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Relatório de Gestão do exercício de 2021, apresentado aos Órgãos de 
Controle Interno e Externo e à Sociedade como Prestação de Contas Anual a 
que esta Unidade Prestadora de Contas (UPC) está obrigada, nos termos do 
art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da 
Instrução Normativa TCU nº 84/2020, da Decisão Normativa TCU nº 187/2020 e 
das orientações contidas na Circular nº 22/2022, da Secretaria Geral da Marinha.

Este relatório de gestão abrange todos os órgãos que integram a Unidade 
Prestação de Contas (UPC) do Comando da Marinha, sendo composta das 
seguintes Unidades Orçamentárias (UO): Comando da Marinha, Secretaria 
da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Fundo Naval e Fundo 
do Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. As Empresas Públicas 
(Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – Amazul e Empresa Gerencial de 
Projetos Navais - EMGEPRON); e a Autarquia (Caixa de Construção de Casas para 
o Pessoal da Marinha – CCCPM) apresentarão, por força da Decisão Normativa 
nº 187/2020, seus próprios relatórios de gestão.

Estruturado em quatro capítulos – “Visão Geral Organizacional e Ambiente 
Externo”; “Riscos, Oportunidades e Perspectivas”; “Governança, Estratégia 
e Desempenho”; e  “Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis”, o 
relatório busca evidenciar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, bem 
como o resultado das ações empreendidas, proporcionando uma visão clara e 
concisa sobre como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas 
da Marinha, no contexto de seu ambiente externo, levam à geração de valor em 
curto, médio e longo prazos. 

Introdução
No Capítulo 1 “Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo” são 

apresentadas a missão e a 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 e a concepção de 
seu modelo de negócio para o alcance dos resultados esperados pela sociedade 
brasileira.

No Capítulo 2 “Riscos, Oportunidades e Perspectivas” são apresentadas as 
normas aplicadas à gestão de riscos na MB, como está estrutura essa gestão, aos 
riscos vinculados aos objetivos estratégicos da força e os controles aplicados, e 
as principais oportunidades identificadas e perspectivas que podem aumentar 
a capacidade para o atingimento daqueles objetivos estratégicos.

No Capítulo 3 “Governança, Estratégia e Desempenho” apresenta a 
estruturada de governança da MB, o seu relacionamento com a sociedade, os 
indicadores de desempenho das Ações Estratégicas Navais, as metas alcançadas 
no exercício e as principais ações de supervisão, controle e correição para 
garantir a legalidade e a legitimidade na aplicação dos recursos públicos; e

No Capítulo 4 “Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis” 
evidencia o desempenho orçamentário, financeiro e patrimonial da gestão por 
meio de demonstrações resumidas de valores relevantes extraídos da gestão 
financeira.
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Com o propósito de compor a prestação de contas anual do Comando da Marinha, apresento este relatório aos Órgãos de Controle, Ministérios, demais Poderes da União e à 
sociedade brasileira. As informações contidas neste documento foram elaboradas em observância ao teor da Instrução Normativa-TCU nº 84, de 22 de abril de 2020 e da Decisão 
Normativa-TCU nº 187, de 9 de setembro de 2020. 

Passarei a discorrer sobre a caracterização da Marinha do Brasil (MB) e suas principais tarefas institucionais, a sua inserção no contexto político-econômico do nosso país e 
as principais realizações estratégicas apuradas no ano de 2021. 

No desempenho do preparo e do emprego do Poder Naval, contidos em sua missão, a MB deve atuar tanto na vertente de defesa naval clássica, para contraposição a 
ameaças de outros estados nacionais, quanto nas tarefas de Segurança do Tráfego Aquaviário e de Proteção Marítima contra variados tipos de ilícitos como pirataria, pesca 
ilegal, crime organizado, terrorismo, ameaças ou ataques cibernéticos e crimes ambientais.

As relações de poder entre os estados nacionais do entorno estratégico do Brasil, os anseios nacionais de posicionamento junto aos organismos internacionais, os eventuais 
distúrbios à segurança e à ordem nacional, os desastres ambientais, bem como as carências sociais do país geram demandas de significativa magnitude para a atuação da nossa 
Força. 

Somam-se a tais fatores de complexidade, as dimensões continentais do Brasil. A Amazônia Azul, principal área de atuação do Poder Marítimo, mas não a única, possui 
aproximadamente 5,7 milhões de quilômetros quadrados de área oceânica, o que contempla a existência de inúmeros recursos em suas águas, leito e subsolo, além de possibilitar 
o escoamento de cerca de 95% do comércio exterior. Ressalta-se, ainda, que a MB também atua em cerca de 60.000 quilômetros de hidrovias existentes ao longo do território 
nacional.

Nesse contexto, cumpre salientar que a Marinha do Brasil atua diuturna e diligentemente na defesa de nossa democracia, na garantia de nossa liberdade, na proteção de 
nossas riquezas e no provimento do devido cuidado com a nossa gente. 

Por outro lado, observa-se que os montantes orçamentários disponibilizados para a execução das despesas discricionárias da Força vêm apresentando, ao longo dos últimos 
anos, um viés de estabilização, ao passo que os preços dos materiais e serviços, necessários ao apoio logístico dos meios operativos e administrativos, bem como ao funcionamento 
das Organizações Militares (OM), têm tido um comportamento ascendente. No que concerne ao exercício financeiro de 2021, o mencionado desafio orçamentário foi agravado 
pela persistência dos efeitos da crise econômica mundial, ainda decorrente da pandemia de COVID-19.

Assim, a implementação das melhores práticas e de ferramentas de gestão tem se tornado cada vez mais indispensável para garantir a eficiência e a eficácia no emprego dos 
escassos recursos e, em última análise, para incrementar a qualidade dos resultados entregues à sociedade. Compreendendo a relevância desse assunto, assumi o compromisso 
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pessoal de promover a melhoria dos processos de gestão da nossa Força e tenho dedicado especial 
atenção à constante disseminação de orientações aos meus subordinados para a fiel observância 
aos documentos norteadores da gestão estratégica da MB.

O Plano Estratégico da Marinha, cuja versão mais atual é denominada de PEM 2040, é 
condicionado pela Política Nacional de Defesa (PND), pela Estratégia Nacional de Defesa (END), pelo 
Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) e pela Política Marítima Nacional (PMN) e consubstancia 
o planejamento de alto nível e de longo prazo da Força. Nele estão registrados importantes marcos 
da estratégia institucional, como a missão, a visão de futuro, valores, objetivos navais e as ações 
estratégicas navais para o atingimento dos fins esperados pela nossa sociedade. 

Em estreita observância ao mencionado referencial estratégico, os recursos disponibilizados 
e os esforços institucionais foram devidamente canalizados para a obtenção dos resultados que 
constam deste relatório e que passarei a apresentar, de forma sintética.

No que concerne ao aprimoramento da gestão de pessoas, foi implementado um eficiente 
processo de racionalização da força de trabalho da MB, em consonância com o compromisso de 
sustentabilidade assumido por ocasião da restruturação das carreiras, com foco em ampliar a 
meritocracia nos processos da Marinha, no contexto da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Em relação ao aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e administrativa destaco a 
recente implementação do Sistema de Apoio à Decisão Orçamentária (SAD-ORC), o qual se destina 
a auxiliar a atividade de alocação dos montantes orçamentários às diversas metas e aos diferentes 
Setores da MB, para o alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos. 

Já no primeiro ano de emprego do referido Sistema, foi obtido o expressivo incremento de 
aproximadamente 20% no resultado do valor militar mensurado, em comparação ao resultado que 
seria gerado pelo processo tradicional de distribuição de recursos.
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Com orgulho, faço uma menção especial ao significativo resultado obtido por ocasião do 1º Concurso de Soluções para o Orçamento de Defesa, promovido pelo Ministério 
da Defesa. O trabalho acadêmico que abordou a programação matemática e a análise multicritério empregadas pelo SAD-ORC, o qual foi elaborado no âmbito do Centro de 
Análises de Sistemas Navais (CASNAV), recebeu o prêmio de primeiro colocado no certame.

No desenvolvimento da capacidade cibernética da MB, realço a participação de nossa Força no exercício Guardião Cibernético 3.0, promovido pelo Ministério da Defesa, 
considerado como o maior treinamento para proteção cibernética já realizado no Hemisfério Sul. O exercício teve como objetivo treinar os participantes para proteger, de 
ameaças virtuais, setores prioritários à segurança nacional, tais como água, energia, telecomunicações, finanças, transporte e nuclear. O evento contou com a participação, além 
das três Forças Armadas, dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSIPR) 
e do Banco Central.

Abordando o Programa de Construção do Núcleo do Poder Naval, importantes marcos foram atingidos pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), 
destacando-se a fase de testes dos Submarinos convencionais “Riachuelo” e “Humaitá” e a conclusão de todas as metas previstas para o exercício relativas à construção da 
infraestrutura industrial da Base de Submarinos da Ilha da Madeira (BSIM); pelo Programa Nuclear da Marinha (PNM); pelo Programa de obtenção de aeronaves para compor 
o Poder Naval (PROAERO); pelo Programa de aquisição de material para atendimento da Dotação do Corpo de Fuzileiros Navais (PROADSUMUS); pelo Programa de obtenção 
do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas Embarcado (SARP-E); pelo programa de Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) e pela 
implantação da Gestão do Ciclo de Vida (GCV) por meio do projeto do Sistema de Gerenciamento de Manutenção (SIGMAN). 

É por dever de justiça, que faço uma menção honrosa ao valoroso e incansável trabalho desempenhado pelos militares e servidores civis da Marinha, durante o alongado 
período da pandemia de COVID-19, de forma a contribuir direta e indiretamente para a redução dos impactos da doença sobre o povo brasileiro.  

Feitas as devidas considerações sobre o desempenho geral da nossa Força, que resulta do diuturno trabalho de homens e mulheres do mar, manifesto o meu compromisso e 
responsabilidade por assegurar a integridade deste relatório, expressa sob a forma de fidedignidade, precisão e completude das informações. 

ALMIR GARNIER SANTOS
Almirante de Esquadra

Comandante da Marinha

MARINHA DO BRASIL, PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, CUIDANDO DA NOSSA GENTE.



MARINHA  

Atendimento à População  

Segurança do Tráfego Aquaviário  

Pessoas:  

Militares:  
Organizações  

2021  

80.767  

17.584

2.654

18.273

7.592

703.628

14.438

2.991

159

1.614

258.364

18

349

6.242

11.239

16.994

11.148

3.477 828

68.477 

77.851

12.341

31.690

415

Formação Prossional  Segurança da Navegação  

Registro de Embarcação:  

Emissão de Habilitação:  

Renovação de Registro de Embarcação:  

Renovação de Habilitação:  

Médico:   

Em   
a MB contou com   

Aquaviários:   Levantamentos Hidrográficos:   

Manutenção de Auxílios à Navegação:   

(Esporte e Recreio)   

(8.893 KM² de área sondada)   

Emissão de Avisos aos Navegantes:   

Produção/Atualização de cartas Náucas:   

Embarcações Inspecionadas:   

Embarcações Noficadas:   

Embarcações Autuadas:   

Embarcações Apreendidas:   Inquéritos Instaurados:   

Portuários:   

Mergulhadores:   

Soldado Cidadão:   

Odontológico:   

Enfermagem:   

Exames:   

Medicamentos Distribuídos:   

Além das tarefas relacionadas à missão constucional da MB, apresentamos neste quadro
 

em números
alguns números que demonstram as avidades subsidiárias e que contribuem diretamente para a sociedade.
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Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo 

1
CAPÍTULO

Navio-Aeródromo Multipropósito "Atlântico" (A140) e Fragata "Liberal" (F43)
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1.1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL 

A Marinha do Brasil (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 destes, da lei e da ordem. 

A competência completa da MB e sua base jurídica estão disponíveis na página: 

https://www.marinha.mil.br/content/institucional

Quem SomosQuem Somos
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MISSÃO - Preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para 
a Defesa da Pátria; para a garantia dos poderes constitucionais e, por ini-
ciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; para o cumprimento das atri-
buições subsidiárias previstas em Lei; e para o apoio à Política Externa. 

VISÃO - A Marinha do Brasil será uma Força moderna, aprestada e 
motivada, com alto grau de independência tecnológica, de dimensão 
compatível com a estatura político-estratégica do Brasil no cenário in-
ternacional, 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.

VALORES - Os valores organizacionais representam os princípios que 
devem nortear as ações e a conduta de colaboradores, gerentes e autori-
dades ligadas a uma instituição. Tais valores, na Marinha do Brasil, estão 
traduzidos por intermédio do conjunto de princípios e costumes expressos 
na “Rosa das Virtudes”. Mais do que uma simples declaração, os valores 
são revelados pelas reações que a instituição demonstra diante dos desa-
fios que enfrenta ao longo de sua existência.

Acesse mais em: https://www.marinha.mil.br/content/missao-e-visao-de-futuro-da-marinha
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1.2 - AMBIENTE EXTERNO 

O ambiente externo exerce importante 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, complexos e de longa duração; além disso, 
acontecimentos nacionais e internacionais podem produzir significativo impacto 
na atuação da MB. 

Conceitualmente, o Ambiente Externo envolve toda e qualquer influência 
oriunda do contexto nacional e internacional (tendências/fenômenos não 
controláveis pela Instituição) que constitua ou venha a se constituir em elemento 
favorável (oportunidade) ou desfavorável (ameaça) ao desempenho da Marinha 
do Brasil no cumprimento de sua missão.

Do mapeamento ou conhecimento do ambiente externo, obtido por meio 
de práticas e ferramentas apropriadas, foram identificadas oportunidades e 
ameaças que impactaram o planejamento e a execução das atividades da Força 
durante 2021. 

Dentre as principais ameaças identificadas e que foram objeto de 
monitoramento constante, podemos destacar disputas geopolíticas, a presença 
de potências extrarregionais no entorno estratégico, instabilidade política 
e social na América do Sul, crises regionais, ataques cibernéticos a órgãos 
públicos, guerra de narrativas e desinformação, desemprego e insegurança 
social, questões ambientais, persistência do crime organizado e a Pandemia da 
Covid-19.

Dentre as principais oportunidades que impactaram o planejamento da 
Marinha do Brasil em 2021, e que foram objeto de tentativas constantes de 
potencialização e aproveitamento, destacaram-se a reafirmação da soberania 
nacional em áreas de interesse estratégico, a parceria com países detentores 
de tecnologias inovadoras, a relação de cooperação com países vizinhos, a 
reestruturação das Forças Armadas e benefícios orçamentários advindos de 
reformas estruturantes do Estado.

Nesse contexto, para proteger o seu povo e seu patrimônio, bem como 
para ter respaldo para defender 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 constitucionais e as normas do 
Direito Internacional.

Por sua vez, a natural vocação marítima brasileira é respaldada pelo seu 
extenso litoral, hidrovias, pela magnitude do seu comércio marítimo e pela 
incontestável importância 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 reservas de petróleo e gás natural do Brasil. 
Os oceanos também são importantes condicionadores climáticos, podendo 
acarretar graves consequências ambientais, sociais, econômicas e políticas, 
além de servirem de berço para cabos submarinos, cujo tráfego de dados é 
responsável por praticamente toda a comunicação do País com o mundo.
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A expansão mundial das atividades humanas, decorrente dos crescimentos econômico 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 sobre espaços sujeitos à soberania dos Estados, configurando 
possíveis quadros de conflitos. 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.

Do ponto de vista da MB, sem descuidar das demais regiões brasileiras, deve-se ter especial atenção às riquezas contidas na Amazônia Azul, importantes para 
a sobrevivência e prosperidade do povo brasileiro. Além dessas áreas, destacam-se outras regiões consideradas de importância estratégica, pela sua posição e 
pelos seus recursos vivos e não vivos, tais como a foz do delta do rio Amazonas e as Ilhas Oceânicas. No âmbito político e científico, ressalta-se o importante papel 
da MB para a manutenção das atividades brasileiras na Antártica, essa última representa uma região de inegável importância para diversas nações de destaque no 
Sistema Internacional. Além das regiões brasileiras, pode-se relevar os esforços da MB na contribuição para a segurança do Atlântico Sul, especialmente na área 
do Golfo da Guiné.

Cabe, ainda, à Marinha cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, incluindo-se a participação em campanhas institucionais de utilidade 
pública ou de interesse social. Além disso, a MB desenvolve diversas atividades sociais em locais isolados como a Amazônia, levando procedimentos de saúde a 
populações ribeirinhas e fazendo o patrulhamento fluvial em regiões fronteiriças, na prevenção a crimes transnacionais e à exploração ilegal de recursos naturais.

A pandemia de COVID-19 impactou o mundo e transformou o nosso dia a dia. A despeito de todos os desafios dela decorrentes, principalmente das restrições 
sanitárias impostas para o seu enfrentamento, que de alguma forma impactaram o desenvolvimento de atividades e operações, a curto, médio e longo prazos, em 
termos de cumprimento de cronograma, custos (variação cambial), redirecionamento de recursos e de implementação de melhorias pelas diversas Organizações 
Militares (OM), a MB não se imobilizou, ajustou a sua organização de trabalho e conseguiu prestar o melhor serviço possível à Sociedade, com atuação relevante 
no enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, mediante ações de prevenção e assistência à população, bem como outras 
necessárias ao combate à pandemia, além de apresentar resultados importantes, consoante demonstrado ao longo deste Relatório de Gestão.
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1.3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A MB é uma instituição tradicional, composta por mais de quatrocentas 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 apresenta os princípios fundamentais que devem ser obedecidos na Administração Pública Federal e que são aplicados na MB: planejamento, coordenação, 
descentralização, delegação de competência e controle.

A estrutura de Governança da MB e sua correspondência na estrutura organizacional será apresentada no capítulo 3.

ALMIRANTADO

Conselho de 
Almirantes 

(CAL)

Comissão de 
Promoção 

de Oficiais (CPO)

Comandante da
Marinha (CM)

Centro de 
Inteligência da 
Marinha (CIM)

A estrutura organizacional completa da Marinha pode ser acessada no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/estrutura-organizacional

Órgãos Colegiados

Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Comandante da Marinha

Órgãos de Assessoramento Superior

Entidades Vinculadas Órgão Autônomo Vinculado

Órgãos Colegiados

Órgão de Direção Geral

Órgãos de Direção Setorial

Comando de Operações 
Navais

(ComOpNav)

Secretaria-Geral da 
Marinha (SGM)

Diretoria-Geral do 
Material da Marinha  

(DGMM)

Diretoria-Geral 
de Navegação (DGN)

Diretoria-Geral de 
Desenvolvimento 

Nuclear e Tecnológico 
da Marinha (DGDNTM)

Comando-Geral 
do Corpo de 

Fuzileiros Navais 
(CGCFN)

Diretoria-Geral 
do Pessoal da 

Marinha (DGPM)

Centro de 
Comunicação 

Social da Marinha 
(CCSM)

Conselho Financeiro e 
Administrativo da 

Marinha (COFAMAR)

Comissão de 
Estudos de 

Uniformes da 
Marinha (CEUM)

Gabinete do 
Comandante 

da Marinha (GCM)

Procuradoria 
Especial da 

Marinha (PEM)

Centro de Controle 
Interno da Marinha

(CCIMAR)

Amazônia Azul 
Tecnologias 

de Defesa S.A. 
(AMAZUL)

Tribunal
Marítimo (TM)

Empresa Gerencial 
de Projetos Navais

(EMGEPRON)

Conselho de 
Tecnologia da 
Informação da 

Marinha (COTIM)

Estado-Maior da 
Armada (EMA)

Conselho de Ciência e 
Tecnologia da Marinha 

(CONCITEM)

Conselho do Plano 
Diretor 

(COPLAN)

Conselho de 
Planejamento de 

Pessoal (COPLAPE)

Secretaria da Comissão 
Interministerial para 
os Recursos do Mar 

(SECIRM)
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Adaptado de: RASCHENDORFER, 2019 e RASCHENDORFER; FIGUEIRAS; FURTADO, 2021 (WORKING PAPER)

INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA

Capacidade
Operacional

Plena

Consciência
Situacional
Maríma

Anseio
Social

Relações
Instucionais

Orçamento
da

União

O Mar
e suas

Riquezas

Capacitação
e

Adestramento

Gestão
de

Pessoas

Tecnologias,
Inteligência e
Capacidade
Cibernéca

Gestão
Orçamentária,

Financeira e
Administrava

INSUMOS PROCESSO CRIAÇÃO DE VALOR

Contribuir para a Defesa da Pátria;

Prover a Segurança Maríma;

Contribuir para a Garana dos
Poderes Constucionais da Lei e 
da Ordem;

Cooperar com o Desenvolvimento
Nacional; e

Apoiar a Políca Externa.

Planejamento Estratégico, Integridade, Compliance, 
Gestão de Riscos, Prestação de Contas, Responsabilidade,

 Liderança e Integração.
 

Missão, Visão de Futuro e Valores;

Leis e Normas Vigentes;

Vocação para o Combate no Mar;

Pessoal Incorporado;

Navios;

Aeronaves; e

Submarinos.

1.4 - MODELO DE NEGÓCIO
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Na Marinha foram identificados e encadeados no modelo da Cadeia de Valor Agregado (CVA) 14 (catorze) macroprocessos, divididos por áreas de atuação, 
sob a responsabilidade do Estado-Maior da armada (EMA), dos Órgãos de Direção Setorial (ODS) e das Organizações Militares Fora da cadeia de Comando (OMF) 
que prestam assessoramento Direto ao Comandante da Marinha. A definição da CVA da MB foi fruto de estudo e discussão entre todas as Subchefias do EMA, 
considerando a Missão, a Visão e o Mapa Estratégico já existente, reunindo, desta forma, os grandes processos da Instituição, visando entregar produtos e ou 
serviços à Sociedade, refletindo sua história, sua estratégia e a forma como é implementada.

Gestão
Interna

Gerencial

Finalístico

COOPERAÇÃO COM
OUTROS 

ÓRGÃOS PÚBLICOS

PARTICIPAÇÃO EM
OPERAÇÕES  INTERNACIONAIS

DE PAZ E 
AJUDA HUMANITÁRIA

GARANTIA DA LEI
E 

DA ORDEM

GARANTIA DOS 
PODERES 

CONSTITUCIONAIS

DEFESA DA PÁTRIA

ENTREGA DE VALOR

Defesa Naval
Segurança Marítima

Diplomacia Naval
Apoio às Ações de Estado

Doutrina, Organização, Pessoal, 
Educação, Material, Adestramento 

e Infraestrutura

Organizacional

Estratégica

Patrimonial

Orçamentária e Financeira

Conhecimento

Ciência, Tecnologia e Inovação

Informação

Aquisições e Contratações

Cadeia de Valor Agregado

1.5 - CADEIA DE VALOR
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1.6 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA MARINHA

Em setembro de 2020 foi aprovado o Planejamento Estratégico da 
Marinha (PEM 2040), documento de alto nível, com o propósito de orientar o 
planejamento de médio e longo prazo, por meio de Objetivos Navais (OBNAV) 
organizados em uma cadeia de valores e estabelecidos na PolíticaNaval, 
representam “o que” deve ser feito para alcançar a Visão de Futuro da 
Marinha do Brasil. Para isso, as Estratégias Navais (EN) estabelecem “como” 
devem ser executados os OBNAV, norteando de que forma as capacidades 
da MB serão preservadas, aperfeiçoadas, obtidas ou desenvolvidas em curto 
prazo, ou seja, em um espaço temporal de quatro anos.

As Ações Estratégicas Navais (AEN) são ações concretas e adequadas a 
realidade do País em diversos aspectos, com destaque para o orçamentário, 
tecnológico, de disponibilidade de matéria prima e capacitação. Consistem 
no detalhamento das EN e apartir delas são derivados os Planos de Ação. 
As AEN, assim como suas ações decorrentes, devem estar orientadas para o 
cumprimento da Missão da MB e pautadas na Visão de Futuro da MB

Em abril de 2021 foi recriado o Comitê de Gestão Estratégica da Marinha 
(COGEM), órgão colegiado de natureza deliberativa, propositiva e consultiva, 
de caráter permanente que se ocupa da condução, monitoramento e 
avaliação do Plano Estratégico da Marinha (PEM).

