO; BF; Demonstração de Variações Patrimoniais (DVP); 
DFC; DMPL; e Notas Explicativas (NE).

As Notas Explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm infor-
mações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente 
evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os 
critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas pa-
trimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos relevantes 
para a compreensibilidade dos demonstrativos contábeis.

Informações a cerca do setor de contabilidade do Órgão (estrutura, 
composição, competências, responsabilidades, nomes, cargos e perí-
odo de atuação dos responsáveis pela contabilidade)

O FN, na qualidade de órgão subordinado do Comando da Marinha, apresenta as 
Demonstrações Contábeis, elaboradas a data-base de 31DEZ2019, extraídas do SIAFI.

DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA MARINHA
Nelson Márcio Romaneli de Almeida - Contra-Almirante (IM)

ASSESSORA DO FUNDO NAVAL
Christiane da Silva Soeiro - Capitão de Corveta (T)

EQUIPE TÉCNICA
Christiane da Silva Soeiro - Capitão de Corveta (T)

Contador-Responsável

Jaqueline Pereira Soares - Terceiro-Sargento (CL)
Contador-Responsável Substituta

Daniele Velho Vieira Leal - Segundo-Sargento (CL)
Auxiliar da Assessoria do FN

Taiana Bastos Ribeiro - Cabo (CL)
Auxiliar da Assessoria do FN

As Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) T 16.6 (R1), estabelecem as demons-
trações contábeis a serem elaboradas e divulgadas pelas entidades do setor público:

(a) Balanço Patrimonial;
(b) Balanço Orçamentário;
(c) Balanço Financeiro;
(d) Demonstração das Variações Patrimoniais;
(e) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
(f) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e 
(g) Notas Explicativas. 

Conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle 
público e as medidas adotadas em relação a conclusões ou eventuais 
apontamentos

Não houve auditorias no período.
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Indicação de locais ou endereços eletrônicos em que balanços, de-
monstração e notas explicativas estão publicadas e/ou podem ser 
acessadas em sua íntegra

As informações podem ser acessadas no site da MB através do link: https://www.
marinha.mil.br/gestão-financeira.

Esclarecimentos a cerca da forma de como foram tratadas as demons-
trações contábeis em caso de a UPC possuir mais de uma entidade 
contábil

O patrimônio do fundo, no futuro, será constituído apenas de disponibilidades e 
aplicações de longo prazo, tendo em vista que neste exercício a execução orçamentária 
da UO 52.931 - Fundo Naval - foi realizada pelas UG pertencentes ao Órgão Subordina-
do 52.131 - Comando da Marinha. Não obstante, os ativos das UG do Órgão Subordina-
do 52.132 - Fundo Naval estão sendo transferidos para o Comando da Marinha.

Este procedimento visa a otimizar os registros e análises contábeis das demonstra-
ções consolidadas do Comando da Marinha.

Outras Informações Relevantes

a) As informações referentes ao Demonstrativo da Movimentação Mensal das
Receitas e Despesas, Balancete Financeiro Consolidado, BF, Demonstração das 
Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Despesas por 
Programas de Trabalho e Ações constam nos Anexos deste Relatório.

b) No tocante ao tratamento de determinações e recomendações do Órgão de
Controle Interno, cabe registrar que, o CCIMAR realizou a Auditoria de Acompa-
nhamento da Gestão, a qual, em conjunto com os procedimentos desenvolvidos 
internamente na CNBE, produziu benefícios para contínuo aprimoramento dos 
processos de gestão. 
Também é digno de registro que, em 2019, o aperfeiçoamento dos controles in-
ternos departamentais, a atualização de normas e procedimentos, o desenvolvi-
mento de pessoal por meio de adestramentos e palestras e a maior participação 
do Conselho de Gestão no conhecimento global da organização e nas decisões 
afetas à gestão e aos riscos organizacionais, são ações tidas como bons exemplos 
de melhorias alcançadas na OM.

Resumo da situação financeira contábil da UPC (saldos das principais 
contas e/ou grupos de contas, resultados, receitas e despesas) e da 
evolução no exercício de referência e em comparação com o último 
exercício:

Por ser um Fundo contábil, quase que a totalidade de seu patrimônio está alocada 
na conta de Caixa e Equivalente de Caixa, conforme demonstrado no Balanço Patrimo-
nial do FDEPM e evidenciado por meio das tabelas abaixo:

c) Comissão Naval Brasileira em Washington (CNBW): Após a apreciação do proces-
so de monitoramento TC 006.240/2019-4, encaminhado por meio do Ofício nº 
0566/2019-TCU/SecexDefesa, o TCU determinou à CNBW que promovesse a 
adequação dos seus sítios eletrônicos na internet, conforme o disposto na Lei 
nº 12.527/2011, com especial atenção para a observância ao art. 8º, § 1º, inciso 
IV, e §§ 2º e 3º.
Dessa forma, no tocante aos mecanismos de transparência das informações re-
levantes, faz-se mister destacar que o controle das atividades da CNBW, pela 
sociedade, pode ser realizado por meio do Portal da Transparência do Governo 
Federal, páginas da Internet/Intranet, onde suas ações, licitações, acordos e con-
tratos são apresentados, provendo subsídios à análise e ao monitoramento da 
correta aplicação dos recursos públicos.