O Mapa Estratégico da Marinha é um recurso simples e eficaz, que 
desempenha o papel de instrumento visual da orientação de altonível, para 
que a Marinha, no cumprimento de sua missão, busque atingir sua Visão 
de Futuro no horizonte de vinte anos (2020-2040). O Mapa Estratégico é 
composto pelos OBNAV, que são distribuídos em perspectivas interligadas, 
na qual as inferiores contribuem, de modo geral, como atendimento das 
superiores. Essa distribuição tem o propósito de transmitir, de forma objetiva, 
a maneira como a Marinha processa os recursos a ela destinados, gerando 
resultados à sociedade.
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OBNAV 1
CONTRIBUIR PARA

A DEFESA DA PÁTRIA

OBNAV 2
PROVER A 

SEGURANÇA MARÍTIMA

OBNAV 3
CONTRIBUIR PARA A GARANTIA DOS PODERES 
CONSTITUCIONAIS E DA LEI E DA ORDEM (GLO)

OBNAV 4
COOPERAR COM O 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL

OBNAV 5
APOIAR

A POLIÍTICA EXTERNA

OBNAV 6
MODERNIZAR A
FORÇA NAVAL

OBNAV 7
OBTER A CAPACIDADE
OPERACIONAL PLENA

OBNAV 8
DESENVOLVER A CAPACIDADE

CIBERNÉTICA NA MB

OBNAV 9
APRIMORAR AS INTELIGÊNCIAS
ESTRATÉGICA E OPERACIONAL

OBNAV 10
AMPLIAR A CONSCIÊNCIA SITUACIONAL 

MARÍTIMA NAS ÁREAS DE INTERESSE DA MB

OBNAV 11
APRIMORAR A 

GESTÃO DE PESSOAS

OBNAV 12
APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

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.

VISÃO DE FUTURO
A Marinha do Brasil será uma Força moderna, aprestada e motivada, 
com alto grau de independência tecnológica, de dimensão 
compatível com a estatura político-estratégica 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.

Mapa Estratégico da Marinha
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Vinculação do PEM com o PPA e o PSD

O PEM está alinhado aos conteúdos dos Programas 6011 – Cooperação com o desenvolvimento Nacional, 6012 – Defesa Nacional e 6013 – Oceano, Zona Costeira e Antártica, 
contidos no Plano Plurianual (PPA) e no Plano Setorial de Defesa (PSD). 

No quadro abaixo encontra-se demonstrado o alinhamento entre os Programas 6011, 6012 e 6013, os Objetivos Setoriais de Defesa (OSD), constantes da Politica Setorial de 
Defesa (PSD), e os Objetivos Navais (OBNAV), evidenciando o esforço para cumprimento da missão e alcance da visão de futuro da MB.

Guardas-Marinha (IM) em instrução no Navio-Escola "Brasil" (U27) 
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PPA OSD (PSD) OBNAV RESPONSÁVEIS

Programa 6011 - Cooperação com 
Desenvolvimento Nacional

OSD 3: Contribuir para o desenvol-
vimento nacional, o bem-estar e a 

responsabilidades sociais
OBNAV 4: Cooperar com o Desenvolvimento Nacional

O EMA é responsável 
pelo acompanhamento e 

efetividade dos OBNAV, no 
âmbito de suas Subchefias. 

As Ações Estratégicas Navais 
(AEN) são de atribuição dos 

ODS e OMF.

OSD 4: Incrementar o Apoio à Políti-
ca Externa OBNAV 5: Apoiar a Política Externa

OSD 6: Estimular o desenvolvimento 
científico, tecnológico e a inovação 

de interesse da Defesa

OBNAV 6: Modernizar a Força Naval

OBNAV 7: Obter a Capacidade Operacional Plena (OCOP)

OBNAV 9: Aprimorar as Inteligências Estratégica e 
Operacional

OBNAV 10: Ampliar a Consciência Situacional Marítima 
(CSM) nas áreas de  interesse da MB

Programa 6012 - Defesa Nacional

OSD 1: Contribuir com a dissuasão 
(Objetivo da Estratégia Militar de 

Defesa)

OBNAV 1: Contribuir para a Defesa da Pátria

OBNAV 2: Prover a Segurança Marítima

OSD 2: Aprimorar o Preparo das 
Forças Armadas para o cumprimento 
de sua missão institucional (Objetivo 

da Estratégia Militar de Defesa)

OBNAV 3: Contribuir para a Garantia dos Poderes 
Constitucionais e da Lei e da Ordem (GLO)

OBNAV 6: Modernizar a Força Naval

OBNAV 7: Obter a Capacidade 
Operacional Plena (OCOP)

OBNAV 8: Desenvolver a Capacidade Cibernética da MB

OBNAV 9: Aprimorar as Inteligências Estratégica e 
Operacional

OBNAV 10: Ampliar a Consciência Situacional Marítima 
(CSM) nas áreas de interesse da MB

OBNAV 11: Aprimorar a Gestão de Pessoas

OBNAV 12: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária, 
Financeira e Administrativa
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Programa 6012 - Defesa Nacional

OSD 4: Incrementar o apoio à 
Política Externa OBNAV 5: Apoiar a Política Externa

O EMA é responsável 
pelo acompanhamento e 

efetividade dos OBNAV, no 
âmbito de suas Subchefias. 

As Ações Estratégicas Navais 
(AEN) são de atribuição dos 

ODS e OMF.

OSD 6: Estimular o desenvolvimento 
científico, tecnológico e a inovação 

de interesse de defesa

OBNAV 6: Modernizar a Força Naval

OBNAV 7: Obter a Capacidade Operacional Plena (OCOP)

OBNAV 9: Aprimorar as Inteligências Estratégica e 
Operacional

OBNAV 10: Ampliar a Consciência Situacional Marítima 
(CSM) nas áreas de interesse da MB

OSD 7: Desenvolver os setores 
estratégicos de Defesa OBNAV 6: Modernizar a Força Naval

OSD 8: Preservar a efetividade dos 
Sistemas  de Ensino das Forças 

Armadas
OBNAV 11: Aprimorar a Gestão de Pessoas

OSD 11: Fortalecer a dimensão 
humana OBNAV 11: Aprimorar a Gestão de Pessoas

OSD 12: Compatibilizar o orçamento 
com as demandas do Setor de 

Defesa

OBNAV 12: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária, 
Financeira e Administrativa

Programa 6013 - Oceanos, Zona 
Costeira e Antártica

OSD 4: Incrementar o apoio à 
Política Externa

OBNAV 2: Prover a Segurança Marítima

OBNAV 4: Cooperar com o Desenvolvimento Nacional

OBNAV 10: Ampliar a Consciência Situacional Marítima 
(CSM) nas áreas de interesse da MB
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A seleção dos temas a serem tratados neste relatório considerou os recursos alocados nas principais atividades desenvolvidas pela MB (materialidade), assim como 
a importância e a valorização das entregas para a sociedade (relevância) no exercício de 2021. 

Desta forma, este relatório abordará algumas das principais AEN dos OBNAV 6, 7 e 10, apresentados no presente capítulo, assim como nos capítulos 2 e 3:

• Força Naval – 1: Desenvolver o Programa Nuclear da Marinha (PNM);
• Força Naval – 2: Executar o Programa de Submarinos (PROSUB);
• Força Naval – 4: Obter Navios-Patrulha para compor o Poder Naval (PRONAPA);
• Força Naval – 6: Obter aeronaves para compor o Poder Naval (PROAERO); 
• Força Naval – 7: Garantir o poder de combate necessário para o emprego do Poder Naval por meio da aquisição de material para atendimento da Dotação 
                                            do Corpo de Fuzileiros Navais (PROADSUMUS); e
               Força Naval – 8: Obter o Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas Embarcadas (SARP-E). 
 

• OCOP – 6: Implementar a Gestão de Ciclo de Vida (GCV) na MB.

• CSM – 1: Desenvolver o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz).
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O Programa Olímpico da Marinha 
(PROLIM), iniciado em 2008, visa o 
fomento do desporto nacional com o 
objetivo de transformar o Brasil numa 
potência olímpica, bem como fortalecer a 
mentalidade marítima e projetar de maneira 
positiva a imagem da Marinha do Brasil. 

PROLIM PROFESP

O Programa Antártico Brasileiro 
(PROANTAR) tem como objetivo promover 
a pesquisa científica diversificada e de 
alta qualidade na região Antártica. Dentre 
as principais finalidades do PROANTAR 
estão: compreender os fenômenos que 
ali ocorrem, que tenham repercussão 
global e, em particular, sobre o território 
brasileiro; e garantir ao País a condição 
de Membro Consultivo do Tratado da 
Antártica, alcançada em 1983, que assegura 
a plena participação do Brasil nos processos 
decisórios relativos ao futuro do Continente 
Branco.

PROANTAR

O Programa Forças no Esporte (PROFESP) 
tem por finalidade promover a valorização 
pessoal, fortalecer a integração social 
e a cidadania e reduzir riscos sociais 
de crianças e jovens, em situação de 
vulnerabilidade social, por meio do acesso à 
prática de atividades esportivas saudáveis 
e de atividades socialmente inclusivas, 
realizadas no contraturno escolar, dentro 
de Organizações das Forças Armadas, com 
parcerias federais, estaduais e municipais, 
na esfera pública e privada.

SOLDADO CIDADÃO
O “Projeto Soldado-Cidadão” (PSC) está inserido 
no Programa de Assistência e Cooperação 
das Forças Armadas à Sociedade Civil, sob a 
responsabilidade do Ministério da Defesa. Tem 
como finalidade proporcionar uma qualificação 
profissional aos militares temporários carentes 
ou em situação de risco social, possibilitando 
melhores condições de ingresso no mercado 
de trabalho ao término do Serviço Militar. 
Sua operacionalização envolve organizações 
militares e entidades civis de ensino 
profissionalizante, entre elas as pertencentes ao 
Sistema “S” (SENAI, SENAC, SENAT e SENAR).

1.7 - POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO
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Programa Olímpico da Marinha - PROLIM

Atleta do PROLIM-3SG-RM2-EP-Ana Marcela de Jesus
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O Programa 6011 – Cooperação com o Desenvolvimento Nacional, Ação 21BJ - Desenvolvimento do Desporto e do Paradesporto Nacional e Militar, sob 
responsabilidade da Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, visa, por meio do Programa de Incorporação de Atletas de Alto 
Rendimento das Forças Armadas (PAAR), auxiliar o desenvolvimento do desporto nacional de alto rendimento, e está relacionado ao OBNAV 11 – “Aprimorar a 
Gestão de Pessoas” com a denominação de Programa Olímpico da Marinha (PROLIM).

O PROLIM já contemplou 613 atletas, tendo por foco precípuo a preparação destes para integrarem equipes representativas do país em competições relacionadas 
ao Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM) e representações nos grandes eventos nas respectivas modalidades contribuindo para a transformação do Brasil 
numa potência olímpica.

Os propósitos do PROLIM são:
• estímulo à prática da educação física e do esporte no âmbito da MB;
• captação, pela seleção e recrutamento, de atletas com desempenho excepcional, para fornecer-lhes formação militar-naval e incorporação à Marinha, visando 
a apoiá-los técnica e financeiramente como atletas militares de alto rendimento da MB;
• contribuição para o processo de inclusão social, através de projetos de base, oferecendo aos jovens de comunidades de baixa renda o acesso à prática desportiva 
de qualidade, proporcionando-lhes o desenvolvimento físico adequadamente assistido, de modo a permitir a revelação de novos talentos para o esporte;
• ligação com autoridades do setor público e/ou dirigentes dos diversos segmentos não governamentais envolvidos com a atividade esportiva. Assim, será 
garantido que demandas por apoio da MB e/ou manifestações de interesses por parcerias com a MB sejam direcionados, em nível adequado, ao escalão que dispõe 
de estrutura para prover a necessária análise e assessoria para o apoio à decisão da autoridade competente;
• manutenção em nível adequado do controle da participação do pessoal da MB (atletas ou comissões técnicas) em eventos de natureza esportiva, de modo a 
preservar a imagem da Instituição que estará sempre relacionada à forma como seus integrantes a representam nos diversos eventos e competições;
• contribuição para a projeção de forma positiva da imagem da MB, no cenário desportivo nacional e internacional; e
• apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento na MB.

MENSURAÇÕES 2019 2020 2021
Atletas atendidos pelo programa 248 224 239

Atletas desligados do programa 23 26 22

Atletas militares da Marinha disputando competições nacionais e internacionais 248 224 239

Dados computados até: 31/12/2021.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

• Formalização de parcerias junto a entes públicos e privados destacando-se  acordos firmados com a Caixa Econômica Federal, o Comitê Paralímpico Brasileiro e a MB, 
para atividades paraesportivas, e o Acordo de Cooperação com o Centro Universitário Augusto Mota (UNISUAM);
• Participação em mais de 170 eventos esportivos no país e no exterior; e
• Participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 com 44 atletas de Marinha dentre os 302 que compuseram o Time Brasil. 

ANO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas 
2019 R$ 650.393,18 R$ 650.393,18 R$ 650.393,18
2020 R$ 1.089.683,70 R$ 1.089.683,70 R$ 1.089.683,70
2021 R$ 607.037,90 R$ 604.126,81 R$ 573.491,46

METAS PARA 2022

• Participar do maior número possível de competições do Conselho Internacional do Esporte Militar;
• Buscar sempre a conquista da 1ª colocação em todas as competições;
• Manter um percentual de atletas em condições de compor o Time Brasil (foco nos próximos Jogos Olímpicos), superior ao dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (14,56 % 
do Time Brasil); e
• Renovação, por meio da dispensa e da incorporação junto ao Corpo de Praças da Reserva da Marinha do Brasil, de militares atletas de alto rendimento, para atendimento 
ao PROLIM.

Fonte: SIPLAD

DESEMPENHO OLIMPÍADAS TÓQUIO 2020
Atletas Ouro Prata Bronze
Marinha 3 1 2

Demais Atletas 4 5 6
TOTAL 21 Medalhas

Fonte: Ministério da Defesa

do total de medalhas

28,57% 28,57% 
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Programa Forças no Esporte (PROFESP)

Alunos do Profesp no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes
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O Programa 6011 – Cooperação com o Desenvolvimento Nacional,  Ação 20IG - Apoio das Forças Armadas à inclusão Social e à valorização da cidadania, sob responsabilidade 
da Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, viabiliza o PROFESP, que é o desdobramento do Programa Segundo Tempo, do Ministério da 
Cidadania do Governo Federal. Consiste num Programa Social desenvolvido pelo Ministério da Defesa, operacionalizado por meio de adesão voluntária de OM da Marinha, 
Exército e Aeronáutica. Destina-se ao atendimento de crianças e jovens de ambos os sexos, a partir de seis até os dezoito anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. 

MENSURAÇÕES 2019 2020 2021
Total de OM que atendem o programa 53 54 53

Nº de alunos matriculados 9.640 10.400 10.550

Dados computados até: 31/12/2021.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Respeitadas as condições impostas pela COVID-19 e obedecidos os protocolos sanitários, foram formados oitenta adolescentes de 15 a 17 anos em cursos profissionalizantes 
(Instalação de Sistemas Elétricos Prediais, Mecânica de Refrigeração Domiciliar e Instalação de Sistema de Segurança Eletrônica) por meio da parceria com a FIRJAN/SESI/SENAI; 
realizadas palestras de higiene e primeiros socorros; visita ao Espaço Cultural da Marinha e ao Museu do Corpo de Fuzileiros Navais; passeio ao Parque Laje e ao Bosque da Barra; 
participação nas comemorações dos 90 anos do monumento ao Cristo Redentor e ao Dia das Crianças; e oferecidas aulas de orientação e noções de jardinagem. 

Os recursos recebidos para alimentação das crianças foram convertidos em kits de alimentação e doados brinquedos no dia das crianças e no natal.
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ANO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas 
2019 R$ 12.794.799,23 R$ 8.592.869,43 R$ 8.053.025,77 
2020 R$ 6.124.140,79 R$ 2.989.500,85 R$ 2.796.822,81 
2021 R$ 3.891.900,33 R$ 2.165.699,03 R$ 1.979.764,59 

• Aumentar o quantitativo de beneficiados do PROFESP, por meio de possíveis parcerias com instituições governamentais e a obtenção de emendas parlamentares;
• Investir nas instalações das OM para melhor atendimento e ampliação do Programa, melhorando a qualidade dos espaços físicos para os beneficiados;
• Estabelecer parcerias com instituições governamentais, a fim de implementar aulas para os participantes do programa, tais como: jardinagem,  culinária e 
aprendizagem industrial etc; 
• Captar professores, monitores e estagiários de educação física, psicólogo, assistente social e educadores sociais para a condução das atividades do PROFESP;
• Planejar a participação em jogos e competições envolvendo núcleos de PROFESP de mais de uma OM;
• Prospectar parcerias para desenvolvimento de novas modalidades esportivas; e
• Retomar integralmente as atividades presenciais do programa, de acordo com as condições sanitárias e respeitando os planos de enfrentamento, com o 
desenvolvimento das atividades esportivas e culturais previstas, tais como: Projeto Navegar, Modalidades esportivas (Futsal, Basquetebol, Voleibol, Atletismo, dentre 
outros), Passeios Culturais e Aula de Reforço Escolar.

Fonte: Tesouro Gerencial

METAS PARA 2022
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Alunos do Curso de Assistente Financeiro do Projeto Soldado Cidadão realizado pelo Comando do 4º Distrito Naval 

Soldado Cidadão
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 Dados computados até: 31DEZ2021.

O Programa 6011 – Cooperação com o Desenvolvimento Nacional,  Ação 6557 - Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão, sob 
responsabilidade do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa, viabiliza o Projeto “Soldado-Cidadão” (PSC) que, por intermédio dos Comandos 
das Forças Singulares – Marinha, Exército e Aeronáutica, destina recursos orçamentários para qualificar social e profissionalmente os jovens voluntários que prestam o 
Serviço Militar.

É uma política pública educacional do Governo Federal, cuja finalidade é oferecer cursos profissionalizantes aos militares licenciados por término do Serviço Militar 
Inicial (SMI), possibilitando-lhes concorrer ao mercado de trabalho em melhores condições. Os cursos possuem carga horária reduzida e estão ligados às áreas de te-
lecomunicações, eletricidade, refrigeração, automobilística, comércio e varejo, alimentos, construção civil, conservação e zeladoria, informática, administrativa, saúde, 
fotografia e ensino profissional marítimo.

PRINCIPAIS RESULTADOS

MENSURAÇÕES 2019 2020 2021
Efetivo de Militares Profissionalizados 1.444 615 1.614

ANO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas 
2019 R$ 679.854,86 R$ 404.928,48 R$ 402.384,72
2020 R$ 222.197,04 R$ 153.255,91 R$ 138.945,91
2021 R$ 273.880,61 R$ 253.162,29 R$ 247.662,29

                                    Fonte: Tesouro Gerencial. Posição: 31DEZ2021.

Recebimento pelo Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN), no segundo ano consecutivo, do 11º Prêmio Melhor Gestão do Projeto Soldado-Cidadão (PSC), do Ministério 
da Defesa. O prêmio foi entregue às Organizações Militares que se destacaram na gestão do projeto nos aspectos de inovação, servindo de incentivo às demais instituições. A 
implementação da parceria com a concessionária de Energia Elétrica do Estado de Mato Grosso do Sul, através de um acordo de cooperação, foi o diferencial, tendo a empresa 
estabelecido no Complexo Naval de Ladário um Centro de Treinamento com estruturas físicas que proporcionam um ambiente escolar adequado às aulas práticas do Curso 
de Operação e Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (COMAN), oferecido pela empresa. Após o término do Serviço Militar Inicial, os reservistas tiveram a 
oportunidade de contratação direta.
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METAS PARA 2022

• Ampliar as parcerias com entidades civis de ensino profissionalizante, entre elas as pertencentes ao Sistema “S” (SENAI - SENAC - SENAT - SENAR - SEBRAE), além de outros 
órgãos e empresas da sociedade civil;
• Contratação de cursos voltados para área de energia solar, motorista e mecânica;
• Adquirir computadores para compor uma sala de informática voltada para cursos EAD, de modo a ampliar a capacidade;
• Ampliar a oferta de cursos;
• Ampliar os investimentos em instalações de apoio ao Projeto;
• Implementar nova edição dos projetos “De Oficiais RM2 a empreendedores” e “De praças RM2 a empreendedores”, em parceria com os Conselhos Regionais de 
Administração (CRA);
• Realizar Simpósio com empresários e instituições dos diversos ramos da Sociedade Civil Local com o propósito de obter as perspectivas regionais de empregabilidade e 
estágios; 
• Ampliar o relacionamento de cooperação com o IBAMA, visando à qualificação de militares para o combate aos incêndios florestais; e
• Qualificar, estagiar e empregar.
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Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)

Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF)



Relatório de Gestão do Comando da Marinha 2021

39

O Programa 6013 – Oceanos, ZonaCosteira e Antártica, é um programa multissetorial cuja coordenação cabe ao Ministério da Defesa. A execução e o acompanhamento das 
ações 14ML – Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz; 2345 – Apoio Logístico à Pesquisa Científica na Antártica; 2518 – Apoio à Pesquisa e ao Monitoramento 
Oceanográfico e Climatológico da Amazônia Azul; e 2E97 – Operação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) estão a cargo da Secretaria da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM). O Programa está relacionado aos  OBNAV 4 “Coorperar com o desenvolvimento nacional” e OBNAV 10 “Ampliar a 
consciência situacional marítima (CSM) nas áreas de interesse da MB”.

PRINCIPAIS RESULTADOS

•     No período de 01JAN a 31MAR2021 conduziu-se a 2ª Fase da Operação Antártica (OPERANTAR) XXXIX, na qual foram realizadas atividades logística de abastecimento da 
Estação Antártica Comandante Ferraz, permitindo assim a prontificação da Estação para o início do período de inverno;
• Durante o período de inverno na Estação Antártica Comandante Ferraz, foram realizados quatro voos de apoio logístico, realização de manutenções preventivas e 
corretivas nos diversos equipamentos da Estação, fazendo uso dos sobressalentes e consumíveis recebidos durante o verão, finalizando a OPERANTAR XXIX; 
• Por ocasião da OPERANTAR XL, foram retomadas as pesquisas científicas nos navios e na Estação;
• Desenvolvimento de parcerias para a capacitação de professores e educadores;
• Celebração de Termo de Execução Descentralizada de com a Universidade Federal de São Paulo (FAPUNIFESP) para a realização do Diagnóstico Brasileiro Marinho-
Costeiro sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos a ser concluído em 24 meses;
• Conclusão da construção e entrega do Laboratório de Ensino Flutuante “Ciências do Mar IV” à UFPE;
• Lançamento de três títulos de material didático para os estudantes da área de Ciências do Mar das Instituições de Ensino Superior (IES) nacionais; e
• Realização do I Seminário Nacional de Combate à Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada.

14ML - Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz
ANO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas 
2019 R$ 20.933.899,82 R$ 20.748.037,81 R$ 20.748.037,81
2020 R$ 34.387.395,26 R$ 34.387.394,90 R$ 34.387.394,90
2021 0, 00 0, 00 0, 00

2345 - Apoio Logístico à Pesquisa Científica na Antártica
ANO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas 
2019 14.477.416,78 11.490.045,71 11.467.376,51
2020 9.512.194,65 8.389.111,01 8.246,109,13

2021 2.335.421,13 1.786.248,02 1.713.154,71

                                    Fonte: SIOP

                                    Fonte: SIOP
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2518 - Apoio à Pesquisa e ao Monitoramento Oceanográfico e Climatológico da Amazônia Azul
ANO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas 
2019 1.961.997,23 1.778.268,59 1.776.519,00
2020 1.003.637,20 572.135,28 562.311,28

2021 811.213,83 346.143,59 310.668,53

                                    Fonte: SIOP

METAS PARA 2022

• Apoio Logístico às pesquisas científicas a partir da Estação Antártica Comandante Ferraz e dos acampamentos lançados pelo NApOc Ary Rongel e  NPo Alte Maximiano;
• Concluir as negociações e assinatura do Acordo de Cooperação entre a SECIRM e o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES) para execução do Projeto Piloto 
do Planejamento Espacial Marinho;
• Concluir o carregamento dos dados na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) relativos aos descritores do Planejamento Espacial Marinho;
• Desenvolver uma metodologia de cálculo do PIB do Mar; 
• Atender graduandos em Ciências do Mar que necessitam cumprir embarque;
• Apoiar a reativação dos dispositivos fixos do Programa Nacional de Boias (PNBOIA), por meio do fornecimento de equipamento meteoceanográficos e de óleo combustível;
• Capacitar professores e educadores com o propósito de fomentar a mentalidade marítima e a cultura oceânica na população brasileira;
• Realizar evento de discussão de Combate à Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada;
• Criar forum de discussão interministerial de combate à Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada;
• Criar carteira de projetos de pesquisa relacionados ao potencial biotecnológico marinho; 
• Lançar Chamada Pública de formação de doutores para atender às Ações do X PSRM, em parceria com a CAPES; 
• Manter operativa a Estação Científica no Arquipélago de São Pedro e São Paulo;
• Manter operativa a Estação Científica da Ilha da Trindade; e
• Viabilizar a realização de Comissões de pesquisa na Amazônia Azul.
 

1.8 - PRINCIPAIS CONTRATOS DE GESTÃO
Nada a relatar.
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MARINHA DO BRASIL
Protegendo nossas riquezas,

       cuidando da nossa gente.
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OPERAÇÃO VERDE 
BRASIL 2

A Operação tem como propósito 
contribuir para a fiscalização 
do cumprimento de leis e 
regulamentos, a repressão aos ilícitos 
transfronteiriços e ambientais e 
elevar o grau de preparo e prontidão 
dos meios navais, tendo ínício em 11 
de maio de 2020, com previsão de 
duração de 30 dias e, posteriormente, 
estendida até 30 de abril de 2021, 
por meio do Decreto nº 10.539.

1.9 - PRINCIPAIS OPERAÇÕES E AÇÕES REALIZADAS

Efetivo empregado Meios empregados Custo

2.363 militares
56 meios navais, aeronavais, viaturas 

e embarcações diversas
R$ 18,82 mi

Desafios Entregas para sociedade

- Manter a capacidade operativa dos 
meios navais, na área da Amazônia 

Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 
Tocantins e parte do Maranhão).

- Apreensões de embarcações, veículos, drogas, madeira, 
armas e munição ilegal; aplicação de multas e termos de 

infração; combate a focos de incêndios e desmatamento ilegal; 
e lacradas dragas de garimpo ilegal; e

- Incremento da conscientização dos benefícios da proteção 
ambiental da Amazônia, com a consequente preservação do 
ecossistema, proporcionando uma melhoria de vida para a 

população e um aumento da sensação de segurança, devido à 
presença de militares nas regiões.

Os  avisos de desmatamento na região tiveram queda de 
19,15% entre agosto e março do biênio 2020/2021, em 

comparação com o mesmo período de 2019/2020, de acordo 
com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Operação Verde Brasil 2
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OPERAÇÃO CONJUNTA 
COVID - 19

Em decorrência da manutenção do estado de 
pandemia da COVID-19, em 2021, a MB deu 
continuidade a disponibilização de recursos 
operacionais e logísticos prestados no ano 
de 2020, tendo como principal atuação o 
transporte de cilindros de oxigênio em apoio 
ao Norte do Brasil, assim como  o auxilio à 
vacinação nos diversos municípios pelos 
Comandos dos Distritos Navais. Destaca-
se, também, a atuação em campanhas 
de conscientização junto à comunidade 
marítima e apoio aos órgãos de saúde com 
doações de sangue e, por fim, o auxílio na 
distribuição de cestas básicas em cidades do 
país.

ATENDIMENTOS REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR NAVIOS 
DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DA MB

Efetivo da 
Saúde 

Empregado

Efetivo de 
Apoio 

Empregado

Meios 
Empregados

Nº 
atendimentos

Nº 
procedimentos Custo

24 128
3 meios 
navais

2362 4382  R$  1,07 mi

Operação Conjunta COVID - 19

DEMAIS ATENDIMENTOS PELA MB
Efetivo da Saúde 

Empregado
Efetivo de Apoio 

Empregado Meios Empregados Custo

781 2139
78 meios navais, 

aeronavais, viaturas e 
embarcações diversas

R$ 7,2 mi

Desafios Entregas para sociedade

- Manutenção das atividades de rotina com o 
efetivo de pessoal empregado nas ações de 

apoio ao combate a pandemia; 
- Necessidade de uma maior capacidade de 

armazenagem de medicamentos e vacinas; e
- Necessidade de testes rápidos a serem 

utilizados por  militares.

- Transporte de cilindros de oxigênio; 
- Maior número de doses de vacinas aplicadas em 

menor tempo; 
- Conscientização da comunidade pesqueira nos 

cuidados básicos para prevenção à COVID-19;
- Descontaminação em espaços públicos; e
- Apoio na distribuição de cestas básicas.
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OPERAÇÃO GRANDE 
MURALHA

A Operação “Grande Muralha” (OGM) 
visa ampliar a capacidade de resposta 
do Sistema de Saúde da Marinha 
(SSM) à ameaça epidemiológica 
representada pela COVID-19, a fim de 
atender às necessidades da Família 
Naval. No ano de 2021, a OGM 
permaneceu ativa, acompanhando a 
situação de enfrentamento a COVID-19 
e gerenciando o conhecimento 
técnico adquirido, bem como àqueles 
relacionados às capacidades da Força 
no tocante às funções logísticas 
envolvidas.

Operação Grande Muralha

ANO Efetivo de apoio 
empregado Meios Empregados Número de 

atendimentos Custo

2021 2.231 35 OM e 7 navios 33.814 R$ 23,2 mi

Desafios Entregas para sociedade

- Mitigação dos riscos de desabastecimento 
decorrentes de eventuais descumprimentos 

de entregas por parte de fornecedores; e
- Ampliar as capacidades de atendimento na 

área de saúde.

- Manter a Força aprestada ao atendimento das 
demandas da sociedade;

- Elaboração de protocolos de segurança para as 
atividades operativas, escolares e assistenciais 

odontológicas no contexto da pandemia; e
- Desoneração do Sistema Nacional de Saúde.
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OPERAÇÃO ÁGATA

Implementada desde 2011 sob coordenação 
do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 
(EMCFA), a Operação tem o propósito de 
intensificar a presença do Estado na Faixa 
de Fronteira, com uma atuação conjunta 
das Forças Armadas (FA), em coordenação 
com outros órgãos federais e estaduais 
(operações interagências), para combate 
aos delitos transfronteiriços e ambientais, 
conforme estabelecido no Programa de 
Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF). Em 
2021 a Operação foi realizada nas áreas de 
jurisdição dos Comandos dos 1º, 4º, 5º, 6º e 
9º Distritos Navais (DN).

Operação Ágata

Efetivo empregado Meios empregados Custo

4.347
304 meios navais, aeronavais e 

de Fuzileiros Navais
R$ 5,79 mi

Desafios Entregas para sociedade

- Manutenção das atividades de rotina com o 
efetivo de pessoal empregado nas ações de 

apoio ao combate a pandemia; 
- Necessidade de uma maior capacidade de 

armazenagem de medicamentos e vacinas; e
- Necessidade de testes rápidos a serem 

utilizados por militares.

- Transporte de cilindros de oxigênio; 
- Maior número de doses de vacinas aplicadas em 

menor tempo; 
- Conscientização da comunidade pesqueira nos 

cuidados básicos para prevenção à COVID-19;
- Descontaminação em espaços públicos; e
- Apoio na distribuição de cestas básicas.
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OPERAÇÃO GUINEX

Realizada de agosto a outubro de 2021, 
na área marítima do Golfo da Guiné, 
com o objetivo de incrementar as 
capacidades de segurança marítima 
entre o Brasil e os países da região, 
por meio de exercícios combinados 
e de adestramento mútuo, tendo 
como principal meio empregado a 
Fragata “Independência”.

Operação Guinex

Efetivo empregado Meios empregados Custo

259
02 meios navais, 01 aeronaval

e 01 DstMeC
R$ 11,54 mi 

Desafios Entregas para sociedade

- Combater à pirataria em águas marítimas 
internacionais;

- Prover segurança marítima em águas 
internacionais conjuntamente com outras 

Marinhas Amigas; e
- Interoperabilidade entre Forças Navais Amigas.

- Estreitamento de laços diplomáticos com outros 
países;

- Segurança marítima da região, minimizando a 
possibilidade de aumento de custos dos produtos 

fornecidos ao país; e
- Fortalecimento da Zona de Paz e Cooperação do 

Atlântico Sul (ZOPACAS) consolidando o Brasil como 
ator regional relevante e influente em nosso 

entorno estratégico.
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OPERAÇÃO SAMAÚMA

A Operação Samaúma consistiu no emprego 
das Forças Armadas, em parceria com 
agências ambientais, para a garantia da 
Lei e da Ordem, nos estados do Amazonas, 
Mato Grosso, Pará e Rondônia, e em ações 
subsidiárias nos municípios de Apuí (AM), 
Boca do Acre (AM), Canutama (AM), 
Humaitá (AM), Lábrea (AM), Manicoré (AM), 
Novo Aripuanã (AM), abrangendo nestas 
localidades as terras indígenas, as unidades 
federais de conservação ambiental e as 
demais áreas sob propriedade ou posse da 
União, com a finalidade de realizar ações 
preventivas e repressivas contra delitos 
ambientais, em especial o desmatamento 
ilegal e as queimadas.

Operação Samaúma

Efetivo empregado Meios empregados Custo
3 1 meio Aeronaval R$ 0,64 mi

Desafios Entregas para sociedade

- Apoio logistico ao meio empregado devido ao 
afastamento da região em que foi

realizada a operação.

- Repressão de delitos ambientais por meio de 
inspeções, vistorias e revistas por patrulhamento 

naval e terrestre;
- Combate a focos de incêndio; e
- Apreensões de madeira ilegal.
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OPERAÇÃO POSEIDON 

A Operação visa a qualificação de 
pilotos do Exército e da Força Aérea 
para o pouso e decolagem a bordo 
de navio em movimento. Aprimorar 
a integração entre as três Forças para 
atuar conjuntamente é fundamental 
para incrementar as capacidades 
militares de defesa dos domínios 
aéreo, terrestre, fluvial e marítimo 
do território nacional.

Operação POSEIDON 

Efetivo empregado Meios empregados Custo

1.061
02 meios navais e 07 meios 

aeronavais
R$ 4,63 mi

Desafios Entregas para sociedade

- Realizar Intercâmbio de Técnicas, Táticas e 
Procedimentos (TTP) entre os Esquadrões de 

Helicópteros das Forças Singulares sobre ações 
embarcados em Navios da Marinha; e

- Incrementar a interoperabilidade entre as Forças 
com foco no Movimento Navio-Terra a bordo de 

Navio da Marinha, empregando aeronave em 
ações de infiltração de Elementos de Operações 

Especiais, tiro sobre alvo a deriva e SAR. 

- Qualificação de pilotos visando ampliar a 
capacidade de emprego dos meios em atividades 
benignas, como Operações Humanitárias, Ações 

Cívico-Sociais, ou de Socorro e Salvamento, ou em 
atividades de emprego limitado da força, como 

Garantia da Lei e da Ordem.
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OPERAÇÃO FORMOSA

A Operação tem o propósito de 
contribuir para a manutenção do pronto 
emprego de um Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), 
visando manter a capacidade de realizar 
Adestramento Conjunto Específico de 
Emprego de Armas Combinadas.

Operação Formosa 

Efetivo empregado Meios empregados Custo

2.123
114 meios navais, aeronavais e 

de Fuzileiros Navais
R$ 4,17 mi

Desafios Entregas para sociedade

- Manter a capacidade operativa de um  
GptOpFuzNav, no contexto de uma operação 

terrestre de caráter naval; e
- Manter a capacidade de realizar o Adestramento 

Conjunto Específico de Emprego de Armas 
Combinadas. 

 

- A prontidão da Força de Fuzileiros da 
Esquadra para emprego em Operações de 
Garantia da Lei e da Ordem e no apoio as 
calamidades públicas e desastres naturais 

que afetam à sociedade.
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OPERAÇÃO ÓRION 
VII E VIII

A campanha Órion é uma iniciativa 
proveniente do esforço dos Estados 
Unidos da América por meio do 
Comando Sul (SOUTH COM), da 
Marinha do México e da Armada da 
República da Colômbia (ARC), tendo a 
sua primeira edição ocorrida em 2018. 
A MB em 2021 participou realizando 
patrulha naval, controle fluvial e 
levantamento de informações na região 
do rio Japurá/AM, rio Içá e na região do 
rio Solimões, compreendida entre as 
cidades de Alvarães/AM e Benjamim 
Constant/AM.

Operação Órion VII e VIII

Efetivo empregado Meios empregados Custo
168 2 meios navais R$ 0,59 mi

Desafios Entregas para sociedade

- Estabelecimento de um bom fluxo de 
comunicações e de confiança entre os 

países envolvidos.
 

- Criação de redes de cooperação entre 
as autoridades dos países e das agências 

participantes, resultando em ações futuras 
mais eficientes contra o crime.
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OPERAÇÃO BRACOLPER 

Promovida desde 1974, a Operação 
BRACOLPER (Brasil-Colômbia-Peru) 
tem a missão de realizar exercícios 
navais conjuntos em ambiente 
ribeirinho, especialmente na Tríplice 
Fronteira da Região Amazônica, a fim 
de aprimorar o nível de adestramento 
das unidades navais da Marinha do 
Brasil (MB), da Armada da República 
da Colômbia (ARC) e da Marinha de 
Guerra do Peru (MGP), e de contribuir 
para o incremento da confiança mútua 
e dos laços de amizade entre as nações.

Operação BRACOLPER 

Efetivo empregado Meios empregados Custo
263 5 meios navais R$ 1,76 mi

Desafios Entregas para sociedade

- O controle sanitário das tripulações 
visando evitar a contaminação por 
COVID-19.

- Aumento da interoperabilidade entre as marinhas do 
Brasil, da Colômbia e do Peru, gerando ações de proteção 
marítima nas águas interiores jurisdicionais.
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OPERAÇÃO GRAN 
AFRICAN NEMO 

Em 2021 o Navio Patrulha Oceânico 
Amazonas participou da operação, 
em conjunto com marinhas de 
diversos países, tais como Camarões, 
Gabão, República do Congo, França, 
Dinamarca e Itália. Tendo como 
teatro de operações a costa oeste 
africana, a operação ocorreu nos 
meses de outubro e novembro, e teve 
como propósito o fortalecimento da 
segurança marítima da região quanto 
à prática de pirataria e tráfico de 
ilícitos, além do fortalecimento das 
relações diplomáticas entre os países 
participantes.

Operação GRAN AFRICAN NEMO  

Efetivo empregado Meios empregados Custo

113 01 meio naval e 01 DstMeC
R$ 4,09 mi 

(cotação 1 USD = R$ 5,60)

Desafios Entregas para sociedade

- Dificuldade portuária no cumprimento das 
normas sanitárias de cada pais devido ao 
atual cenário pandêmico da COVID-19; e

- Dificuldades logísticas quanto ao 
abastecimento de combustível adequado 

para o meio envolvido na missão.

- Realização de exercícios de Combate à pesca 
ilegal, à poluição no mar, à pirataria e ao terrorismo, 
contribuindo para o aprimoramento do Poder Naval, 

impedindo o escoamento econômico dos países 
costeiros de forma ilegal; e

- A manutenção da soberania brasileira na 
Amazônia Azul.



54

AÇÃO “MAR 
LIMPO É VIDA”

Com o lançamento do Plano Nacional 
de Combate ao Lixo no Mar, em 2019, 
a Marinha passou a contribuir com as 
ações de fiscalização para reprimir o 
descarte inadequado de lixo no mar 
e apoiar a realização de multirões 
voluntários de recolhimento de resídios, 
com engajamento da sociedade civil. Para 
tanto, em 2021, foram realizadas ações 
de limpeza de praias, rios e lagos, coletas 
de resídios subaquáticos, coincientização 
da população sobre o descarte correto 
do lixo, regatas ecológicas, distribuição 
de cartilhas educativas, entre outros.

Ação “Mar Limpo é Vida”  

Efetivo empregado Meios empregados Custo
2.778 170 R$ 0,09 mi

Mutirões realizados Total de itens Peso (kg)
134 26.884 44.334,4

Desafios Entregas para sociedade

- Coordenação com órgãos extra-MB para viabilizar a 
correta disposição final dos resíduos recolhidos; e

- Conscientizar moradores das comunidades 
ribeirinhas e sociedade em geral da importância de 

manter os rios e mares limpos e preservados.

- Melhoria da qualidade do meio 
ambiente local, permitindo que a 
população possa usufruir de seus 

benefícios.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente
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CAPÍTULO 4

Mergulhadores de Combate em adestramento durante a viagem de instrução dos Aspirantes da Escola Naval

2
CAPÍTULO

Gestão de Riscos na MB
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2.1 - GESTÃO DE RISCOS NA MB
A principal ferramenta da Gestão de Riscos da MB é o Plano de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, documento que especifica a abordagem, os componentes de gestão e 

os recursos a serem aplicados para o gerenciamento dos riscos, estabelecendo orientações que permitem a análise dos riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos 
estratégicos da instituição.

Na MB, a Gestão de Riscos é uma ferramenta de emprego consolidado no nível organizacional, aplicado no Planejamento Estratégico Organizacional (PEO) de todas as Orga-
nizações Militares (OM) e no nível operacional, aplicado nos Planos de Segurança Orgânica e nos Planos de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, dentre outros.

No contexto institucional, a Política de Gestão de Riscos da Marinha tem como propósito orientar a gestão dos riscos associados ao alcance dos objetivos estratégicos da 
Marinha, por meio do estabelecimento de critérios claros e padronizados, detalhados em Instrução Permanente específica.

Em outras palavras, esta Política estabelece orientações que permitem realizar a análise dos riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos estratégicos da insti-
tuição. Dessa forma, não contradiz o emprego da ferramenta de Gestão de Riscos nos seus diversos setores, mas padroniza o entendimento internamente para a MB e alinha a 
atividade nos diversos níveis.

A estrutura de Gestão de Riscos na MB, 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 Subcomissão Permanente de Riscos. Em nível estratégico, tem-se a Comissão  Permanente de Gestão de Riscos no ODG, que se reporta diretamente ao 
Comandante da Marinha, a quem cabe decidir. Complementando a estrutura, o CCSM, com o núcleo de Comunicação de Riscos; e, por fim, o CCIMAR, responsável pela Audito-
ria Interna, a quem compete, entre outras atividades, oferecer avaliações e assessoramento à Comissão e às Subcomissões Permanentes de Riscos. A Figura abaixo ilustra essa 
disposição.
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CCSM CCIMAR

ComOpNav SGM DGMM DGPM DGN CGCFNDGDNTM

Subcomissões Permanentes de Gestão de Riscos
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 de Gestão de RiscosEMA
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Gestão de Riscos
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Gestão de Riscos
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Interna 
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Subordinadas
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OM
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OM
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OM
Subordinadas
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Estrutura de Gestão de Riscos da MB
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Na MB, a Gestão de Riscos tem por propósito identificar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar os riscos que possam interferir, positivamente ou negativamente, na execução 
dos objetivos estratégicos da MB, denominados Objetivos Navais (OBNAV) e descritos noPEM, a fim de garantir o cumprimento eficaz e eficiente da Gestão Estratégica.

Dessa forma, considera uma visão holística da Força, com critérios de avaliação de riscos únicos, padronizados e associados aos OBNAV. Os critérios definem como devem 
ser medidas as probabilidades, os impactos dos eventos de risco, as naturezas das causas e consequências, bem como sua mensuração.

A classificação de riscos auxilia na sua própria identificação e permite verificar se algum tipo relevante não foi considerado, garantindo que sejam considerados todos os 
riscos com que a MB possa se deparar.

Em termos gerais, os riscos são classificados com base na origem dos eventos (externos ou internos).
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Classificação dos Riscos na MB

- 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.

- Riscos Internos: são os riscos associados à própria estrutura da MB, seus processos, sua estrutura de governança, quadro de pessoal, recursos ou ambiente de tecnologia.
Considerando-se os níveis de tratamento dos riscos, estes também são classificados em Estratégicos, Setoriais e Locais:
- Riscos Estratégicos: São aqueles que estão estreitamente relacionados aos OBNAV e, portanto, têmo seu tratamento coordenado pelo Órgão de Direção Geral (ODG).
- Riscos Setoriais: São aqueles que, embora não estejam estreitamente relacionados aos OBNAV, impactam no alcance dos objetivos dos Órgãos de Direção Setorial (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.

As decisões referentes à governança de riscos são de competência do Comandante da Marinha. Sob o planejamento, coordenação, fiscalização e controle do EMA, as 
informações relacionadas aos Riscos Estratégicos são submetidas ao Almirantado para o assessoramento do Comandante da Marinha.
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ANÁLISE E AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A Análise de Riscos é o processo pelo qual se busca compreender a natureza do risco e determinar o nível dele. Assim, uma vez identificados os riscos, é importante compre-
ender o nível de cada risco, que será determinado pela combinação das suas consequências (impacto) com a chance de ocorrência (probabilidade).

A Avaliação dos Riscos é o 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 Ava-
liação dos Riscos tem a finalidade de auxiliar a tomada de decisões 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 Impacto fornece a base para a etapa de tratamento 
dos riscos.

Os critérios para a Gestão de Riscos na MB, definidos em normativo interno, estabelecem as bases para a avaliação dos riscos, definindo como devem ser mensuradas as 
probabilidades, os impactos dos eventos de risco e as naturezas das causas e consequências.

Nesse contexto, 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 é efetuada considerando um dos 
seguintes aspectos: Chance, Probabilidade e Avaliação Qualitativa.

Outra base para avaliação é a Tabela de Consequências que identifica 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 avaliados em cinco 
faixas: insignificante, pequeno, moderado, grande e catastrófico, conforme apresentado nas seguintes planilhas de avaliação dos impactos.

O Nível de Risco refere-se a uma combinação entre a probabilidade de ocorrência do risco e seu impacto sobre os objetivos da Instituição, estabelecido em uma Matriz de 
Riscos, classificando-os em Baixo, Médio e Alto.

A partir daí, os Riscos são registrados em documento específico 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”.

TRATAMENTO DOS RISCOS NA MB

Para cada evento de risco indesejado, são estabelecidos, controles Preventivos, Detectivos e Compensatórios:
Controles Internos Preventivos - instituídos para diminuir a frequência de materialização de riscos (eventos críticos indesejados); pretende-se que aja previamente sobre a 

probabilidade de ocorrência de um evento de risco, dificultando seu aparecimento.
Controles internos Detectivos - detectam a materialização de eventos críticos indesejados (riscos), porém não os impedem. Servem de alerta para a existência de perigos ou 

atipicidades, no intuito de induzir a gestão à adoção de medidas saneadoras cabíveis.
 Controles Internos Compensatórios - instituídos para compensar a não adoção de controles preventivos ou detectivos, em face de razões de custo-benefício, ou para 

contrabalançar outras falhas na estrutura de controle da organização.
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Durante o processo, uma vez identificadas oportunidades ou “Riscos Positivos”, ou seja, que podem ser convertidos em oportunidades e ou vantagens, esses são igualmente 
registrados e tratados com vistas a potencializá-los. Nesse contexto, foram identificadas as seguintes oportunidades e perspectivas:

> Atração de investimentos privados;
> Parcerias estratégicas com Academias e Instituições de Ciência e Tecnologia; 
> Fomento da Indústria Nacional;
> Retomada da Construção Naval;
> Desenvolvimento da Indústria Nuclear Nacional;
> Domínio da tecnologia de gestão e fiscalização de construção de submarinos;
> Maior capacidade industrial para construção e manutenção de submarinos;
> Maior nível técnico operacional do sistema de defesa;
> Construção de Produtos Especiais de Defesa com propriedade intelectual da Marinha;
> Aplicação de novas Tecnologias relacionadas aos Auxílios à Navegação; e
> Desenvolvimento da mentalidade marítima como impulsionador do progresso da Economia Azul sustentável.
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2.2 - PRINCIPAIS RISCOS ESTRATÉGICOS
 De maneira geral, os principais riscos estratégicos aos quais a MB está exposta estão relacionados à insuficiência de recursos orçamentários e financeiros ou eventos que 

possam comprometer a própria execução orçamentária; falhas, defasagem tecnológica e de sistemas; pessoas; infraestrutura e político.