Demonstrações Contábeis do Órgão 52932
Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Profissional Marítimo
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Tabela 26 - Caixa e Equivalente de Caixa

Tabela 27 - Caixa e Equivalente de Caixa - Composição

Gráfico 62 - Comparativo 2018-2019
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Principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e ocor-
rências relativos à atuação e à situação financeira da UPC no exercício:

Apesar de ter ocorrido menor resultado patrimonial, se comparado ao exercício de 
2018, o principal fato contábil quantitativo que contribuiu para a melhoria da situação 
financeira do FDEPM, no exercício de 2019, foi o ingresso das seguintes receitas: 

 a) Receita de Contribuições: R$ 156 milhões (aqui compreendidas as Contribui-
ções Sociais e a Cota-Parte do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 
Mercante); 

 b) Receita Patrimonial: R$ 109 milhões (receita de juros das aplicações mantidas 
na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil); e 

 c) Receita de Serviços: R$ 936 mil (venda de publicações nas CP/DL/AG e Inscri-
ções em cursos do EPM).

 Gráfico 64 - Receita de Contribuições 2019.

 Tabela 28 – Comparativo Resultado Patrimonial 2018-2019

Normas legais e técnicas adotadas nas atividades orçamentárias, fi-
nanceiras e contábeis da UPC e mecanismos adotados pela alta ad-
ministração e pelos responsáveis pela contabilidade para controle e 
garantia da confiabilidade, da regularidade e da completude, bem 
como abrangência dos lançamentos e procedimentos contábeis da or-
ganização:

As Demonstrações Contábeis do FDEPM foram elaboradas em estrita observân-
cia aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964; do Decreto-Lei nº 200/1967; do Decreto nº 
93.872/1986; da Lei nº 10.180/2001; e da Lei Complementar nº 101/2000 e abrangem 
também as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP 
do Conselho Federal de Contabilidade; as orientações contidas no MCASP e no Manual 

Gráfico 63 - Receitas do FDEPM 2019.
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SIAFI, ambos publicados pela STN. 
 

Informações acerca do setor de contabilidade da UPC (estrutura, com-
posição, competências, responsabilidades, nomes, cargos e período 
de atuação dos responsáveis pela contabilidade):

 A atual equipe responsável pela contabilidade do FDEPM atua desde AGO17 e é 
composta por um contador (servidor civil) e uma Sargento, sendo respectivamente: 
Contador Titular: SC Daniel Rodrigo Marques da Rocha; e Contadora Substituta: 1S-CL 
Cristiane Guimarães Simões. Compete aos Contadores do FDEPM: a) acompanhar a 
arrecadação de receitas pertencentes ao FDEPM através do SIAFI e outras receitas que, 
embora não pertençam ao FDEPM, são controladas através do SCAM (FR 174 e FR 308); 
b) acompanhar o saldo das aplicações do FDEPM no mercado financeiro; c) realizar a 
conformidade contábil da UG e do Órgão; d) elaborar os balancetes e a conciliação ban-
cária que irão compor a prestação de contas mensal; e) elaborar o Balancete Financeiro 
a ser apresentado pelo DPC-015 nas reuniões do Conselho Consultivo;e f) fornecer 
subsídios à Diretoria Geral de Navegação, em razão da elaboração do Relatório de Ges-
tão do Comando da Marinha, pelo Estado Maior da Armada. 

 
Conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de contro-
le público e medidas adotadas em relação a conclusões ou eventuais 
apontamentos: 

Nada a relatar. 
 
Indicações de locais ou endereços eletrônicos em que balanços, 

demonstrações e notas explicativas estão publicados e/ou podem ser 
acessadas em sua íntegra:

Relativo à DPC, as demonstrações contábeis podem ser visualizadas na página da-
quela OM, por meio do link: https://www.marinha.mil.br/dpc/demonstracoes-conta-
beis.
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Capítulo 6

Outras Informações Relevantes 
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Com nosso Relato Integrado buscamos aprimorar a qualidade da informação dispo-
nibilizada aos públicos de interesse, explicando como a Marinha do Brasil agrega valor à 
Economia Azul ao longo do tempo e como ela elabora e executa o seu planejamento or-
çamentário, visando à alocação de recursos orçamentário-financeiros de maneira mais 
eficiente e produtiva. O Relatório de Gestão compõe a base do nosso Relato Integrado. 
O Relato Integrado é elaborado a partir dos temas materiais que estão identificados e 
priorizados nas questões relevantes que impactam a capacidade da Força em cumprir 
sua missão e de criar valor no curto, médio e longo prazo. Os Objetivos Navais Finalís-
ticos estão no topo da lista de temas materiais da Marinha, conforme apresentado no 
Planejamento Estratégico da Marinha.

Declaro, para os devidos fins, que este Relatório segue os preceitos de integridade 
previstos na legislação vigente e da estrutura de relato integrado do Conselho Interna-
cional para Relato Integrado (IIRC), tendo sido aplicado o pensamento coletivo na sua 
preparação e apresentação.

REALIZAÇÃO
Marinha do Brasil

Estado-Maior da Armada

Subchefia de Assuntos Marítimos e Organização

Coordenação: 

Assessoria de Gestão e Controle Interno
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco N, 5º andar 

CEP 70055-900 - Brasília/DF
Telefone: (61) 3429-1392

Site: https://www.marinha.mil.br/

Editoração: Kênia Picoli

Determinação da Materialidade das Informações Declaração de Integridade do Relatório de Gestão
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