FONTE DO RISCO RISCO RESPOSTA AO RISCO

FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

Restrição orçamentária para atender à implantação da 
estrutura de Defesa e Guerra Cibernética poderá causar 
limitações na coordenação dos recursos e das ações de 

Guerra Cibernética, desenvolvimento de procedimentos e 
aquisição de ferramentas de inteligência cibernética.

Agir, junto as autoridades competentes, para obter recursos orçamentários 
adequados para a implantação da estrutura de defesa e guerra cibernética, com 

oportunidade e efetividade.

FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

O contingenciamento de recursos orçamentários poderá 
prejudicar a operacionalidade da Força, bem como o apoio 

para a execução de projetos de assistência às populações em 
risco social.

Sensibilizar o Governo Federal para a priorização de recursos orçamentários 
destinados aos investimentos em Defesa.

TECNOLÓGICO

Hiato tecnológico existente na indústria de defesa nacional 
ou falta de acesso às tecnologias de defesa de países 

fornecedores poderá implicar na falta de disponibilidade de 
materiais de defesa dotados com tecnologias compatíveis 

com as necessidades de transformação.

Sensibilizar as esferas de Governo Federal para a implementação de incentivos 
de ordem fiscal à industrial nacional para as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento de material de emprego em defesa.
Articular com universidades e centros de pesquisa do País para o desenvolvimento 

de materiais de aplicação em defesa.
Pactuar com países fornecedores para internalização de tecnologias disponíveis.

TECNOLÓGICO

Surgimento de novos materiais de defesa poderá implicar na 
obsolescência tecnológica antecipada de materiais de defesa 
em produção ou em desenvolvimento, o que poderá levar a 

falta de continuidade da viabilidade técnica dos processos de 
aquisição ou de desenvolvimento para entregas de projetos 

de defesa específicos.

Atualizar os requisitos de novas entregas conforme as informações disponíveis de 
novos materiais ou tecnologias.

Ajustar o escopo de projetos e/ou programas.
Reavaliar os estudos de viabilidade econômica dos benefícios dos programas.

TECNOLÓGICO
As capacidades operativas conquistadas pela Força Naval não 
satisfazerem às capacidades militares de defesa pretendidas 

pelo MD.

Buscar o equilíbrio entre o cumprimento das missões de Defesa da Pátria, razão 
primeira da existência de uma Força Armada, e as crescentes demandas em 

termos de missões subsidiárias, priorizando a manutenção e desenvolvimento das 
capacidades diretamente relacionadas à Defesa.

PESSOAL
Rotatividade de pessoal civil em função de aposentadoria e 

pessoal militar por reserva e término do tempo de serviço de 
militares temporários.

Ampliação e aprimoramento das técnicas de Gestão de Recursos Humanos e do 
Conhecimento.

POLÍTICO Perda de prioridade do PROSUB. Atuação da MB junto ao governo e sociedade, reforçando a importância e 
divulgando as entregas do PROSUB.
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 A figura abaixo ilustra a relação entre os principais fontes de riscos, os riscos estratégicos decorrentes, sua magnitude e os OBNAV impactados, demostrando como estes 
riscos afetam a capacidade da instituição de gerar valor para as partes interessadas.
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Meios operativos em faina de Tranferência de Óleo no Mar (TOM)
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CAPÍTULO 4 Governança, Estratégia e Desempenho

Meios da Marinha do Brasil

3
CAPÍTULO
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3.1 - GOVERNANÇA NA MB
A política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional foi disciplinada no Decreto nº 9.203, de 2017.
Na MB, a governança é direcionada pelo Comandante da Marinha (CM) com o assessoramento superior da Alta Administração Naval (Almirantado) que acompanha os 

resultados de sua política, busca soluções para a melhoria de desempenho e embasa o seu processo decisório em evidências, subsidiada e apoiada por Conselhos/Comitês/
Comissões/OM.

A estrutura de governança é fundamental na condução da política e dos objetivos, buscando constantemente o aprimoramento institucional e o fortalecimento da confiança 
da sociedade.

A seguir apresentamos a estrutura de governança na MB.

SOCIEDADE
CIDADÃOS, PAÍS, GOVERNO FEDERAL

INSTÂNCIAS INTERNAS DE GOVERNANÇA 

ALTA ADMINISTRAÇÃO NAVAL

CM, CEMA, 
ComOpNav, 

SGM, DGMM, 
DGPM, DGN, 

DGDNTM e CGCFN

INSTÂNCIAS INTERNAS DE APOIO
À GOVERNANÇA 

COGEM, COPLAPE, COPLAN, 
COFAMAR, CONCITEM, COTIM,
UGI, Comissão/Subcomissões 

Permanentes 
de Gestão de Riscos, 

CCSM e CCIMAR

GESTÃO TÁTICA

GESTÃO OPERACIONAL

Comandantes/Diretores das OM
 diretamente subordinadas aos ODS

Comandantes/Diretores das OM
 subordinadas ao nível anterior.

INSTÂNCIAS EXTERNAS DE GOVERNANÇA
Congresso Nacional (CN)

Tribunal de Contas da União (TCU), 
Controladoria-Geral da União (CGU)

Comitê Interministerial de 
Governança (CIG)

INSTÂNCIAS EXTERNAS DE APOIO
À GOVERNANÇA 

Controle Social Organizado

MINISTÉRIO DA DEFESA CONSELHO SUPERIOR
DE GOVERNANÇA (CONSUG)

COGEM - Comitê de Gestão Estratégica da Marinha
UGI - Unidade de Gestão da Integridade
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Serão apresentados abaixo, o propósito dos Conselhos/Comitês/Comissões/Unidade que figuram como instâncias internas de apoio à Governança da MB e assessoram o 
Comandante da Marinha e o Almirantado em todos os processos de tomada de decisão, cada um na sua área de conhecimento e atuação:

COPLAN  - Assessorar o CM no trato dos assuntos relacionados como Ciclo de Planejamento do Sistema do Plano Diretor (SPD);
COFAMAR  - Assessorar o CM nos assuntos administrativo-financeiros, exercendo o mais elevado nível de controle do PA, estando presente no mais alto nível de controle interno 
da Administração Naval;
COPLAPE  - Assessorar o CM nos assuntos relacionados como Planejamento dePessoal da Marinha;
CONCITEM  - Assessorar o CM dentro da estrutura de Ciência,Tecnologia e Inovação (CT&I) da MB,no trato dos assuntos de alto nível, relacionados à CT&I na MB;
COTIM  - Assessorar o Comandante da Marinha no trato dos assuntos relacionados à Governança da Tecnologia da Informação (TI) na MB;
COGEM  - Assessorar a Alta Administração Naval no trato dos assuntos relacionados ao Planejamento Estratégico da Marinha;
UGI  - Coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade no âmbito da Marinha do Brasil;
COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DE RISCOS  - Dirigir, orientar, coordenar, integrar e fiscalizar os trabalhos das Subcomissões Permanentes de Gestão de Riscos e dos órgãos 
de execução dos controles;
SUBCOMISSÕES PERMANENTES DE GESTÃO DE RISCOS  - Monitorar os riscos, bem como definir Planos de Contingência dos riscos a eles associados;
CCSM  - Órgão diretamente subordinado ao Comandante da Marinha, sendo a Unidade de Monitoramento e Gestão (UMG) do Serviço de Informações ao Cidadão no âmbito da 
Marinha doBrasil (SIC-MB) e o responsável pela gestão do processo de comunicação de riscos;
CCIMAR - Órgão de assistência direta e imediata do Comandante da Marinha, com competência para executar as atividades de Auditoria Interna Governamental, a fim de 
aprimorar o controle interno, preservar e agregar valor à gestão da Marinha do Brasil.
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A missão do atendimento ao público da MB é contribuir para a democracia 
e a efetividade dos direitos humanos, por meio da mediação de conflitos e do 
reconhecimento do usuário como sujeito de direitos. Dessa forma, a MB controla a 
qualidade do serviço público, de maneira a auxiliar na busca de soluções dos problemas 
existentes em cada OM.

O sítio institucional da MB (www.marinha.mil.br) oferece diversos canais de 
interação com o público externo, sendo o Centro de Comunicação Social da Marinha a 
Unidade de Monitoramento e Gestão (UMG) da informação, fazendo parte também da 
instância interna de apoio à governança.

O Serviço de Atendimento ao Usuário da MB (SAU-MB), formado pelo Serviço de 
Informações ao Cidadão (SIC-MB) e a Ouvidoria da Marinha (OUV-MB), articula-se com 
as diversas OM da Força, com a finalidade de atender às manifestações dos usuários, 
sejam elas classificadas em: acesso à informação pública, solicitação de providências, 
sugestão de melhorias e de simplificação dos serviços públicos, elogio, reclamação 
e denúncia. Além disso, o SAU-MB orienta e promove a capacitação de militares e 
servidores civis da MB nos assuntos afetos à Ouvidoria e Acesso à Informação. No sítio 
da MB constam os links para o registro de manifestações, bem como informações e 
relatórios em atendimento às orientações da Controladoria-Geral da União (CGU).

Em cumprimento às normas em vigor, as OM da MB também possuem seus 
próprios canais de atendimento ao usuário, por onde também são recebidas as 
manifestações. Os usuários são constantemente orientados a utilizarem a plataforma 
“Fala.BR”, do Governo Federal, pois dessa forma ocorre o monitoramento e o controle 
das manifestações e suas respostas pela UMG .

Outras ferramentas de transparência e relacionamento com a sociedade são as 
mídias sociais, amplamente usadas pela MB para divulgação de suas atividades. 
Atualmente a mídia social com maior número de usuários é o Facebook, contando com 
cerca de 1 milhão e 775 mil seguidores.

Fonte: CCSM

As Cartas de Serviços aos Usuários possuem a finalidade de aumentar a 
transparência ativa dos órgãos públicos. Na MB, elas possuem o objetivo de ampliar o 
conhecimento da sociedade sobre as atividades desenvolvidas pelas OM que prestam 
serviços à sociedade, como as OM da Autoridade Marítima (Capitanias dos Portos, 
suas Delegacias e Agências), OM prestadoras de serviços, OM de Saúde, Serviço de 
Seleção do Pessoal da Marinha e Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, 
informando ao usuário, de forma clara, os serviços prestados pela instituição, seus 
canais de atendimento, horários de atendimento e padrões de qualidade dos serviços 
executados. As Cartas de Serviços consolidam-se como um importante instrumento 
para reforçar a parceria com o usuário, no aperfeiçoamento da atuação das OM da MB. 
Tal procedimento está regulamentado internamente por meio da norma SGM-107, da 
Secretaria-Geral da Marinha.

3.2 - TRANSPARÊNCIA E RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
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Serviço de Informações ao Cidadão (SIC-MB)
O SIC-MB é responsável pelo atendimento e monitoramento, no âmbito da MB, do cumprimento da legislação vigente sobre Acesso à Informação. Ele monitora a divulgação 

de informações da Força, efetuadas por meio do sítio oficial na internet, bem como é responsável pelo processamento dos Pedidos de Acesso à Informação que, por sua vez, são 
realizados por meio da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (“Fala.BR”).

No ano de 2021, foram recebidos 497 Pedidos de Acesso à Informação, conforme abaixo:

SIC-MB - Visão Geral

Pedidos recebidos 497

Classificação da MB no Fala.BR 43/306

Fonte: CCSM

Serviço de Ouvidoria (OUV-MB)
Conforme citado anteriormente, a Ouvidoria da Marinha articula-se com todas as OM da Força, com a finalidade de atender às demandas dos usuários e fornecer subsídios 

para o aprimoramento dos serviços prestados e atendimento ao público.
Em 2021, a OUV-MB foi demandada em 1.975 manifestações.
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Abordaremos agora os programas de maior relevância da Marinha, em razão de sua dimensão estratégica para a Defesa Nacional e dos valores aportados no empreendimento, 
acompanhados dos respectivos indicadores de suas Ações Estratégicas Navais (AEN), uma vez que tratam de projetos de grande impacto e que contribuem diretamente para o 
alcance de resultados para a sociedade. 

As informações completas sobre os objetivos, metas, indicadores e resultados estão disponíveis em https://www.marinha.mil.br/transparencia-e-prestacao-de-contas 
(1. OBJETIVOS, METAS, INDICADORES, RESULTADOS E VINCULAÇÃO).

3.3 - PRINCIPAIS PROGRAMAS E PROJETOS
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PROGRAMA NUCLEAR DA MARINHA (PNM)
(PROGRAMA 6012 / AO 14T7 / OBNAV 6 / EN 6.1 /  AEN FORÇA NAVAL-1)

Centro industrial Nuclear de Aramar
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O Programa Nuclear da Marinha (PNM) é um dos programas estratégicos do 
Ministério da Defesa, desenvolvido pela Marinha do Brasil (MB), que está dividido 
basicamente em dois grandes empreendimentos: o desenvolvimento de tecnologia 
nuclear na área de reatores e o domínio do Ciclo do Combustível Nuclear. Esses dois são 
os pilares para o desenvolvimento, a obtenção e a operação do protótipo em terra de 
uma Planta Nuclear Embarcada (PNE), que é o Laboratório de Geração Nucleoelétrica 
(LABGENE), e da própria PNE do Submarino Convencional com Propulsão Nuclear 
(SCPN).

Na estrutura organizacional do Comando da Marinha, a Diretoria-Geral de 
Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM) é o Órgão de Direção 
Setorial (ODS) responsável pela condução do PNM, cabendo ao Centro Tecnológico 
da Marinha em São Paulo (CTMSP) coordenar e apoiar o desenvolvimento do PNM, 
bem como as atividades de suas Organizações Militares (OM) subordinadas no que 
concerne a recursos financeiros, de pessoal, de materiais e de serviços.

VISÃO GERAL DO PROGRAMA

PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme citado anteriormente, as principais entregas no escopo do PNM são: o 
domínio do Ciclo do Combustível Nuclear e o desenvolvimento de tecnologia nuclear 
na área de reatores, o qual visa a construção e operação do LABGENE e da PNE do 
SCPN.

O LABGENE corresponde ao protótipo em terra de um sistema de propulsão naval 
nuclear, em escala 1:1, que permitirá testar e otimizar uma ampla gama de sistemas 
e equipamentos, inclusive de proteção radiológica e segurança nuclear, servindo de 
referência para o projeto da PNE, e permitindo os ajustes e adequações que forem 
necessários para o atingimento do desempenho operacional do SCPN. Atualmente, 
dentre as atividades que estão em andamento no LABGENE pode-se destacar a 
realização de obras civis dos prédios e de infraestrutura; a aquisição, fabricação e 
montagem de equipamentos e a execução de montagem eletromecânica dos sistemas.

Para possibilitar a conquista da autonomia do Ciclo do Combustível Nuclear, uma 
relevante infraestrutura se faz necessária. O Centro Industrial Nuclear de ARAMAR 
(CINA), localizado em Iperó/SP, abriga uma série de instalações nucleares e não 
nucleares da MB destinadas ao desenvolvimento e produção do combustível nuclear 
para o LABGENE e para o futuro SCPN. Os principais empreendimentos incumbidos 
das atividades de produção do combustível são: a Unidade Piloto de Hexafluoreto de 
Urânio (USEXA); o Laboratório de Enriquecimento Isotópico (LEI); e o Laboratório de 
Materiais Nucleares (LABMAT).

Ao final da década de 80, a MB dominou a tecnologia de enriquecimento de 
urânio por meio do desenvolvimento dos sistemas de separação isotópica, barreira de 
elevado conteúdo tecnológico e de domínio de poucos países. Atualmente, procura-se 
modernizar continuamente as instalações de separação isotópica, visando à obtenção 
de ultracentrífugas cada vez mais eficientes, a fim de atender ao PROSUB e ao setor de 
enriquecimento de urânio das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), dada sua parceria 
estratégica com a MB.

Intrinsecamente à evolução do PNM existe a necessidade de investimento em 
pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos específicos do segmento nuclear e 
engenharias correlatas para o avanço de cada projeto. 

O Programa não é exequível sem uma infraestrutura de apoio para que as suas 
OM técnicas e operativas possam cumprir suas respectivas missões. Neste contexto, 
o CTMSP conta com o Batalhão de Defesa Nuclear Biológica Química e Radiológica 
(BtlDefNBQR), o Centro de Coordenação de Estudos em São Paulo (CCEMSP) e o Centro 
de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo (CeITMSP). 

Para a coordenação do PNM, o CTMSP elaborou o seu Planejamento Estratégico 
Organizacional 2020-2023 (PEO) a fim de analisar os cenários de riscos e oportunidades, 
assim como detalhar suas metas e ações a serem empreendidas. 

A evolução do PNM permitirá que o País detenha elevada competência técnica para 
o desenvolvimento de reatores do tipo Pressurized Water Reactor (PWR) e domínio de 
toda a cadeia de produção do combustível nuclear. Tais tecnologias no País permitirão 
avanço em outras áreas que se beneficiam do desenvolvimento nuclear, tais como 
energia, medicina, agricultura e outras aplicações industriais. 
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IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

No contexto atual, onde inexiste a transferência de tecnologia ou o suporte técnico ao PNM, torna-se fundamental a prontificação e operação do LABGENE para o avanço 
do desenvolvimento da PNE do SCPN, que ampliará nosso poder de defesa e dissuasão sobre as Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). 

Devido à característica dual do Programa, o Brasil entrará para o rol de países com a capacidade de projetar, construir, licenciar e operar reatores nucleares. No contexto 
atual, onde inexiste a transferência de tecnologia ou o suporte técnico ao PNM, torna-se fundamental a prontificação e operação do LABGENE para o avanço do desenvolvimento 
da PNE do SCPN, que ampliará nosso poder de defesa e dissuasão sobre as Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). 

Devido à característica dual do Programa, o Brasil entrará para o rol de países com a capacidade de projetar, construir, licenciar e operar reatores nucleares de potência, do 
tipo PWR, trazendo os seguintes benefícios imediatos para a sociedade: possibilidade de expansão da matriz energética, assim como para a construção de uma base especializada 
de profissionais no País capaz de atuar em outros projetos do Programa Nuclear Brasileiro (PNB), a exemplo do desenvolvimento do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) para 
a fabricação de radiofármacos. Ademais, um enorme potencial de contribuição para com as diversas áreas beneficiadas pela tecnologia nuclear, tais como agricultura, indústria e 
saúde. Podem ser destacados ainda outros benefícios, entre eles: o arrasto tecnológico trazido ao País, a nacionalização de processos e equipamentos, o fortalecimento da Base 
Industrial de Defesa (BID) e a geração de empregos diretos e indiretos. 

PRINCIPAIS ENTREGAS

LABGENE
- Conclusão das obras de acabamento do Prédio Auxiliar Não Controlado (PANC);
- Revisão e atualização dos cálculos de blindagem aplicáveis ao LABGENE;
- Fabricação do conjunto dos vasos de pressão do Sistema de Resfriamento de Emergência (SRE), para o LABGENE, pela Nuclebrás Equipamentos Pesados (NUCLEP);
- Início da irradiação das varetas combustíveis do LABGENE em reator de pesquisas;
- Obtenção da 4ª Licença Parcial de Construção para a Montagem Eletromecânica do Bloco 40 (Circuito Primário); e
- Conclusão da instalação da Sela Fixa e Selas Móveis da contenção nuclear do LABGENE. Encontram-se em andamento as fabricações da parte inferior da Seção do Reator, das 
Anteparas de Vante e de Ré e do fundo do Tanque de Blindagem Primária (TBP) pela NUCLEP.

Ciclo do Combustível
- Fabricação das pastilhas do Elemento Combustível (EC) do LABGENE pela INB;
- Fabricação de 60% das pastilhas dos elementos de segurança para o reator do LABGENE; e
- Continuação da fabricação da parte metálica do EC do LABGENE.
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
O Programa Nuclear da Marinha (PNM) é suportado pela Ação Orçamentária (AO) 14T7, cujos contratos são agrupados nas seguintes metas:

- construção do Protótipo de Reator Nuclear (Plano Orçamentário 0001);
- pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo de Combustível Nuclear (Plano Orçamentário 0002); e
- manutenção e Operação das Unidades de Tecnologia Nuclear da Marinha.

Programa 6012 Ação 
Orçamentária LOA Despesas empenhadas Despesas liquidadas Despesas pagas Restos a pagar

inscritos
Restos a pagar pagos

14T7 R$ 213.117.000,00 R$ 214.022.987,82 R$ 122.745.650,84 R$ 122.686.021,09 R$ 116.215.986,50 R$ 75.123.753,94

ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO NO ANO

2008 R$ 111.361.414,79 R$ 111.039.835,48* R$ 111.202.001,11

2009 R$ 181.265.486,23 R$ 142.273.154,66* R$ 139.617.343,94

2010 R$ 118.627.065,40 R$ 89.284.803,80* R$ 84.739.419,61

2011 R$ 188.417.985,73 R$ 238.825.125,44* R$ 226.921.763,14

2012 R$ 299.816.216,61 R$ 237.999.099,34* R$ 249.629.261,45

2013 R$ 371.049.999,00 R$ 308.437.071,13* R$ 233.108.525,06

2014 R$ 347.635.675,71 R$ 256.962.215,85* R$ 309.338.354,18

2015 R$ 254.013.314,06 R$ 239.118.406,80* R$ 209.004.960,93

2016 R$ 160.369.766,16 R$ 328.327.766,25* R$ 353.753.776,93
2017 R$ 388.099.495,72 R$ 279.582.251,39* R$ 306.744.413,15

2018 R$ 304.213.790,68 R$ 226.370.854,00* R$ 233.229.417,03

2019 R$ 251.630.328,82 R$ 262.235.194,93* R$ 261.824.680,22

2020 R$ 134.783.366,74 R$ 78.816.538,90 R$ 242.123.784,80

2021 R$214.022.987,82 R$ 122.745.650,84 R$ 197.809.775,03

TOTAIS R$ 3.325.306.893,48 R$ 2.992.017.968,81 R$ 3.159.047.476,57 

*Inclui valores de restos a pagar

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.
Notas:

1. Na coluna LOA foi considerada a dotação atualizada do exercício, a LOA do exercício mais acréscimos de créditos adicionais e emendas parlamentares, bem como 
cancelamentos e remanejamentos de dotações; e

2. As colunas de despesas empenhadas, despesas liquidadas e pagas apresentam variação cambial; tendo em vista que alguns empenhos são emitidos em moeda estrangeira.
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Ação Estratégica Naval – Força Naval - 1

Indicador de desempenho:
Avanço Físico do LABGENE

Meta:
6%

Realizado:
3%

Objetivo da AEN:
Possuir a capacidade de executar de forma autóctone as fases principais do ciclo do combustível 

nuclear, bem como o protótipo para o reator do submarino convencional de propulsão nuclear (SN-
BR).

Desempenho:
Regular

Responsável:
DGDNTM

Ação decorrente do indicador:
- conclusão das obras de acabamento do Prédio Auxiliar Não Controlado (PANC);

- revisão e atualização dos cálculos de blindagem aplicáveis ao LABGENE;
- fabricação do conjunto dos vasos de pressão do Sistema de Resfriamento de Emergência (SRE), para o LABGENE, pela Nuclebrás Equipamentos 

Pesados (NUCLEP);
- início da irradiação das varetas combustíveis do LABGENE em reator de pesquisas;

- obtenção da 4ª Licença Parcial de Construção para a Montagem Eletromecânica do Bloco 40 (Circuito Primário); e
- conclusão da instalação da Sela Fixa e Selas Móveis da contenção nuclear do LABGENE. Encontram-se em andamento as fabricações da parte 

inferior da Seção do Reator, das Anteparas de Vante e de Ré e do fundo do Tanque de Blindagem Primária (TBP) pela NUCLEP.

Ação Estratégica Naval –  Força Naval - 1
Indicador de desempenho:

Avanço Físico do Ciclo do Combustível
Meta:

2%
Realizado:

1%

Objetivo da AEN:
Possuir a capacidade de executar de forma autóctone as fases principais do ciclo do combustível 

nuclear, bem como o protótipo para o reator do submarino convencional de propulsão nuclear (SN-BR).

Desempenho:
Regular

Responsável:
DGDNTM

Ação decorrente do indicador:
- fabricação das pastilhas do Elemento Combustível (EC) do LABGENE pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB);

- fabricação de 60% das pastilhas dos elementos de segurança para o reator do LABGENE; e
- continuação da fabricação da parte metálica do EC do LABGENE.

INDICADORES DE DESEMPENHO
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PROGRAMA DE SUBMARINOS (PROSUB)
(PROGRAMA 6012 / AO 123G, 123H E 123I / OBNAV 6 / AEN EN 6.2 / AEN FORÇA NAVAL – 2)

Complexo Naval de Itaguaí - RJ
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VISÃO GERAL DO PROGRAMA

O desenvolvimento e a construção do SCPN é o objeto precípuo do PROSUB. Por meio deste complexo programa do Ministério da Defesa, aliado ao PNM, o Brasil conquistará 
a capacidade de projetar, construir, operar e manter submarinos convencionais com propulsão nuclear, competências detidas atualmente por poucos países no mundo.

O Programa insere-se na parceria estratégica estabelecida entre o Brasil e a França, a partir de 23 de dezembro de 2008, quando foram firmados os seguintes acordos de 
nível Político e Técnico/Comercial:

a) parceria estratégica entre a República Federativa do Brasil e a República da França, prevendo cooperação na área de defesa, entre outras, no âmbito de submarinos, 
firmada pelos respectivos Presidentes da República;

b) acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa na área de submarinos, firmados pelos respectivos Ministros da Defesa;
c) ajuste técnico entre o Ministério da Defesa da República Federativa do Brasil e o Ministério da Defesa da República Francesa relativo à concepção, construção e 

comissionamento técnico de submarinos, firmado pelo Comandante da Marinha do Brasil e pelo Chefe de Estado-Maior da Marinha da França; e
d) contrato principal, celebrado entre a Marinha do Brasil e o Consórcio Baía de Sepetiba, Naval Group e Construtora Norberto Odebrecht S.A., atinente à transferência 

de tecnologia e prestação de serviços técnicos especializados relativos ao PROSUB, destinados a capacitar a MB em projeto e construção de submarinos convencionais e de 
propulsão nuclear. Os objetos genéricos do Contrato Principal tornaram-se alvos de novas negociações, conduzidas até 3 de setembro de 2009, quando então o Diretor-Geral do 
Material da Marinha (DGMM) celebrou todos os contratos subordinados do Programa, conforme o quadro a seguir:

CONTRATO CONTRATADO OBJETO

1A Naval Group Pacote Material e Logístico para 4 Submarinos Convencionais

1B Itaguaí Construções Navais (ICN) Construção de 4 Submarinos Convencionais

2 Naval Group e ICN Preliminar do Pacote Material e Logístico do SCPN

3 Naval Group Torpedos, Contramedidas e Logística Associada

4 Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO) Complexo Naval de Itaguaí

5 Naval Group e CNO Gestão do Programa

6 Naval Group Transferência de Tecnologia

Offset Naval Group Compensações Comerciais
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A DGDNTM, por meio da Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de 
Submarino Convencional com Propulsão Nuclear (COGESN), é a principal condutora do 
PROSUB, com a responsabilidade pela execução do Contrato Principal e dos Contratos 
Subordinados correspondentes, bem como a adequada gestão dos recursos alocados 
ao Programa. 

A Portaria nº 277/MB/2008 (alterada pela Portaria nº 363/MB/2008) criou a 
COGESN, imputando-lhe as seguintes atribuições: 

a) gerenciar o projeto e a construção do estaleiro dedicado aos submarinos; 
b) gerenciar o projeto e a construção da base de submarinos;
c) gerenciar o projeto e a construção de SCPN; e
d) gerenciar o projeto de detalhamento do Submarino Convencional a ser adquirido 

pela Marinha do Brasil. 

PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES

No escopo do PROSUB, identificam-se os seguintes objetivos estratégicos:

a) Implantar a Infraestrutura para Construção e Manutenção de Submarinos 
Convencionais e Convencionais com Propulsão Nuclear.

Consiste das seguintes metas estratégicas constantes do Empreendimento Modular 
de obtenção da infraestrutura industrial naval de Itaguaí:

1) absorção da tecnologia para o projeto do Complexo Naval de apoio ao SCPN;
2) construção de um Complexo Naval em Itaguaí (CNI);
3) nacionalização de sistemas e equipamentos do CNI; e
4) construção / aquisição de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) e infraestrutura 

de apoio.

Neste escopo são 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 organizações de 
manutenção e adestramento de suas tripulações. A construção do Complexo Naval está 
localizada no município de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, em terreno contíguo ao 
do porto de Itaguaí; 

- distribuição dos PNR às tripulações dos submarinos e das OM de apoio que 
comporão o CNI;

- gerenciamento do projeto; e 

- estabelecimento de uma infraestrutura de apoio, englobando a obtenção de 
embarcações de apoio, viaturas, estrutura de segurança, saúde, telecomunicações 
e tecnologia da informação, levantamento hidrográfico, sinalização náutica e outras 
estruturas de apoio aos submarinos e às suas tripulações.

b) Dotar a MB de novos submarinos convencionais (S-BR), 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 
de obtenção de submarinos: 

1) obtenção de quatro S-BR, com transferência de tecnologia de projeto de 
detalhamento da seção intermediária e de construção dos submarinos convencionais;

2) obtenção de torpedos e equipamentos de contramedidas para os S-BR;
3) nacionalização de materiais, equipamentos e sistemas dos S-BR; e
4) independência e autonomia para o gerenciamento do ciclo de vida dos S-BR.

Neste escopo são desenvolvidas as seguintes atividades: 
- aquisição de pacotes de materiais necessários e suficientes para a fabricação dos 

S-BR, respectivos sistemas e tecnologia de construção, incluindo a transferência de 
tecnologia para a efetiva construção;

- aquisição de armamentos, despistadores e respectivos sistemas logísticos;
- gerenciamento da construção dos S-BR; e 
- capacitação para o gerenciamento do ciclo de vida dos S-BR.

c) Dotar a MB de SCPN, 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 
de obtenção de submarinos:

1) capacitação em projeto e construção do SCPN;
2) obtenção da Plataforma do SCPN;
3) projeto de construção e validação da PNE;
4) independência e autonomia para o gerenciamento do ciclo de vida do SCPN; e
5) nacionalização de materiais, equipamentos e sistemas do SCPN.
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Neste escopo serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
- obtenção da capacidade tecnológica de projetar SCPN;
- aquisição de pacote de material para um SCPN e respectivo sistema de apoio 

logístico;
- projeto, construção e teste da PNE;
- gerenciamento do projeto e construção do SCPN;
- capacitação para tecnologia de projeto da plataforma e do sistema de combate 

do SCPN; e
- capacitação para o gerenciamento do ciclo de vida do SCPN.

- Realização de provas de mar do Submarino Riachuelo; 
- Conclusão da última união do casco do Submarino Tonelero;
- Embarque do módulo de armazenamento de torpedos e do “Cradle” dos diesel-

geradores do Submarino Angostura;
- Evolução da fase inicial de detalhamento do projeto SCPN;
- Assinatura do contrato para aquisição de materiais e construção da Seção de 

Qualificação do SCPN;
- Obtenção da Primeira Licença Parcial para Construção do SCPN - construção do 

casco resistente e “cofferdams”; 
- Recebimento das seguintes estruturas da Base de Submarinos da Ilha da Madeira 

(BSIM): oficina e almoxarifado de mastros, periscópios e sistemas de combate e; posto 
de atendimento de saúde; e

- Recebimento das seguintes estruturas no Estaleiro de Manutenção (ESM): prédio 
de administração do ESM, refeitório, cozinha e o almoxarifado da manutenção.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Programas de Inclusão Social 
O PROSUB possibilitou a implantação de Programas de Inclusão Social, financiados 

pela MB e coordenados pela CNO, entre os quais pode ser destacado o Programa 
"Alimento Justo", um programa de agricultura familiar que visa à promoção do 
crescimento da renda familiar por meio do fomento à produção agrícola de pequenas 
propriedades no Município de Itaguaí. Dentre os resultados da fase inicial deste 
Programa destacou-se a formação da "Cooperativa de Agricultores Familiares de Itaguaí" 
(COOPAFIT). Atualmente, o PROSUB-EBN mantém uma rotina de compras da produção 
dos agricultores, sob demanda, individualmente ou por meio da COOPAFIT, para 
atendimento à cozinha industrial do EBN. Os produtores locais também comercializam 
sua produção com a empresa Itaguaí Construções Navais (ICN), que já opera a Unidade 
de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM), também pertencente à MB.

Dessa forma, a economia local está sendo impactada positivamente pela demanda 
de mão de obra, insumos e prestação de serviços. Destaca-se ainda o aquecimento da 
economia, em especial no setor terciário (lojas, restaurantes, lazer), proporcionalmente 
ao aumento na oferta de mão de obra relacionada ao empreendimento. Para aquisição 
de bens e serviços no EBN é priorizada a contratação de serviços em Itaguaí, desde 
que os fornecedores locais apresentem condições iguais aos externos ao município, 
a citar: volume, qualidade, preço, regularidade fiscal, prazo de entrega e condição de 
pagamento.

Programa de Gestão Ambiental

O Setor mantém, em coordenação da empresa Itaguaí Construções Navais (ICN), as 
atividades abaixo relacionadas, visando a manutenção da legislação em vigor: 

- tratamento de efluentes industriais e/ou domésticos;
- tratamento de água;
- gerenciamento de riscos ambientais;
- gerenciamento de resíduos;
- monitoramentos ambientais;
- licenciamento para supressão vegetal; e
- atendimento às demandas da comunidade.Os itens a seguir apresentam os benefícios sociais ao País e, em especial, à região, 

decorrentes da execução do PROSUB.

PRINCIPAIS ENTREGAS
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Os Contratos do PROSUB são organizados em três Empreendimentos Modulares (EM), segundo a natureza de seus objetos e de acordo com o objetivo da Ação de Governo, 
dentro do Programa de Planejamento e Administração nº 0626 – Reaparelhamento da Marinha do Brasil:

a) EM 18: Ação do PPA nº 123G – Implantação do Estaleiro e da Base Naval para construção e manutenção de Submarinos;
b) EM 19: Ação do PPA nº 123H – Construção do SCPN; e
c) EM 20: Ação do PPA nº 123I – Construção de S-BR.

Ação Orçamentária LOA* Despesas 
empenhadas**

Despesas 
liquidadas** Despesas pagas** Restos a pagar 

inscritos***
Restos a pagar 

pagos****

123G R$ 259.211.588,00 R$ 259.211.588,00 R$ 257.152.376,93 R$ 257.117.476,93 R$ 54.009.994,93 R$ 29.459.317,48 

123H R$ 461.023.923,00 R$ 487.677.458,80 R$ 472.094.900,28 R$ 471.498.612,78 R$ 12.478.117,39 R$ 11.068.538,08

123I R$ 621.916.510,00 R$ 637.259.534,30 R$ 545.131.559,79 R$ 545.131.559,79 R$ 188.734.450,58 R$ 184.901.368,26

Fonte: Consulta Tesouro Gerencial realizada no dia 05/01/2022 

* Na coluna LOA foi considerado o Limite para Movimentação e Empenho (LME);
** As colunas de despesas empenhadas, despesas liquidadas e pagas apresentam variação cambial; tendo em vista que alguns empenhos são emitidos em moeda estrangeira; 

*** Posição Restos a Pagar inscritos no mês de janeiro de 2021; e
**** Posição Restos a Pagar pagos até 31 de dezembro de 2021. 
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PROGRAMA 6012 - AO 123G

Ano Empenhado Liquidado Pago no Ano

2009 R$ 608.925.293,85 R$ 608.925.293,85* R$ 554.282.916,97

2010 R$ 1.050.889.139,04 R$ 1.064.980.711,74* R$ 1.103.110.183,00

2011 R$ 832.520.058,88 R$ 832.426.698,05* R$ 832.482.379,31

2012 R$ 1.222.340.688,08 R$ 1.192.143.570,80* R$ 1.190.545.150,80

2013 R$ 1.365.926.470,14 R$ 1.323.125.434,53* R$ 952.878.038,94

2014 R$ 1.251.901.136,47 R$ 1.279.160.430,65* R$ 1.540.494.951,98

2015 R$ 684.692.574,12 R$ 553.259.456,60* R$ 351.843.413,84

2016 R$ 340.685.870,47 R$ 396.618.814,07* R$ 707.699.987,46

2017 R$ 376.297.028,84 R$ 408.678.096,19* R$ 409.771.223,45

2018 R$ 483.532.044,20 R$ 536.767.816,88* R$ 536.847.415,92

2019 R$ 380.537.176,21 R$ 377.672.568,07* R$ 373.118.016,62

2020 R$ 434.053.229,19 R$ 424.468.868,02 R$ 444.039.859,37

2021 R$ 259.211.588,00 R$ 257.152.376,93 R$ 286.576.794,41

TOTAL R$ 9.291.512.297,49 R$ 9.255.380.136,38 R$ 9.283.690.332,07

*Inclui valores de restos a pagar
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PROGRAMA 6012 - AO 123H

Ano Empenhado Liquidado Pago no Ano

2009 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2010 R$ 398.600.239,81 R$ 283.823.402,64* R$ 283.719.629,77

2011 R$ 209.681.022,53 R$ 296.234.383,88* R$ 296.253.887,35

2012 R$ 186.576.205,25 R$ 179.490.254,37* R$ 179.289.954,37

2013 R$ 242.379.509,37 R$ 126.250.062,00* R$ 94.897.520,15

2014 R$ 458.650.923,31 R$ 299.460.678,98* R$ 331.096.189,77

2015 R$ 128.896.714,08 R$ 497.053.030,84* R$ 426.836.168,69

2016 R$ 242.298.172,75 R$ 258.780.065,66* R$ 324.070.440,48

2017 R$ 377.331.959,77 R$ 366.198.985,95* R$ 365.441.879,16

2018 R$ 449.882.693,17 R$ 413.494.711,18* R$ 415.348.076,38

2019 R$ 405.337.255,57 R$ 499.314.316,54* R$ 499.557.553,82

2020 R$ 309.745.720,06 R$ 303.384.218,74 R$ 340.648.158,84

2021 R$ 487.677.458,80 R$ 472.094.909,28 R$ 482.567.150,86

TOTAL R$ 3.897.057.874,47 R$ 3.995.579.020,06 R$ 4.039.726.609,64

*Inclui valores de restos a pagar
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PROGRAMA 6012 - AO 123I

Ano Empenhado Liquidado Pago no Ano

2009 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2010 R$ 1.631.070.977,83 R$ 1.488.471.404,71* R$ 1.488.471.404,71

2011 R$ 1.119.388.737,31 R$ 859.592.259,18* R$ 855.423.825,66

2012 R$ 635.247.080,55 R$ 642.536.378,98* R$ 646.571.849,26

2013 R$ 762.168.286,08 R$ 568.529.105,32* R$ 539.109.997,57

2014 R$ 343.499.912,59 R$ 927.980.717,47* R$ 892.105.935,74

2015 R$ 264.590.334,49 R$ 542.677.151,86* R$ 473.776.063,35

2016 R$ 486.440.895,97 R$ 495.738.825,31* R$ 611.523.735,71

2017 R$ 961.058.038,37 R$ 917.866.853,85* R$ 918.016.749,56

2018 R$ 953.778.853,21 R$ 898.948.578,71* R$ 898.948.578,71

2019 R$ 512.844.298,66 R$ 490.820.998,21* R$ 490.716.435,73

2020 R$ 687.224.687,20 R$ 678.477.021,34 R$ 684.382.575,73

2021 R$ 637.259.534,30 R$ 545.131.559,79 R$ 730.032.928,05

TOTAL R$ 8.994.571.636,56 R$ 9.056.770.854,73 R$ 9.229.080.079,78

*Inclui valores de restos a pagar
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Ação Estratégica Naval – Força Naval - 2

Indicador de desempenho:  
Avanço da Construção dos S-BR 

Meta:
7,74%

Realizado:
7,05%

Objetivo da AEN:
Executar o Programa de Submarinos (PROSUB)

Desempenho: 
Excelente

Responsável:
DGDNTM

Ação decorrente do indicador:
Ao final de 2020, o avanço da construção dos SB-R encontrava-se num estágio de avanço físico de 77,72%. As restrições orçamentárias em 2021 e os impactos 
remanescentes da COVID-19 levaram a um replanejamento do avanço físico da construção dos SB-R, de modo a alcançar o patamar de 84,77% ao final do ano.

Como medida de mitigação aos riscos decorrentes do corte orçamentário de 2021, bem como das restrições remanescentes do COVID-19 que trouxeram impactos às 
atividades programadas, essas atividades foram replanejadas de forma a se otimizar o aproveitamento dos recursos disponíveis para o atingimento das metas propostas, 

bem como a repactuação dos contratos ligados a construção dos 4 submarinos.
Como resultado desse esforço, no que se refere à construção dos SB-R, em 2021 foram realizados: lançamento do torpedo do S. Riachuelo; carga completa das baterias do 

S. Humaitá; e a união final das seções do S. Tonelero.

Ação Estratégica Naval – Força Naval - 2

Indicador de desempenho: 
Avanço do Projeto e Construção do Submarino Convencional com Propulsão Nuclear

Meta:
2,27%

Realizado:
0,56%

Objetivo da AEN:
Executar o Programa de Submarinos (PROSUB)

Desempenho: 
Baixo

Responsável:
DGDNTM

Ação decorrente do indicador:
Ao final de 2020, o avanço do projeto e construção do SCPN encontrava-se num estágio de avanço físico de 21,88%. As restrições orçamentárias em 2021 e os impactos 

remanescentes da COVID-19 levaram a um replanejamento do avanço físico da construção dos SCPN, de modo a alcançar o patamar de 22,44% ao final do ano.
Como medida de mitigação aos riscos decorrentes do corte orçamentário de 2021, bem como das restrições remanescentes do COVID-19 que trouxeram impactos às 

atividades programadas, essas atividades foram replanejadas de forma a se otimizar o aproveitamento dos recursos disponíveis para o atingimento das metas propostas, 
bem como a repactuação dos contratos ligados a construção do SCPN.

Como resultado desse esforço, no que se refere à construção do SCPN, em 2021 foram realizados: a assinatura do Contrato 9 - Contrato para a Fabricação, Construção 
e Entrega da Seção de Qualificação e da Seção "C" Preliminar do SCPN; obtenção da 1ª Licença Parcial de Construção do SCPN; e a assinatura de Termo Aditivo para 

aquisição de material para construção da Seção de Qualificação e Seção C Preliminar do SCPN.

INDICADORES DE DESEMPENHO
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Ação Estratégica Naval – Força Naval - 2

Indicador de desempenho: 
Avanço Físico da Infraestrutura do Complexo Naval em Itaguaí

Meta:
9,21%

Realizado:
5,46%

Objetivo da AEN:
Executar o Programa de Submarinos (PROSUB)

Desempenho:
Bom

Responsável:
DGDNTM

Ação decorrente do indicador:
Ao final de 2020, o avanço da construção da infraestrutura do Complexo Naval de Itaguaí (CNI) encontrava-se num estágio de avanço físico de 
75,33%. As restrições orçamentárias em 2021 e os impactos remanescentes da COVID-19 levaram a um replanejamento do avanço físico da 

sua construção de modo a alcançar o patamar de 80,79% ao final do ano.
Como medida de mitigação aos riscos decorrentes do corte orçamentário de 2021, bem como das restrições remanescentes do COVID-19 que 

trouxeram impactos às atividades programadas, essas atividades foram replanejadas de forma a se otimizar o aproveitamento dos recursos 
disponíveis para o atingimento das metas propostas, bem como o realinhamento do cronograma construtivo da infraestrutura do CNI.

Como resultado desse esforço, no que se refere às obras de construção da infraestrutura do CNI, em 2021 foram realizados: a assinatura do 
Contrato 9 - Contrato para a Fabricação, Construção e Entrega da Seção de Qualificação e da Seção "C" Preliminar do SCPN; prontificação 

da Oficina de Ativação de Baterias para o SBR-2; ativação da Base de Submarinos da Ilha da Madeira; e o comissionamento do Simulador de 
Escape do Prédio DTS.

Seção do Submarino Tonelero
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NAVIO-PATRULHA DE 500 TONELADAS (NPa500)
(PROGRAMA 6012 / AO 1N47, 21A0 E 21CL / OBNAV 6 / EN 6.2 / AEN FORÇA NAVAL – 4)

VISÃO GERAL DO PROGRAMA

O projeto prevê a retomada da construção de dois Navios-Patrulha de 500 toneladas (NPa Maracanã e Mangaratiba) no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 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 Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB); apoio às atividades de salvaguarda da vida humana no mar, na área de responsabilidade do Brasil; e apoio às ações de Defesa Civil. 

PRINCIPAIS ENTREGAS

No decorrer de 2021 foram concluídas as seguintes metas principais:
A – NPa Maracanã
Recebimento do canhão BOFORS MK 4, docagem, serviço de preservação dos motores e redutoras, instalação dos geradores e unidades de ar condicionado, serviços de 

tratamento e pintura de compartimentos e convés. 

B – NPa Mangaratiba
Recebimento do canhão BOFORS MK 4.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Emprego dos meios em ações humanitárias em apoio às atividades de Defesa Civil, em locais declarados em estado de calamidade pública, fiscalização e controle da poluição 
no mar realizadas pelos navios da Marinha. Adicionalmente, a construção nos navios no AMRJ proporciona geração de empregos no setor da construção naval. 
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

AÇÃO LOA Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Restos a Pagar Inscritos Restos a Pagar Pagos

1N47 R$ 6.686.795,00 R$ 6.686.795,00 R$ 6.261.793,04 R$ 6.261.793,04 R$ 927.202,66 859.427,75

21A0 R$ 32.427.567,63 R$ 32.427.567,63 R$ 31.812.014,71 R$ 31.812.014,71 R$ 0,00 R$ 0,00

21CL R$ 15.199.782,81 R$ 15.199.782,81 R$ 14.940.428,12 R$ 14.940.428,12 R$ 0,00 R$ 0,00

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.
Notas:

1. Na coluna LOA foi considerada a dotação atualizada do exercício, a LOA do exercício mais acréscimos de créditos adicionais e emendas parlamentares, bem 
como cancelamentos e remanejamentos de dotações; 

2. As colunas de despesas empenhadas, despesas liquidadas e pagas apresentam variação cambial; tendo em vista que alguns empenhos são emitidos em 
moeda estrangeira;

3. Posição Restos a Pagar inscritos corresponde ao total de restos a pagar processados e não processados inscritos e reinscritos de 2020 e de anos anteriores. 
Valores em real convertidos a taxa cambial de R$ 5,5805XUSD 1,00, posição DEZ2021; e

4. Foi considerado nos valores apresentados o montante de recursos indicado para os serviços das OMPS (Organizações Militares Prestadoras de Serviços).

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2019 R$ 4.003.041,00 R$ 4.003.041,00 R$ 4.000.000,00 

2020 R$ 14.278.701,39 R$ 14.239.449,88 R$ 14.239.449,98
2021 R$ 54.314.145,44 R$ 53.014.235,87 R$ 53.873.663,63

TOTAL R$ 72.595.887,83 R$ 71.256.726,75 R$ 72.113.113,61

Fonte: Tesouro Gerencial – Posição mês de lançamento DEZ/2021
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Ação Estratégica Naval – Força Naval - 4     

Indicador de desempenho: PRONAPA

O indicador é o avanço físico do programa. Percentual das metas físicas cumpridas / metas físicas 
totais.

O indicador será obtido e apurado por meio da seguinte regra de formação:
PRONAPA = (nº de metas físicas cumpridas / nº de metas físicas totais) X 100.

Meta:
11% em 2021

Realizado:
8,53% em 2021
(total do projeto 

77,54%)

Objetivo da AEN
Obtenção de Navios-Patrulha 500 para emprego na fiscalização da Amazônia Azul

Desempenho:

Bom

Responsável:
DGMM

Ação decorrente do indicador:
O projeto se desenvolve bem, porém o gerenciamento dos riscos associados ao projeto vem sendo revisado constantemente, principalmente 

considerando possíveis restrições orçamentárias. No ano de 2021 houve provisionamento perto da data limite para empenho, o que 
prejudicou um pouco o desempenho do projeto.

INDICADOR DE DESEMPENHO
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HELICÓPTEROS MULTIEMPREGO
(PROGRAMA 6012 / AO 156O / OBNAV 6 / EN 6.2 / AEN FORÇA NAVAL – 6)

Helicópteros Multiemprego (HME S-70b Seahawk)

O projeto teve seu início em 2008, e previa a aquisição de 04 aeronaves SH-16 (nomenclatura das aeronaves S-70b Seahawk na MB), a serem usadas primariamente em 
missões antissubmarino e contra alvos em superfície. De modo secundário, poderiam ser empregadas em ações humanitárias em apoio às atividades de Defesa Civil, em locais 
declarados em estado de calamidade pública, fiscalização, controle da poluição no mar e apoio às ações de saúde realizadas pelos navios da Marinha em proveito das comunidades 
ribeirinhas, na região Amazônica e no Pantanal, resgate e evacuação de feridos em navios no Mar Territorial brasileiro e apoio às ações de pesquisa e de presença brasileira no 
continente Antártico. Essas aeronaves viriam para substituir as aeronaves SH-3A/B que compunham o inventário da Marinha e encontravam-se obsoletas e antieconômicas, sob 
o ponto de vista de manutenção. Em 2011 foram acrescentadas, ao contrato, mais duas aeronaves SH-16 e em 2015 a aquisição de um simulador tático.

Das seis aeronaves constantes do processo de aquisição, quatro foram recebidas em 2012 e duas em 2015. Em continuidade ao projeto, foi desenvolvido o Simulador Tático 
de Missão dos Helicópteros de Multiemprego. Foi incluído um período de quatro anos de suporte logístico sob a responsabilidade da empresa. 

VISÃO GERAL DO PROGRAMA

PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES

Em continuidade ao projeto HME, foi realizado um acordo governamental entre a MB e a USNavy (Ammendment 05 – ABR2015) para aquisição de um simulador tático de 
missão. Foi incluído um período de quatro anos de suporte logístico (CLS), sob responsabilidade da empresa. O emprego do simulador permitirá uma redução significativa nas 
horas da aeronave alocadas à instrução e adestramento das tripulações, resultando em economia no uso do próprio meio e de seus sensores, o que, invariavelmente, impactará 
nos recursos despendidos para a manutenção das aeronaves. A previsão de conclusão está relacionada ao alongamento do cronograma físico financeiro, em razão do CLS, cujo 
último pagamento ocorrerá em 2025.

PRINCIPAIS ENTREGAS

Foi entregue o Simulador Tático de Missão SH-16 em 2021 e teve início o contrato de suporte logístico (CLS) para o período de 4 anos.
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IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Emprego da aeronaves em ações humanitárias em apoio às atividades de Defesa Civil, em locais declarados em estado de calamidade pública, fiscalização, controle da 
poluição no mar e apoio às ações de saúde realizadas pelos navios da Marinha em proveito das comunidades ribeirinhas, na região Amazônica e no Pantanal, resgate e evacuação 
de feridos em navios no Mar Territorial brasileiro e apoio às ações de pesquisa e de presença brasileira no continente Antártico.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

AÇÃO LOA Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Restos a Pagar Inscritos Restos a Pagar Pagos

21CL R$ 1.201.642,51 R$ 1.328.321,62 R$ 1.328.321,62 R$ 1.328.321,62 R$ 0,00 R$ 0,00

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.
Notas:

1. Na coluna LOA foi considerada a dotação atualizada do exercício, a LOA do exercício mais acréscimos de créditos adicionais e emendas parlamentares, bem como 
cancelamentos e remanejamentos de dotações; e

2. As colunas de despesas empenhadas, despesas liquidadas e pagas apresentam variação cambial; tendo em vista que alguns empenhos são emitidos em moeda estrangeira.
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ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO NO ANO

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

2020 R$ 7.795.050,00 R$ 7.795.050,00 R$ 7.795.050,00

2021 R$ 1.328.321,62 R$ 1.328.321,62 R$ 1.328.321,62

TOTAL R$ 869.835.148,12 R$ 869.835.148,12 R$ 869.835.148,12

Helicóptero SH-16

Fonte: Tesouro Gerencial – Posição mês de lançamento DEZ/2021
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Ação Estratégica Naval – Força Naval - 6
  

Indicador de desempenho: PROAERO I

O indicador será obtido e apurado por meio da seguinte regra de formação:
(1) = (nº de atividades cumpridas / nº de atividades previstas na respectiva fase do projeto) X 

100.
(2) = (VA/VP) x 100, onde:

VA (Valor Agregado) – valor apurado do trabalho concluído no semestre
VP (Valor Planejado) – custo estimado do projeto de obtenção

PROAERO I = ((1) + (2)) / 2

Meta:
100%

Realizado:
92%

Objetivo da AEN
Objetivo da AEN : Obter aeronaves de asa fixa, rotativa e/ou remotamente pilotadas para mis-
sões de combate e de apoio; simulador de voo tático para helicópteros, helicópteros antissub-

marinos, e de esclarecimento e ataque, helicópteros de emprego geral de médio porte, helicóp-
teros de instrução (HI); e helicópteros de emprego geral de pequeno porte (UHP).

Desempenho:
Bom Responsável:

DGMM

Ação decorrente do indicador: Não há.

INDICADOR DE DESEMPENHO
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Helicópteros de Emprego Geral de Pequeno Porte (H-135)    

O projeto teve início em 2019, e prevê a aquisição de 03 aeronaves UH-17 
(nomenclatura das aeronaves H-135 na MB) e visam atender a Estratégia Nacional 
de Defesa, em apoio ao Programa Antártico e de outras ações governamentais. Essas 
aeronaves substituirão as aeronaves UH-13 que compunham o inventário da Marinha e 
encontram-se obsoletas e antieconômicas, sob o ponto de vista de manutenção.

Das três aeronaves do processo de aquisição: a primeira, anteriormente programada 
para DEZ2019, foi efetivamente recebida em JAN2020, a segunda em JUL/2020 e a 
terceira o recebimento inicial foi realizado em DEZ2020.  Encontra-se também em vigor, 
o contrato com a empresa Safran Helicopter Engines, para Prestação de Serviços de 
Suporte Logístico (Contract Logistic Suport – CLS), incluindo o fornecimento de serviços 
continuados para a manutenção programada e não programada, reparo, revisão geral 
ou troca dos componentes e subcomponentes dos motores Arrius 2B2 Plus, dos três 
Helicópteros UH-17 (modelo EC-135 T3).

VISÃO GERAL DO PROGRAMA

PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES

O contrato encontra-se em fase final de celebração do segundo termo aditivo, que 
contempla como principais alterações a obrigatoriedade da atuação do representante 
técnico da contratada no Esquadrão HU-1 tornando-se por demanda, postergação dos 
treinamentos em simulador para os próximos exercícios financeiros e aquisição de mais 
dois lotes da Lista de Aprovisionamento Inicial (LAI).

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Emprego das aeronaves em ações humanitárias em apoio às atividades de Defesa 
Civil, em locais declarados em estado de calamidade pública, fiscalização, controle da 
poluição no mar e apoio às ações de saúde realizadas pelos navios da Marinha em 
proveito das comunidades ribeirinhas, na região Amazônica e no Pantanal, resgate 
e evacuação de feridos em navios no Mar Territorial brasileiro e apoio às ações de 
pesquisa e de presença brasileira no continente Antártico.

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2021

Recebimento final da terceira aeronave em dezembro de 2021.
Helicóptero de Emprego de Pequeno Porte (H-135)
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

AÇÃO LOA Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Restos a Pagar Inscritos Restos a Pagar Pagos

21A0 R$ 2.419.943,80 R$ 2.419.943,80 R$ 1.906.758,17 R$ 1.906.758,17 R$ 0,00 R$ 0,00

21CL R$ 40.824.222,52 R$ 40.824.222,52 R$ 39.708.887,99 R$ 39.708.887,99 R$ 0,00 R$ 0,00

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2019 R$ 57.518.382,74 R$ 34.026.738,14 R$ 34.026.738,14 

2020 R$ 30.781.174,91 R$ 30.202.678,76 R$ 30.202.678,76
2021 R$ 43.244.166,32 R$ 41.615.646,16 R$ 41.615.646,16

TOTAL R$ 131.543.723,97 R$ 105.845.063,06 R$ 105.845.063,06

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.
Nota:

1. Na coluna LOA foi considerada a dotação atualizada do exercício, a LOA do exercício mais acréscimos de créditos adicionais e emendas parlamentares, bem como cancelamentos 
e remanejamentos de dotações.

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.
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Ação Estratégica Naval – Força Naval - 6

Indicador de desempenho:  

Indicador: O PROAERO II apresenta a evolução dos projetos considerando os gastos financeiros e 
a execução física de metas (média ponderada)

 O indicador será obtido e apurado por meio da seguinte regra de formação:
Helicópteros de Emprego Geral de Pequeno Porte (H-135)

(A) = (no de atividades cumpridas) / (no de atividades totais previstas para o projeto) X 100.
(B) = (VA/VP) x 100, onde 

VA (Valor Agregado) – Quanto vale o trabalho concluído até o momento e 
VP (Valor Planejado) – Custo estimado do projeto 

Valor = ((A) + (B)) / 2

Meta: 

80%

Realizado:

83,5%

Objetivo da AEN : Obter aeronaves de asa fixa, rotativa e/ou remotamente pilotadas para mis-
sões de combate e de apoio; simulador de voo tático para helicópteros, helicópteros antissub-

marinos, e de esclarecimento e ataque, helicópteros de emprego geral de médio porte, helicóp-
teros de instrução (HI); e helicópteros de emprego geral de pequeno porte (UHP).

Desempenho:

Bom

Responsável:

DGMM

Ação decorrente do indicador: Não há.

INDICADOR DE DESEMPENHO
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PROADSUMUS
(PROGRAMA 6012 / AO 157N, 219D, 21AO E 21CL / OBNAV 6 / EN 6.2 / AEN FORÇA NAVAL – 7)

O PROADSUMUS compõe o Programa Estratégico de Construção do Núcleo do Poder Naval e visa garantir a aquisição de material necessário para ampliar e modernizar as 
capacidades operativas do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).

Em seu processo de execução destacam-se: Sistema Integrado de Comando e Controle da Marinha do Brasil (SIC2MB); viaturas blindadas leves sobre rodas 4x4 (JLTV); 
Viaturas Pesadas UNIMOG (caminhões “off-road”); carros lagarta anfíbios (CLAnf); e o Sistema de Armas Leves.

Esses meios assegurarão ao CFN a continuidade para atuar na proteção da Amazônia Azul; nas Operações Ribeirinhas; na defesa de instalações navais, portuárias, ilhas e 
arquipélagos; na garantia da lei e da ordem; nas ações de cooperação com a Defesa Civil; no apoio à Política Externa, especialmente por meio da participação em Operações de 
Paz e de Assistência Humanitária; e nas demais situações que demandem o seu pronto emprego.

VISÃO GERAL DO PROGRAMA

PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES

O processo de aquisição de novos meios do CFN, tais como os novos Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf) e o SIC2MB, necessitou de adequações complementares principalmente 
no Batalhão de Viaturas Anfíbias (BtlVtrAnf) e no Batalhão de Comando e Controle (BtlCmdoCt) no que tange a ampliação de suas instalações, com intuito de possibilitar uma 
melhor guarda e manutenção do Material/Equipamento adquirido. 

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2021

Em 2021 foram recebidos os seguintes meios/sistemas: parcela dos equipamentos do SIC2MB para atender a uma Unidade Anfíbia (UAnf) correspondendo a 68% do total 
previsto.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Até o momento não houve qualquer impacto socieconômico decorrente do PROADSUMUS.
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

AÇÃO LOA Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Restos a Pagar Inscritos Restos a Pagar Pagos

157N R$ 21.283.477,47 R$ 22.046.399,78 R$ 6.627.087,31 R$ 6.627.087,31 R$ 0,00 R$ 0,00

219D R$ 1.824.936,80 R$ 1.824.936,80 R$ 470.486,68 R$ 470.486,68 R$ 0,00 R$ 0,00 

21A0 R$ 4.694.812,34 R$ 4.721.383,79 R$ 4.598.993,77 R$ 4.583.813,77 R$ 0,00 R$ 0,00 

21CL R$ 42.119.552,62 R$ 44.462.081,08 R$ 31.371.044,75 R$ 31.371.044,75 R$ 0,00 R$ 0,00

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.
Nota:

1. Na coluna LOA foi considerada a dotação atualizada do exercício, a LOA do exercício mais acréscimos de créditos adicionais e emendas parlamentares, bem como cancelamentos 
e remanejamentos de dotações.

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2021 R$ 73.054.801,44 R$ 43.067.612,50 R$ 43.052.432,50

TOTAL R$ 73.054.801,44 R$ 43.067.612,50 R$ 43.052.432,50

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.
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Ação Estratégica Naval – Força Naval - 7

Indicador de desempenho:
Grau de atendimento ao PROADSUMUS e de disponibilidade das viaturas 
operativas Leves, viaturas operativas pesadas e dos meios blindados das 

Unidades do CFN.
Síntese das Fórmulas:

AtdMeioCFN = (meios recebidos/meios previstos) x 100%; e
DispMeioCFN = (meios disponíveis ou  indisponíveis dentro de sua vida 

útil cuja reparação seja aceitável/dotação dos meios) x 100%.

Meta:
Percentagem de atendimento ao 

PROADSUMUS das viaturas operativas leve, 
viaturas operativas pesadas e dos meios 

blindados das unidades do CFN.
 

AtdMeioCFN: medir o índice e estabelecer 
as metas para os próximos 4 anos

DispMeioCFN: medir o índice e estabelecer 
as metas para os próximos 4 anos

Realizado:
AtdMeioCFN = 0% / 31DEZ2021; e
DispMeioCFN = 55% / 31DEZ2021

Objetivo da AEN:
Ampliar e modernizar os equipamentos do CFN, de modo a assegurar as 

capacidades operativas esperadas pela MB.

Desempenho:
Regular

Responsável:
CGCFN/CMatFN

Ação decorrente do indicador:
- DispMeioCFN: em virtude de restrições orçamentárias dos últimos 5 anos a aquisição de Viaturas Operativas (VtrOp) foi muito reduzida, assim como a 

aquisição de sobressalentes. Esse fato ocasionou a redução da frota, uma vez que as viaturas foram sendo alienadas e não tiveram reposição, assim como a 
reduzida aquisição de sobressalentes acelerou a alienação de viaturas; e

- AtdMeioCFN: este encontra-se em 0% pois a previsão para recebimento dos primeiros meios do PROADSUMUS é o ano de 2022.

INDICADOR DE DESEMPENHO
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Treinamento operativo com Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf)
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SARP-E
(PROGRAMA 6012 / AO 21CL / OBNAV 6 / EN 6.3 / FORÇA NAVAL – 8)

O Projeto prevê a obtenção de um Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas Embarcado (SARP-E) “ScanEagle”, Categoria 2 (OTAN - Small Tactical), composto por seis 
aeronaves remotamente pilotadas, lançador, estação de recolhimento, duas estações de pilotagem remota e treinador.

A aquisição do SARP-E “ScanEagle” atende ao Programa de Construção do Núcleo do Poder Naval, ampliando a capacidade operacional de nossos navios em missões de 
Reconhecimento, Vigilância e Inteligência, e contribui para o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), pois incrementa a capacidade de detecção, localização, 
acompanhamento, identificação e interceptação dos contatos que estejam nas Águas Juridisdicionais Brasileiras (AJB).

VISÃO GERAL DO PROGRAMA

PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES

Em NOV21, foi encaminhada a LOR do Segundo Termo Aditivo (AMD02) pela CNBW ao NIPO, que permitirá a efetivação dos ajustes necessários nas Linhas de Crédito da LOA 
CASE BR-P-SDU, sem a necessidade de adição de recursos.

PRINCIPAIS ENTREGAS

Foi finalizada, em NOV21, a obtenção do A-Kit (cabos e conectores), realizada por meio de solicitações de exterior, com apoio da Comissão Naval Brasileira em Washington, 
de modo a permitir a instalação do sistema nos navios designados. 

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Essas aeronaves visam atender a Estratégia Nacional de Defesa, em apoio às ações governamentais de fiscalização e controle do tráfego marítimo em áreas sensíveis e de 
interesse, fiscalização e controle da poluição no mar e defesa do patrimônio e da soberania nacional.
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

AÇÃO LOA Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Restos a Pagar Inscritos Restos a Pagar Pagos

21CL R$ 46.301.121,16 R$ 46.301.121,16 R$ 45.848.442,93 R$ 45.837.437,27 0,00 0,00

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2019 R$ 276.147,29 R$ 276.147,29 R$ 276.147,29

2020 R$ 409.437,60 R$ 409.437,60 R$ 409.437,60
2021 R$ 46.301.121,16 R$ 45.848.442,93 R$ 45.837.437,27

TOTAL R$ 46.986.706,05 R$ 46.534.027,82 R$ 46.523.022,16

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.
 Notas:

1. Na coluna LOA foi considerada a dotação atualizada do exercício, a LOA do exercício mais acréscimos de créditos adicionais e emendas parlamentares, bem como cancelamentos e remanejamentos de 
dotações; e

2. As colunas de despesas empenhadas, despesas liquidadas e pagas apresentam variação cambial; tendo em vista que alguns empenhos são emitidos em moeda estrangeira;
3. A diferença em relação aos valores obtidos no Tesouro Gerencial tem origem no pagamento do CASE BR-P-SDU;

4. Os recursos empenhados/liquidados/pagos da Ação “2000” foram provenientes de destaques de crédito recebidos pela Marinha.

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.
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Ação Estratégica Naval – Força Naval - 8

Indicador de desempenho:  

Indicador: O IndSARP-E apresenta a evolução dos projetos considerando 
os gastos financeiros e a execução física de metas (média ponderada)

 O indicador será obtido e apurado por meio da seguinte regra de 
formação:

 IndSARP-E = (VA/VP) x 100, onde 
VA (Valor Agregado) – Quanto vale o trabalho concluído até o momento e 

VP (Valor Planejado) – Custo estimado do projeto 

Meta: 

100%
Realizado:

72%

Objetivo da AEN : Obter SARP-E para contribuir para a obtenção da cons-
ciência situacional marítima em defesa da Amazônia Azul, incluindo o 

apoio às operações de Fuzileiros Navais.

Desempenho:

Bom

Responsável:

DGMM

Ação decorrente do indicador: 
A meta não foi atingida devido a atrasos logísticos oriundos do projeto. A previsão é que o recebimento do material ocorra no início de 2022, sem 

prejuízos ao projeto.

INDICADOR DE DESEMPENHO
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SIGMAN
(PROGRAMA 6012 / AO 21AO / OBNAV 7 / EN 7.2 / OCOP – 6)

O projeto GCVMB-SIGMAN esta inserido no Subprograma de Gestão do Ciclo de Vida do meios da MB (PROGCV) que é um conjunto de projetos que tem como propósito 
implantar processos e atividades sistemáticas afetas à Gestão do Ciclo de Vida (GCV), com a finalidade de assegurar que os requisitos que condicionam a obtenção e o apoio de 
sistemas de defesa sejam devidamente elaborados, implementados, mantidos e atualizados ao longo da evolução dos referidos sistemas, desde a fase de concepção até a fase 
de desfazimento, buscando uma relação ótima entre efetividade e custos envolvidos. Este subprograma está alinhado com a Ação Naval Estratégica OCOP 6 do Plano Estratégico 
da Marinha.

O projeto prevê a implantação de uma Arquitetura de TI que apoiará os processos de Gestão do Ciclo de Vida dos Meios na MB (GCVMB), proporcionando a integração e a 
troca de dados entre os diversos sistemas de informação empregados, apoio à decisão e planejamento estratégico. O projeto de implantação do Sistema de Gerenciamento da 
Manutenção (SIGMAN), que fará parte da Arquitetura de TI para apoio a GCV, se iniciará na Área RIO - Com1ºDN,  englobando SBR e VtrBldEsp PIRANHA III-C (2023-24), NapAnt 
(2025), Fragatas Classe Tamandaré (2025-28) e SN-BR (ASD).

VISÃO GERAL DO PROGRAMA

PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES

O projeto abrange um conjunto de normas que visa à implantação da GCV na MB. O esforço normativo deve estar aderente aos documentos nacionais e internacionais sobre 
Gestão de Ativos, Apoio Logístico Integrado e Engenharia de Sistemas e alinhado ao Manual de Boas Práticas para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas de Defesa (MD40-M-01).

O conjunto de normas e demais publicações abordará um grande espectro de assuntos, utilizando uma abordagem integrada da GCV, desde a formulação de requisitos com 
base em uma lacuna de capacidade miltar-naval até o desfazimento, percorrendo todo o CV do meio. A norma principal de GCV está em trâmite para aprovação.

PRINCIPAIS ENTREGAS

Projeto Normativo para o GCV

A DGePM firmou novo Termo de Compromisso (TC) com o CASNAV para prestação de apoio técnico no processo de contratação de Solução de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC) para o Sistema de Gerenciamento da Manutenção de Meios da MB (SIGMAN), incluindo a elaboração do Termo de Referência, apoio ao comitê de licitação e 
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apoio/acompanhamento da fiscalização do contrato de implantação da solução na MB. Foi finalizado o desenvolvimento do modelo TO-BE (futuro) para Gestão de Manutenção 
na MB e que norteará os processos do novo Sistema a ser adquirido, conforme figura a seguir:

Design

RH

Controle 
e Avaliação 
de Projeto

Apoio Logístico
e

Manutenção

Configuração

Conhecimento

Informação

Verificação

Validação

Processo de
Operação

Alto Nível

Processos Afetos à Manutenção

Medição

Risco

Garantia da
Qualidade

FornecimentoFornecimento

Planejamento

Portfólio
(Programas
e Projetos)

Custos

Aquisição

Rastreabilidade
ObsolescênciaContratuais

Organizacionais
 Habilitadores

De Projeto

Técnicos

Legenda das
Categorias de

Processos:

Em 16 de agosto de 2021 foi publicado no Diário Oficial da União o Aviso de Chamamento Público para a Request For Information (RFI) para contratação (licenciamento 
e instalação) de solução de TIC do tipo Enterprise Asset Management (EAM) para o Gerenciamento da Manutenção e Configuração de Ativos, relativo à Função Logística 
Manutenção da MB. As respostas da RFI foram tratadas e analisadas e serviram de base para elaboração, pela Equipe de Planejamento da Contratação do SIGMAN, do Estudo 
Técnico Preliminar da Contratação e o Mapa de Riscos, que embasarão o Termo de Referência (TR) e demais documentações necessárias para a realização de licitação, prevista 
para 2022, para aquisição do SIGMAN.
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

AÇÃO LOA Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Restos a Pagar Inscritos Restos a Pagar Pagos

21AO R$ 1.212.833,28 R$ 1.212.833,28 R$ 1.212.833,28 R$ 1.212.833,28 R$ 0,00 R$ 0,00

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2018 R$ 3.181.101,23 R$ 3.181.101,23 R$ 3.181.101,23

2019 R$ 4.241.468,03 R$ 4.241.468,03 R$ 4.241.468,03

2020 R$ 4.681.101,04 R$ 4.681.101,04 R$ 4.681.101,04
2021 R$ 1.212.833,28 R$ 1.212.833,28 R$ 1.212.833,28

TOTAL R$ 13.316.503,58 R$ 13.316.503,58 R$ 13.316.503,58

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.
Notas:

1. Na coluna LOA foi considerada a dotação atualizada do exercício, a LOA do exercício mais acréscimos de créditos adicionais e emendas parlamentares, bem como cancelamentos e remanejamentos de 
dotações; e

2. As colunas de despesas empenhadas, despesas liquidadas e pagas apresentam variação cambial; tendo em vista que alguns empenhos são emitidos em moeda estrangeira;
3. Os recursos empenhados/liquidados/pagos da Ação “2000” foram provenientes de destaques de crédito recebidos pela Marinha.

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.

Ação Estratégica Naval – OCOP - 6 

Indicador de desempenho:  

Indicador: O IndGCV apresenta a evolução dos projetos con-
siderando os gastos financeiros e a execução física de metas 

(média ponderada)
 O indicador será obtido e apurado por meio da seguinte regra 

de formação:
 IndGCV = (VA/VP) x 100, onde 

VA (Valor Agregado) – Quanto vale o trabalho concluído até o 
momento e VP (Valor Planejado) – Custo estimado do projeto 

Meta:
 

2021 - 6% 

2022 - 31%  (com a contratação do projeto)

2023 - 100%

Realizado:

6%

Objetivo da AEN : Implementar as atividades sistemáticas 
afetas à GCV, a fim de assegurar que os requisitos que con-
dicionam a obtenção/manutenção de meios navais e outros 
sistemas sejam devidamente elaborados, implementados, 

mantidos e atualizados ao longo ao longo de todo o seu ciclo 
de vida, desde a fase de concepção até a de desfazimento, 

buscando-se uma efetiva relação entre a máxima operaciona-
lidade x custos envolvidos.

Desempenho: Bom

A implementação das atividades sistemáticas afetas à GCV é um processo contínuo e com 
atividades em distintas frentes. 

Como OM a quem cabe a orientação técnica (OMOT - GCV), supervisiona a Gestão do Co-
nhecimento das atividades de GCV, para qualificar e aprimorar o pessoal que atua nos pro-

gramas e projetos de interesse estratégico da MB.  
Como OM responsável por estabelecer a Doutrina de Gestão do Ciclo de Vida (GCV), atua-
liza seus conceitos, princípios básicos e diretrizes em sincronia com os novos regulamentos 

ou padrões internacionais adotados.
Como OM responsável pelo processo de aquisição do Sistema de Gerenciamento da Ma-
nutenção (SIGMAN), que se iniciará na Área RIO - Com1ºDN, realizará a integração das 

Arquiteturas de TI para apoio a GCV, englobando SBR e VtrBldEsp PIRANHA III-C (2023-24), 
NapAnt (2025), Fragatas Classe Tamandaré (2025-28) e SN-BR (ASD).

Responsável:

DGMM

Ação decorrente do indicador: Não há.
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Ação Estratégica Naval – OCOP - 6 

Indicador de desempenho:  

Indicador: O IndGCV apresenta a evolução dos projetos con-
siderando os gastos financeiros e a execução física de metas 

(média ponderada)
 O indicador será obtido e apurado por meio da seguinte regra 

de formação:
 IndGCV = (VA/VP) x 100, onde 

VA (Valor Agregado) – Quanto vale o trabalho concluído até o 
momento e VP (Valor Planejado) – Custo estimado do projeto 

Meta:
 

2021 - 6% 

2022 - 31%  (com a contratação do projeto)

2023 - 100%

Realizado:

6%

Objetivo da AEN : Implementar as atividades sistemáticas 
afetas à GCV, a fim de assegurar que os requisitos que con-
dicionam a obtenção/manutenção de meios navais e outros 
sistemas sejam devidamente elaborados, implementados, 

mantidos e atualizados ao longo ao longo de todo o seu ciclo 
de vida, desde a fase de concepção até a de desfazimento, 

buscando-se uma efetiva relação entre a máxima operaciona-
lidade x custos envolvidos.

Desempenho: Bom

A implementação das atividades sistemáticas afetas à GCV é um processo contínuo e com 
atividades em distintas frentes. 

Como OM a quem cabe a orientação técnica (OMOT - GCV), supervisiona a Gestão do Co-
nhecimento das atividades de GCV, para qualificar e aprimorar o pessoal que atua nos pro-

gramas e projetos de interesse estratégico da MB.  
Como OM responsável por estabelecer a Doutrina de Gestão do Ciclo de Vida (GCV), atua-
liza seus conceitos, princípios básicos e diretrizes em sincronia com os novos regulamentos 

ou padrões internacionais adotados.
Como OM responsável pelo processo de aquisição do Sistema de Gerenciamento da Ma-
nutenção (SIGMAN), que se iniciará na Área RIO - Com1ºDN, realizará a integração das 

Arquiteturas de TI para apoio a GCV, englobando SBR e VtrBldEsp PIRANHA III-C (2023-24), 
NapAnt (2025), Fragatas Classe Tamandaré (2025-28) e SN-BR (ASD).

Responsável:

DGMM

Ação decorrente do indicador: Não há.

INDICADOR DE DESEMPENHO
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA AMAZÔNIA AZUL (SISGAAZ)
(PROGRAMA 2E97 / AO 6013 / OBNAV 10 / EN 10 / AEN CSM-1)

O SisGAAz foi concebido com a missão de monitorar e proteger, continuamente, as áreas marítimas de interesse e as águas interiores, seus recursos vivos e não vivos, seus 
portos, embarcações e infraestruturas, em face de ameaças, emergências, desastres ambientais, hostilidades ou ilegalidades, a fim de contribuir para a segurança e a defesa da 
Amazônia Azul e para o desenvolvimento nacional.

O Sistema é composto por centros de comando e controle, e por diversos sistemas e sensores que recebem, em tempo próximo ao real, as informações de interesse nacional, 
com objetivo de proteger o patrimônio nacional e as linhas de comunicação marítimas, além de aprimorar a segurança marítima.

Está em curso o robustecimento do SisGAAz por meio do desenvolvimento de módulos escaláveis que permitam sua implantação em fases, obedecendo as prioridades 
estabelecidas pela Alta Administração Naval, em função das áreas a serem monitoradas e das tecnologias a serem empregadas. Os módulos do SisGAAz serão desenvolvidos a 
partir das tecnologias utilizadas para o Projeto Piloto do SisGAAz, coordenado pelo Setor Operativo, e com o concurso de empresas da BID, que permitam a implantação gradual, 
por fases, de sensores, telecomunicações, sistema integrador e analítico, bem como a capacidade de Comando de Controle que, em conjunto, ampliem a Consciência Situacional 
Marítima (CSM) nas AJB.

A primeira fase deverá atender a área do Rio de Janeiro (Fase RIO SisGAAz), e tem no seu escopo a área marítima entre o Farol de Cabo Frio e o Farol de Castelhanos, de 
forma a prover a detecção e o acompanhamento contínuo do trafego marítimo até a distância de 200 MN da linha da costa.

VISÃO GERAL DO PROGRAMA

PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES

Visando atender, tanto as necessidades atuais do Setor Operativo quanto as necessidades estruturantes decorrentes da natureza modular e escalável do SisGAAz, o Programa 
foi dividido em duas iniciativas, sendo a primeira, o SisGAAz GOLD, composta pelos projetos de desenvolvimento do SISTRAM V (Analítico) e do SCUA-2 (Camada de Comando e 
Controle do SisNC2 e integrador dos dados dos sistemas de VTS de portos) e  da integração de sistemas contratados para o incremento da CSM, dentre os quais cabe destacar os 
dados do CENSIPAM/ INPE,  AIS Satelital, Long Range Identification and Tracking (LRIT), Computer Assisted Maritime Threat Evaluation System  (CAMTES) e Maritime Intelligence 
Risk Suite (MIRS).

A segunda iniciativa, o SisGAAz BLUE, atende as necessidades de construção, com a participação da BID, dos módulos e capacidades que permitam a implantação gradual, 
por fases, dos sensores de monitoramento e da integração dos dados necessários para as atividades de vigilância e análise do tráfego marítimo. A BID participará por meio de 
uma Encomenda Tecnológica (ETEC) para o desenvolvimento dos produtos Centro de Processamento Regional, Unidade de Vigilância e arquitetura para o e-Navigation.  A ETEC 
estudará o melhor arranjo de sensores e o Plano de Gerenciamento Ciclo de Vida do Sistema.  O modelo de negócios da ETEC envolve a construção da Base de conhecimentos; 
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Mapa de Riscos e Estudo de Mercado; Edital de Manifestação de Interesse; Termo de 
Referência e Mínimos Produtos Viáveis. Durante o desenvolvimento da ETEC estima-se 
estudar e desenvolver os elementos doutrinários e a Estrutura Organizacional do Setor 
Operativo.

PRINCIPAIS ENTREGAS

Em 2021 foram prontificados o Estudo Técnico Preliminar do SisGAAz Fase Rio, 
composto dos da Composição Funcional do Sistema, incluindo os requisitos de alto nível 
e do Mapa de Riscos do projeto para a ETEC, bem como foram acordados os Termos 
de Compromisso com o CASNAV e com o IPqM para o desenvolvimento continuado do 
SISTRAM V (ciclo 2022 a 2024) e SCUA-2 (2021 a 2024).  

O programa foi contemplado com o valor de R$ 8.954.126,00 referente a Emendas 
Individuais e Emenda de Bancada do Congresso Nacional ao Orçamento Federal. Estes 
recursos foram empregados na contratação da Fundação Centros de Referência em 
Tecnologias Inovadoras (CERTI) para Elaboração de Modelo de Negócios a fim de 
realizar a Encomenda Tecnológica (ETEC); na contratação do CASNAV para auxiliar nas 
Atividades Técnicas de Pesquisa e Desenvolvimento relacionadas ao Desenvolvimento 
do Sistema de Informações sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM V); na contratação 
do IPqM para desenvolvimento do Sistema de Consciência Situacional Unificado por 
Aquisição de Informações Marítimas (SCUA-2); e investimentos em segurança digital e 
infraestrutura necessária para o Projeto SisGAAz, incluindo os contratos de prestação 
de serviços de gerenciamento de comercialização das informações LRIT oriundas da 
coleta e pesquisa de dados efetuados no Centro de Dados Regional LRIT Brasileiro 
(CDRL-BR), e os sistemas CAMTES  e MIRS.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Emprego em apoio às atividades de fiscalização, controle da poluição no mar, entre 
outras, realizadas pela MB.
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

AÇÃO LOA Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Restos a Pagar Inscritos Restos a Pagar Pagos

2000 R$0, 00 R$ 6.346,00 R$ 5.367,50 R$ 5.367,50 R$ 0, 00 R$ 0, 00

2E97 R$ 8.954.126,00 R$ 8.957.209,42 R$ 5.799.359,01 R$ 4.641.590,22 R$ 0, 00 R$ 0, 00

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2020 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 
2021 R$ 8.963.555,42 R$ 5.804.726,51 R$ 4.646.957,72

TOTAL R$ 10.963.555,42 R$ 7.804.726,51 R$ 6.646.957,72

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.
Notas:

1. Na coluna LOA foi considerada a dotação atualizada do exercício, a LOA do exercício mais acréscimos de créditos adicionais e emendas parlamentares, bem como cancelamentos e remanejamentos de 
dotações; e

2. As colunas de despesas empenhadas, despesas liquidadas e pagas apresentam variação cambial; tendo em vista que alguns empenhos são emitidos em moeda estrangeira;
3. Os recursos empenhados/liquidados/pagos da Ação “2000” foram provenientes de destaques de crédito recebidos pela Marinha.

Fonte: Tesouro Gerencial - Posição mês de lançamento DEZ/2021.
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Ação Estratégica Naval – CSM 1

Indicador de desempenho: 
Ind SisGAAz = (SISTRAM V (ciclo 2020/2021) *

SISTRAM V (ciclo 2022/2024) *
SCUA-2 (ciclo 2021/2025) *

Edital ETEC) /4

Meta:
45% em 2021 

Implantar a versão V do SISTRAM
Algoritmos de classificação e alertas e estrutura de Data Warehouse

Sistema de C2 para o SisNC2
Desenvolvimento do Modelo de Negócios ETEC 

Realizado:
48,5%

Objetivo da AEN
Desenvolver a capacidade de monitoramento e controle das 
AJB e áreas de responsabilidades SAR, assegurando a CSM 

no Entorno Estratégico, particularmente no Atlântico Sul.  O 
Sistema será composto de Centros de Comando e Controle e 
sensores que receberão, em tempo real, as informações de 
interesse nacional, com o objetivo de proteger o patrimônio 

nacional e as linhas de comunicação marítimas, além de apri-
morar a segurança marítima.

Desempenho:
O programa SisGAAz está em fase de concepção, com a elaboração do Modelo 
de Negócio que permitirá a seleção de um parceiro tecnológico para a Fase Rio 

do SisGAAz (2022 a 2026).
A Fase Rio visa construir os principais produtos que comporão o Sistema, a se-

rem posteriormente implantados em outras áreas prioritárias.
Os produtos são:

1) Unidade de Vigilância;
2) Centro de Processamento Regional;

3) Arquitetura de desenvolvimento HIDRA +; e
4) Infraestrutura de comunicações para o e-Navigation (Maritime Service 3).

Responsável:
DGMM

Ação decorrente do indicador:
- Construção das Estruturas Analíticas dos Projetos (GOLD e BLUE);

- Definições dos Caminhos Críticos; 
- Elaboração dos Mapas de Risco dos Projetos; e 

- Gerenciamento Unificado do Programa. 

INDICADOR DE DESEMPENHO
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3.4  - PLANOS DE CURTO PRAZO
O processo de montagem da proposta orçamentária da Marinha seguiu o rito estabelecido pelo Ministério da Defesa, em consonância com as orientações do Ministério 

da Economia. O patamar orçamentário alcançado por ocasião da sanção da LOA se mostrou insuficiente para atendimento de todas as necessidades dos projetos considerados 
prioritários pela Força. Desta forma, a distribuição privilegiou o cumprimento das tarefas afetas à missão da Marinha e a sua manutenção operativa, em detrimento dos 
investimentos.  

Em relação à execução do orçamento, o primeiro semestre de 2021 foi marcado pela aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 22 de abril. Como resultado, a 
execução das despesas foi realizada de forma parcial com base no Decreto nº 10.625 - Decreto de Programação Orçamentária e Financeira (DPOF), de 11 de fevereiro, que 
limitou a movimentação de empenho a 1/18 (um dezoito avos) do valor previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e respeitando as indicações da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), ambas de 2021. 

Em maio, o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira (Decreto nº 10.699, de 14 de maio), liberou a execução orçamentária e financeira de 2021 em sua integridade, 
permitindo o atendimento das metas contratuais e demais compromissos da MB.

Os planos de curto prazo com a indicação dos objetivos anuais estão demonstrados nas tabelas a seguir:

                                    6011 - COOPERAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO*

EMPENHADO** LIQUIDADO** PAGO**

INICIAL FINAL

2510 Prestação de Ensino Profissional Marítimo R$ 62.751.000,00 R$ 62.751.000,00 R$ 62.751.090,85 R$ 52.449.972,53 R$ 49.377.396,27

20IG
Apoio das Forças Armadas ao 

Desenvolvimento do Desporto Militar e ao 
Esporte Nacional

R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 42.467,16 R$ 42.467,16
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                                6012 - DEFESA NACIONAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO*

EMPENHADO** LIQUIDADO** PAGO**

INICIAL FINAL

123G
Implantação de Estaleiro e Base Naval para 
Construção e Manutenção de Submarinos 

Convencionais e Nucleares
R$ 99.083.681,00 R$ 259.211.588,00 R$ 259.211.588,00 R$ 257.152.376,93 R$ 257.117.476,93

123H Construção de Submarino de Propulsão 
Nuclear R$ 407.086.981,00 R$ 461.023.923,00 R$ 487.677.458,80 R$ 472.094.900,28 R$ 471.498.612,78

123I Construção de Submarinos Convencionais R$ 627.261.359,00 R$ 621.916.510,00 R$ 637.259.534,30 R$ 545.131.559,79 R$ 545.131.559,79

14T7 Tecnologia Nuclear da Marinha R$ 154.337.000,00 R$ 213.117.000,00 R$ 214.022.987,82 R$ 122.745.650,84 R$ 122.686.021,09

156O Obtenção de Meios da Marinha R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 R$ 249.729,00 R$ 55.499,00 R$ 55.499,00

157N Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros 
Navais - PROBANF R$ 21.283.480,00 R$ 21.283.480,00 R$ 22.046.399,78 R$ 6.627.087,31 R$ 6.627.087,31

1N47 Construção de Navios-Patrulha de 500 
toneladas (NPa 500t) - Classe Macaé R$ 4.726.795,00 R$ 6.686.795,00 R$ 6.686.795,00 R$ 6.261.793,04 R$ 6.261.793,04

1N56 Desenvolvimento de Míssil Nacional 
Antinavio A AO 1N56 não teve movimentação no PA 2021.

20XO Desenvolvimento Tecnológico da Marinha R$ 932.770,00 R$ 2.646.899,00 R$ 2.647.053,33 R$ 732.058,43 R$ 732.058,43

20XR Capacitação Profissional da Marinha R$ 22.724.471,00 R$ 37.630.577,00 R$ 37.765.065,44 R$ 27.409.103,65 R$ 27.387.573,33
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212O Movimentação de 
Militares R$ 109.877.280,00 R$ 295.572.849,00 R$ 299.146.453,90 R$ 295.729.386,19 R$ 274.008.555,96

219D Adequação de 
Organizações Militares R$ 23.635.715,00 R$ 24.350.902,00 R$ 24.302.414,26 R$ 9.869.038,39 R$ 7.701.839,62

21AO Aprestamento das 
Forças R$ 290.899.273,00 R$ 747.484.912,00 R$ 754.567.250,59 R$ 465.494.081,71 R$ 463.462.595,74

21BT

Proteção, Fiscalização 
e Combate a Ilícitos na 
Amazônia Legal e sua 

Região Fronteiriça 

A AO 21BT não teve movimentação no PA 2021.

21BY Fiscalização da 
Navegação Aquaviária R$ 13.946.507,00 R$ 9.217.875,00 R$ 9.241.666,54 R$ 5.061.797,96 R$ 4.289.607,21

21BZ Prestação de Auxílios 
à Navegação R$ 27.676.500,00 R$ 50.676.500,00 R$ 51.018.296,14 R$ 24.262.278,94 R$ 23.776.717,69

21CL Recomposição do 
Núcleo do Poder Naval R$ 311.801.664,00 R$ 367.773.263,00  R$ 388.957.846,00  R$ 351.630.717,00 R$ 351.627.091,00
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                          6013 - OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTÁRTICA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO*

EMPENHADO** LIQUIDADO** PAGO**

INICIAL FINAL

14ML Reconstrução da Estação Antártica Coman-
dante Ferraz R$ 23.500.000,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2345 Apoio Logístico à Pesquisa Científica na An-
tártica R$ 1.734.690,00 R$ 2.327.871,00 R$ 2.335.421,13 R$ 1.786.248,02 R$ 1.713.154,71

2518
Apoio à Pesquisa e ao Monitoramento Oce-

anográfico e Climatológico da Amazônia 
Azul

R$ 637.805,00 R$ 811.216,00 R$ 811.213,83 R$ 346.143,59 R$ 310.668,53

2E97 Operação do Sistema de Gerenciamento da 
Amazônia Azul (SisGAAz) R$ 8.954.126,00 R$ 8.954.126,00 R$ 8.957.209,42 R$ 5.799.359,01 R$ 4.641.590,22

Fonte: SIAFI/Tesouro Gerencial (Data da consulta: 10/01/2022 - DEZ2021).
Notas: 

* Na coluna dotação foi considerada a dotação atualizada do exercício, a LOA do exercício mais acréscimos de créditos adicionais e emendas parlamentares, bem como cancelamentos  e remanejamentos de 
dotações; e 

** As colunas de empenhado, liquidado e pago apresentam variação cambial; tendo em vista que alguns empenhos são emitidos em moeda estrangeira.

As informações completas sobre os planos de curto prazo com indicação dos objetivos anuais e metas alcançadas estão disponíveis em: 
https://www.marinha.mil.br/transparencia-e-prestacao-de-contas 

(1. OBJETIVOS, METAS, INDICADORES, RESULTADOS E VINCULAÇÃO)
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3.5.1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Em 2021, em que pese ainda estarmos sob o efeito de uma pandemia mundial, e a consequente manutenção das incertezas no cenário global, com efeitos econômicos, 
sanitários e educacionais relevantes no curto e no longo prazo, releva mencionar que foi retomado o regime normal de execução orçamentária, com cumprimento da meta fiscal 
e a presença do Limite de Movimentação e Empenho (LME). 

Ao longo da tramitação do Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA-2021), a proposta orçamentária inicialmente apresentada pela MB sofreu reduções, culminando em um 
corte de R$ 706, 9 milhões (em despesas discricionárias). Esse fato, e a sanção tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA), que ocasionou um bloqueio significativo da dotação no 
primeiro quadrimestre, gerou novos desafios para o cumprimento do planejamento orçamentário ora realizado para 2021, exigindo um nível elevado de gerenciamento, controle  
e capacidade de negociação dos administradores navais, para honrar com compromissos já assumidos, visando a continuidade aos projetos em andamento e a manutenção da 
capacidade da Força Naval. 

A dotação orçamentária da Marinha do Brasil (MB) no exercício de 2021, com o correspondente percentual em relação ao montante dotado, compõe o Infográfico “Dotação 
Orçamentária MB – 2021”. Não foram incluídas as despesas relacionadas ao Grupo de Despesa 2 e 6, que tratam de Juros e Encargos da Dívida e Amortização e Refinanciamento 
da Dívida.

3.5  - RESULTADOS DA GESTÃO INTERNA

                                                                  
Os dados orçamentários e financeiros demonstrados em tabelas e gráficos consolidados foram construídos e exportados da plataforma do Tesouro Gerencial. Todos os valores demonstrados neste subitem estão expressos em R$ (Reais).
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Em 27 de dezembro de 2019 foi sancionada a Lei 13.971, instituindo o Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 2023 (PPA 2020-2023), cujo lema é “Planejar, 
Priorizar, Alcançar”.

Os Programas que compõem a Estratégia de Defesa são os listados abaixo, sendo que 3 (três) programas encontram-se sob a coordenação e responsabilidade do Ministério 
da Defesa (MD), enquanto 1 (um) programa está associado à Presidência da República (PR).

- 6011 - Cooperação para o Desenvolvimento Nacional (MD);
- 6012 - Defesa Nacional (MD):
- 6013 - Oceanos, Zona Costeira e Antártica (MD); e
- 4002 - Segurança Institucional (PR).

O Programa Defesa Nacional cobre o esforço contínuo para a manutenção e preparo das forças armadas brasileiras, a atualização e renovação dos equipamentos, o 
desenvolvimento de novas capacidades militares e a articulação da base industrial de defesa.

Os outros dois Programas, sob a responsabilidade do MD, dão suporte e organizam a atuação da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), que realiza 
a coordenação de esforços para ampliar o aproveitamento do potencial socioeconômico, científico e ambiental nos espaços costeiro, marinho e antártico. Além disso, eles 
custeiam as ações subsidiárias desempenhadas pelas forças armadas, que se caracterizam como uma contribuição do componente militar para a defesa civil e o desenvolvimento 
nacional, tendo como exemplos o programa Calha Norte e o Ensino Profissional Marítimo.

As metas estabelecidas nos Programas são atingir 75% no índice de operacionalidade das Forças Armadas, executar 80% das ações previstas nos planos setoriais para 
os recursos do mar, gerenciamento costeiro, de levantamento da plataforma continental e no Programa Antártico Brasileiro e, por último, realizar 82% das ações relativas à 
cooperação com a defesa civil e o desenvolvimento nacional.

Por sua vez, o Programa “Segurança Institucional”, sob a coordenação da Presidência da República, configura-se como instrumento importante para promover o “aprimoramento 
da articulação e do assessoramento político/estratégico nas questões relacionadas à soberania, aos interesses nacionais e à segurança do Estado e da sociedade”, de grande 
relevância para o País.

Dessa forma, por intermédio desses 4 (quatro) programas, a estratégia de defesa cumpre o relevante papel de garantia da soberania, proteção do território e integridade 
nacional, que são condições essenciais para a paz e a estabilidade. 

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO 
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RESUMO DO DESEMPENHO ESPERADO

Resultado EOF* DOTACAO INICIAL DOTACAO 
ATUALIZADA

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

1 PRIMARIO 
OBRIGATORIO 2.072.849.022,00 2.211.473.493,00 2.211.549.922,67 1.838.505.960,25 1.777.793.744,46

2 PRIMARIO 
DISCRICIONARIO 2.688.940.320,00 3.092.586.056,00 3.172.177.639,69 2.518.581.034,10 2.511.959.585,87

6

DESPESA 
DISCRICIONARIA
DECORRENTE DE 

EMENDA
INDIVIDUAL

29.563.255,00 29.363.255,00 29.308.328,96 12.989.548,32 7.465.354,39

7

DESPESA 
DISCRICIONARIA
DECORRENTE DE 

EMENDA DE
BANCADA

8.579.362,00 8.579.362,00 8.582.413,60 5.196.014,89 4.796.166,22

TOTAL 4.799.931.959,00 5.342.002.166,00 5.421.618.304,92 4.375.272.557,56 4.302.014.850,94

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 

ANÁLISE DO DESEMPENHO ATUAL EM COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO ESPERADO

* Exercício Orçamentário Financeiro
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A parcela do orçamento da MB submetida a controle de fluxos orçamentário e financeiro, assim entendidos aqueles que impactam o Resultado Primário do Governo Federal, 
foi fixada na Lei Orçamentária Anual (LOA), para 2021, em R$ 4.799,9 milhões. 

Nessa distribuição, o montante de R$ 2.072,8 milhões foi destinado às despesas Obrigatórias, ou seja, a parcela orçamentária destinada ao custeio dos Benefícios Sociais, 
Assistência Médica Odontológica, Fardamento, Movimentação de Militares e Prestação de Auxílios à Navegação.  O Valor de R$ 2.688,9 milhões para às despesas Discricionárias, 
assim distribuídas: R$ 1.402,6 milhões para a manutenção e preparo da força; R$ 1.286,2 milhões para o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e Programa 
Nuclear da Marinha (PNM); R$ 29,5 milhões oriundos de Emendas Parlamentares Individuais; e R$ 8,5 milhões oriundos de Emendas Parlamentares de Bancada, Comissão e 
Relator. 

 No decorrer do exercício financeiro, a dotação inicial supracitada teve um acréscimo líquido de R$ 542,0 milhões, sendo R$ 138,6 milhões para as despesas Obrigatórias e 
R$ 403,6 milhões para as Discricionárias (R$ 267,5 milhões adicionados ao PROSUB/PNM; e R$ 136,1 milhões para as demais Discricionárias). Do total de R$ 542,0 milhões de 
créditos adicionais, R$ 477,9 milhões estavam condicionados à aprovação da quebra da Regra de Ouro pelo Congresso Nacional.

Tal acréscimo às despesas Obrigatórias e Discricionárias levou à dotação atualizada ao patamar de R$ 5.342,0 milhões, reduzindo assim o impacto do corte inicialmente 
recebido para o montante de R$ 164,9 milhões.

A diferença ocorrida entre os montantes “Dotado x Empenhado" é decorrente da variação cambial ocorrida ao longo do exercício quando do fechamento do ciclo orçamentário/
financeiro anual.

Pelo exposto, fica evidenciado que o contínuo aprimoramento da MB em alinhar seus esforços para o alcance dos objetivos nacionais vem contribuindo para o entendimento 
de que sua plena capacidade é imperativa ao Estado brasileiro. Assim, fundamentalmente, suas necessidades devem compor de maneira perene a agenda nacional e serem 
devidamente priorizadas.
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TOTAL DE DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2021 POR GRUPO DE DESPESA CONSOLIDADO

GRUPO DESPESA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

1 PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 23.851.627.364,90 23.851.521.517,38 22.355.820.533,60

2 JUROS E ENCARGOS DA 
DIVIDA 216.014.330,60 216.014.330,60 216.014.330,60

3 OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 3.170.182.966,16 2.518.070.333,76 2.452.297.077,58

4 INVESTIMENTOS 2.251.435.338,76 1.857.202.223,80 1.849.717.773,36

6
AMORTIZAÇÃO/

REFINANCIAMENTO DA 
DÍVIDA

977.620.929,31 977.620.929,31 977.620.929,31

TOTAL 30.466.880.929,73 29.420.429.334,86 27.851.470.644,45

No exercício de 2021 não ocorreu registro de créditos no Grupo de Natureza de Despesa 5 – Inversões Financeiras.
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Serão apresentados abaixo, em termos percentuais, os volumes de despesas liquidadas no que se refere às Despesas de Custeio e de Investimento ocorridas no exercício de 
2021.
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PRINCIPAIS METAS NÃO ALCANÇADAS, PRINCIPAIS DESAFIOS, AÇÕES E PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS

Com a ocorrência da crise sanitária e econômica causada pela pandemia da COVID-19, a execução das atividades da Marinha em prol do cumprimento de sua Missão tem 
ocorrido em um ambiente desafiador. 

Apesar da expectativa de retomada gradual do crescimento econômico, os efeitos adversos da pandemia sobre a situação fiscal se prolongam.
A elevação do dólar e o aumento da inflação em contraposição à manutenção do patamar orçamentário destinado à Força impõem riscos para a consecução dos  objetivos da 

MB, conforme descrito no Capítulo 2 – Riscos, Oportunidades e Perspectivas.  Os custos de manutenção e operação muitas vezes associados às commodities, como combustível 
e gêneros, infligem custos mais altos a atividade da Marinha. No mesmo sentido, a manutenção e renovação dos meios são igualmente impactadas, haja vista a existência de 
contratos importantes no exterior que sofrem com a elevação do dólar.  

Não obstante aos muitos desafios do cenário orçamentário e financeiro, a Marinha segue trabalhando diuturnamente no cumprimento de sua Missão, destacando nesse 
sentido, os investimentos na área nuclear, pioneira no desenvolvimento de tecnologias para o domínio do ciclo do combustível nuclear, e na construção, inteiramente nacional, 
do reator do primeiro submarino brasileiro de propulsão nuclear. Também segue em continuidade, a parceria com o governo da França, no desenvolvimento de submarinos. 
Esse projeto prevê a construção do submarino de propulsão nuclear, de quatro submarinos convencionais, além do estaleiro e da base naval em Itaguaí-RJ.

Em que pese as projeções que apontam para uma melhora nas contas públicas para 2022 (aumento da arrecadação e crescimento do PIB), o cenário fiscal ainda é restritivo, 
necessitando de um acurado planejamento por parte da MB – mitigando indisponibilidades de créditos, direcionando os esforços na qualidade do gasto e na diligência da 
execução orçamentária, objetivando a otimização dos recursos a serem alocados na LOA 2022 e exercícios subsequentes. 

As informações completas sobre a Gestão Orçamentária e Financeira estão disponíveis em: 
https://www.marinha.mil.br/transparencia-e-prestacao-de-contas

(7. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA)
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3.5.2 - GESTÃO DE CUSTOS
Em que pese a temática “gestão de custos no setor público” na Administração 

Pública Federal ter ganhado notoriedade somente na última década, esta ferramenta 
de apoio à gestão não é novidade no âmbito da Marinha do Brasil (MB). Desde 1994, a 
Força já mensura os custos de parcela de suas unidades militares, por meio do modelo 
conhecido como Sistema OMPS (Organizações Militares Prestadoras de Serviço).

Em 2014, a MB, em atendimento ao art. 50, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, e à Portaria STN nº 157, de 9 de março de 2011, passou a se utilizar 
do Sistema de Informação de Custos do Governo Federal (SIC) como ferramenta de 
apoio à gestão, contribuindo com os esforços capitaneados pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) para a implantação do Sistema de Custos do Governo Federal. 

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 utilizados desde 2014, de forma 
a permitir que o SIC, por meio do Tesouro Gerencial, passasse a prover informações 
gerenciais sob um novo enfoque, evidenciando o custo de cada atividade desenvolvida 
pelas suas Organizações Militares (OM). Esta atualização serviu de oportunidade para 
que a MB criasse o Sistema de Custos da Marinha (SCM) – conjunto de conceitos e 
procedimentos destinados a registrar, mensurar e processar os custos incorridos pela 
Força no desenvolvimento de suas atividades.

O SCM possui como característica basilar a segmentação dos custos incorridos 
pela Força em grandes grupos de atividades correlatas, chamadas Macroatividades. 
As Macroatividades são agrupadas em duas séries, atividades finalísticas e atividades 
de apoio (ou de suporte), de acordo com a sua contribuição para a consecução dos 
objetivos da Força.

Em 2021, foram obtidos avanços importantes no desenvolvimento e estruturação 
do SCM, com a conclusão da adaptação dos sistemas corporativos da MB à gestão de 
custos, permitindo ampliação significativa da parcela de custos mapeada pelo sistema. 
Vislumbra-se que, com os recentes avanços e as ações contínuas de treinamento, o 
SCM evolua em seu propósito de produzir informações gerenciais relevantes para os 
processos de tomada de decisão, nos variados níveis da Administração Naval.

A apropriação evidenciada pelo SCM tem atendido às necessidades gerenciais da 
Força, permitindo identificar os custos de seus macroprocessos, fundamentais para o 
desempenho da missão constitucional e das atividades subsidiárias da MB. 

As figuras apresentadas neste capítulo apresentam o custo de alguns dos principais 
macroprocessos conduzidos pela Força. Os valores apresentados tiveram os centavos 
despresados.

Fonte: Tesouro Gerencial (Data da consulta: 05/01/2022.
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CUSTO PROGRAMAS DE GOVERNOS (R$)

Orçamento
da MB

0909 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS EN-
CARGOS ESPECIAIS 185.516.405,87

0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMEN-
TO DE SENTENCAS JUDICIAIS 24.992,04

0910

OPERAÇÕES ESPECIAIS:  GESTÃO DA 
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS 

E ENTIDADES NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS

99.758,33

0032 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTEN-
CAO DO PODER EXECUTIVO 23.451.878.125,47

2046 OCEANOS, ZONA COSTEIRA E 
ANTÁRTICA 44.087,00

2058 DEFESA NACIONAL 15.092.027,57

2108
PROGRAMA DE GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA 
DEFESA

4.514.992,41

6011 COOPERACAO COM O 
DESENVOLVIMENTO NACIONAL 61.783.485,37

6012 DEFESA NACIONAL 836.320.514,38

6013 OCEANOS, ZONA COSTEIRA E 
ANTARTICA 2.685.092,14

SUBTOTAL 24.557.959.480,58
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Fora do Orçamento da  MB

0033
PROGRAMA DE GESTAO E 
MANUTENCAO DO PODER 

JUDICIARIO
348.962,66

0902 OPERACOES ESPECIAIS:  
FINANCIAMENTOS COM RETORNO - 559.139,63

2015 FORTALECIMENTO DO SISTEMA 
UNICO DE SAUDE (SUS) 1.156.696,57

2035 ESPORTE, CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO 21.601,97

2086 TRANSPORTE AQUAVIARIO 1.300,00

2206 POLITICA NUCLEAR 177.322,07

2218 GESTAO DE RISCOS E DESASTRES 687.073,01

3003 PETROLEO, GAS, DERIVADOS E 
BIOCOMBUSTIVEIS 13.099.698,77

4002 SEGURANCA INSTITUCIONAL 77.398,38

4005 PROTECAO JURIDICA DA UNIAO 36.942,00

5011 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 108.132,02
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Fora do Orçamento da MB

5013 EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, 
POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA 4.997,00

5017 ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS 20.837.323,13

5018 ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE 1.859.258,64

5019 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 3.154.518,19

5021 GESTAO E ORGANIZACAO DO SUS 64.654,52

5023 VIGILANCIA EM SAUDE 185.575,73

5026 ESPORTE 148.640,59

5033 SEGURANCA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 1.934.238,87

5034 PROTECAO A VISA, FORTALECIMENTO 
DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA 41.435,00

SUBTOTAL 43.386.629,49

CUSTO SEM INFORMAÇÃO DE 
PROGRAMA DE GOVERNO 3.828.793.766.64

TOTAL 28.430.139.876,71

Fonte: Tesouro Gerencial (data da consulta: 05 de janeiro de 2022).

Os principais desafios encontrados pela Marinha, no tocante à gestão de custos, referem-se ao fortalecimento da cultura de custos no dia a dia das OM. A Força tem buscado 
divulgar nos diversos escalões os objetivos e as possibilidades de emprego dos relatórios produzidos pelo SCM, de modo a incentivar o uso efetivo dessas informações como 
ferramenta de apoio à tomada de decisão.

Neste contexto, são metas estabelecidas para o avanço da gestão de custos na MB: o estabelecimento de novas rotinas de monitoramento, baseadas no acompanhamento 
mais rigoroso sobre os dados de custos registrados pelas UG; e o aprimoramento do Painel de Custos, com o desenvolvimento de novos indicadores e relatórios que facilitem a 
visualização dos custos das OM e de suas atividades. 

DESAFIOS  E AÇÕES FUTURAS
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3.5.3 - GESTÃO DE PESSOAS

Formatura de Sargentos da Marinha no Centro de Instrução Almirante Alexandrino
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a) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais; 

b) Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997 - Altera dispositivos das Leis nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de setembro de 1992 e 2.180, de 5 de 
fevereiro de 1954, e dá outras providências; 

c) 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 Ministério da Defesa, e dá outras providências; 

d) Decreto nº 8.900, de 10 de novembro de 2016 - Altera o Decreto no 5.417, de 
13 de abril de 2005, que aprova a Estruturas Regimental e o Quadro Demonstrativo 
dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Comando da Marinha, do 
Ministério da Defesa; 

e) Lei nº 8.027, de 12 de abril de 1990 - Dispõe sobre normas de conduta dos 
servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, e dá 
outras providências;

f) Lei no 12.813/2013, de 16 de maio de 2013 - Dispõe sobre o conflito de interesses 
no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal e impedimentos 
posteriores ao exercício do cargo ou emprego e revoga dispositivos da Lei no 9.986, de 
18 de julho de 2000, e das Medidas Provisórias nos 2.216-37, de 31 de agosto de 2001 
e 2.225-45, de 4 de setembro de 2001; 

g) Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2010 e Decreto nº 7.133 de 2010 (GDPGPE); 
h) Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998 e Decreto nº 7.133 de 2010 (GDATEM); 
i) Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010 e Decreto nº 7.133 de 2010 (GDACE); 
j) Lei nº 8.745/1993, de 09 de dezembro de 1993 - Dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público;

k) Emenda Constitucional 103/2019 de 12 de novembro de 2019 – Altera o Sistema 
de Previdência Social e estabelece regras de transição e disposição transitórias;

l) Decreto nº 8.900/2016 de 10 de novembro de 2016 –Altera o Decreto nº 
5.417/2015 – aprova e Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 
Comissão e das Funções Gratificadas do Comando da Marinha;

m) Decreto nº 9.727/2019 de 15 de março de 2019 – Dispõe sobre os critérios, o 
perfil profissional e os procedimentos gerais a serem observados para a ocupação dos 

Cargos em Comissão; 
n) Decreto nº 9.916/2019 de 18 de julho de 2019 – Dispõe sobre os critérios 

gerais a serem observados para a ocupação dos Cargos em Comissão e de Funções de 
Confiança na Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional;

o) Lei no 6.880/1980, que aprova o Estatuto dos Militares;
p) Lei no 9.519/1997, que dispõe sobre a reestruturação dos Corpos e Quadros de 

Oficiais e de Praças da Marinha;
q) Lei no 12.216/2010, que altera a Lei no 9.519/1997;
 r) Lei no 5.821/1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das 

Forças Armadas e dá outras providências; 
s) Decreto no 4.034/2001, que dispõe sobre as promoções de praças da Marinha e 

dá outras providências; 
t) 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; 
u) Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997, que 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; 

v) Decreto no 5.417, de 13 de abril de 2005, que aprova a Estrutura Regimental 
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do 
Comando da Marinha, do Ministério da Defesa, e dá outras providências; 

w) Decreto nº 8.900, de 10 de novembro de 2016 - Altera o Decreto no 5.417, de 
13 de abril de 2005, que aprova a Estruturas Regimental e o Quadro Demonstrativo 
dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Comando da Marinha, do 
Ministério da Defesa; 

x) Decreto no 7.809, de 20 de setembro de 2012, que 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 demonstrativos dos 
cargos em comissão e das funções gratificadas dos Comandos da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica, do Ministério da Defesa; 

y) Lei no 12.813/2013, de 16 de maio de 2013, que dispõe sobre o conflito de 
interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos 
posteriores ao exercício do cargo ou emprego; 

z) Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006 e Decreto no 7.133 de 2010, que dispõe 
sobre a criação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE; 

aa) Lei no 9.657, de 3 de junho 1998, que cria, no âmbito das Forças Armadas, 
a Carreira de Tecnologia Militar, a Gratificação de Desempenho de Atividade de 

CONFORMIDADE LEGAL
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Tecnologia Militar, os cargos que menciona, e dá outras providências; 
bb) Lei no 12.277, de 30 de junho de 2010, que dispõe sobre a instituição do 

Adicional por Participação em Missão no Exterior; 
cc) Lei no 8.745/1993, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação 

por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público ; e

dd) A Lei no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que dispõe, entre outras medidas, 
sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares.

A MB desenvolve uma diversidade de atividades e projetos, necessitando,  
para tal, de pessoal capacitado em diversas áreas de conhecimento. Muitos destes 
conhecimentos são obtidos exclusivamente dentro da MB, por possuírem características 
técnicas ou militares empregadas nesta Força e, muitas vezes, têm caráter estratégico, 
sendo custeados com recursos próprios. Essas características demandam uma estrutura 
de gestão de pessoal ampla e complexa, com processos próprios de captação, seleção, 
formação e capacitação. Além disso, diante das características da profissão militar, com 
uma Força de Trabalho (FT) de 73.609 militares, a Força necessita de um sistema que 
dê assistência ampla a esse pessoal (social e em saúde). 

Nesse contexto, o Setor de Pessoal visa aprimorar a capacidade de prover pessoal 
para desempenhar suas funções na MB, no intuito de garantir a força de trabalho para 
as OM (militar e civil), em quantidade e qualidade adequadas. Dessa forma, é possível 
dizer que a gestão de pessoas é subdividida em seis grandes áreas: Pessoal Militar, 
Pessoal Civil, Ensino, Saúde, Assistência Social e Assistência Religiosa.

No passado, com a aprovação da Lei nº 12.216/2010, foi autorizado o Aumento 
de Efetivo (AE) de militares da MB, o que norteou um planejamento de crescimento 
de pessoal, no decorrer de 20 anos, priorizando o atendimento das necessidades de 
pessoal para os programas prioritários da MB. Na atualidade, por conta das demandas 
crescentes e necessárias à recuperação da economia do país, a FT da MB tem passado 
por um processo de reestruturação quantitativa e qualitativa, visando ao aumento de 
eficiência de toda a Força, com economia de recursos à União.

Para tal, a MB vem reduzindo seu pessoal, principalmente por meio de uma 
menor captação, ao mesmo tempo em que vem sendo incentivado o incremento da 
participação de temporários, que não geram impactos previdenciários no longo prazo. 
Esse processo complexo demanda a implementação de mudanças nos interstícios, a 

fim de manter o fluxo de carreira e atender às funções e incumbências previstas que 
permitem o cumprimento da missão constitucional da MB. 

Nesse contexto, a MB iniciou o redimensionamento de sua FT a partir de 2017. Em 
2018, houve a redução de mais de 1.000 militares e, a partir de 2019, estabeleceu-se a 
meta de redução de no mínimo 800 militares por ano, até 2030. A Lei nº 13.954/2019, 
que trata da reestruturação da Carreira Militar e das próprias Forças, alterou o tempo 
mínimo de serviço militar de 30 para 35 anos. Esta Lei tem o objetivo de racionalizar 
os efetivos, por meio de uma modernização na gestão da carreira. Em 2021, houve a 
redução de 1.735 militares, acima da meta prevista, o que demonstra o compromisso 
assumido com o governo federal de se reduzir o pessoal da Força, em função das 
crescentes demandas necessárias à recuperação da economia do país. 

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

O gráfico acima detalha a distribuição da FT da MB entre suas 4 categorias principais, 
destacando-se os militares de carreira como maioria, uma parcela de temporários 
composta por militares temporários e servidores temporários (militares em tarefa por 
tempo certo) e servidores civis. 

Fonte: DGPM. Posição em 31 DEZ2021.
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Fonte: DPCvM. Posição: 31DEZ2021.

Cabe destacar que a MB conta com uma parcela de servidores civis em sua FT, distribuídos nas seguintes carreiras: Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE), Plano 
de Carreiras para área de Ciência e Tecnologia (PCC&T), Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar (PCCTM) e Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Plano 
de Carreiras e Cargos de Magistério Federal (PCCMF). Essa parcela da FT tem sido reduzida continuamente, principalmente por aposentadoria, sem que haja autorização para a 
realização de novos concursos. Em dezembro de 2021, a MB contava com um efetivo de 3.361 servidores, praticamente um terço do total de vagas (9.082 vagas). 

Com a saída de servidores, sem a admissão de novos, não há a oportunidade de uma adequada transferência de conhecimento, situação que suscita enorme preocupação, 
principalmente quando se considera que os investimentos em qualificação de profissionais da área industrial decorrem, geralmente, da realização de programas de treinamentos 
de alto custo para os cofres públicos. 
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A maior parte da FT da MB é empregada na atividade-fim (52%). Da mesma forma, a maior concentração está na região Sudeste (Sede da Esquadra  - área do Comando do 
1º Distrito Naval  - Com1ºDN), composta por militares que exercem funções em OM dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Fonte: DPMM. Posição: 31DEZ2021.Fonte: DPMM. Posição: 31DEZ2021.
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Por faixa etária, a maior representatividade da Força encontra-se entre 20 e 29 anos. Contudo, analisando a sua parcela civil, esta possui 77% de seus servidores acima de 49 
anos, o que se reflete nos crescentes desligamentos por aposentadoria.

Fonte: DPMM. Posição: 31DEZ2021. Fonte: DPCvM. Posição: 31DEZ2021.

A meritocracia é um valor que acompanha a carreira do militar, que passa por um processo contínuo e sistematizado de avaliação de desempenho, onde é analisado, 
periodicamente, em comissões específicas. Assim, é permitido ao militar ascensão na carreira e designação para as melhores oportunidades, como cursos e comissões.

A avaliação de desempenho dos servidores civis (SC) é realizada anualmente, conforme preconizado para todo o funcionalismo público federal.

Utilizando o critério de merecimento, ao final de 2021, 300 servidores evoluíram com progressão/promoção funcional, representando o percentual de 8,92 % do efetivo de 
SC da MB.

Foram reconhecidos e premiados por merecimento 320 servidores de carreiras, no ano de 2021, correspondendo a 9,52% do total.
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A tabela a seguir retrata o detalhamento, por situação, dos gastos realizados:

PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR

SITUAÇÃO 2019 (em milhões de reais) 2020 (em milhões de reais) 2021 (em milhões de reais)

Ativos 6.693 8.251 8.719

Veteranos 7.481 7.951 8.256

Pensionistas 5.343 5.461 5.806

TOTAL 19.517 21.663 22.783

Fonte: Tesouro Gerencial
Responsável: Departamento de Finanças (PAPEM-20)

Data: 04JAN2022

DESPESAS DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA
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INSTRUÇÃO NORMATIVA - TCU Nº 84/2020, ART. 8º, INCISO I, ALÍNEA I
 PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2021

DETALHAMENTO MENSAL DO PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR - 2021

MÊS  Ativos  Veteranos  Pensionistas  Total 

JANEIRO 661.764.047,23 622.041.399,42 429.007.004,00 1.712.812.450,65

FEVEREIRO 641.589.048,70 619.304.820,40 433.244.442,09 1.694.138.311,19

MARÇO 650.807.386,65 621.382.657,00 438.244.683,65 1.710.434.727,30

ABRIL 659.047.437,65 622.974.388,01 440.899.961,98 1.722.921.787,64

MAIO 659.691.732,72 623.792.201,20 446.007.270,81 1.729.491.204,73

JUNHO 820.384.887,28 927.871.112,64 650.571.010,11 2.398.827.010,03

JULHO 685.242.364,52 648.602.018,16 455.653.369,84 1.789.497.752,52

AGOSTO 676.978.241,76 647.404.593,20 456.737.397,35 1.781.120.232,31

SETEMBRO 678.586.905,74 651.497.826,16 457.271.573,97 1.787.356.305,87

OUTUBRO 684.105.935,19 645.318.999,28 457.591.012,15 1.787.015946,62

NOVEMBRO 1.093.352.168,71 977.598.504,48 686.022.071,31 2.756.972.744,50

DEZEMBRO 808.190.715,91 648.812.062,74 455.524.168,38 1.912.526.947,03

TOTAL 8.719.740.872,06 8.256.600.582,69 5.806.773.965,64 22.783.115.420,39

Fonte: Tesouro Gerencial
Responsável: Departamento de Finanças (PAPEM-20)

Data: 04JAN2022
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A tabela a seguir retrata o detalhamento, por situação, dos gastos realizados:

PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL

SITUAÇÃO 2019 (em milhão de reais) 2020 (em milhão de reais) 2021 (em milhão de reais)

Ativos 436 406 387

Aposentados 584 613 612

Pensionistas 429 321 322

Total 1.449 1.340 1.321

       Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) 
    Responsável: Departamento de Sistemas de Pagamento (PAPEM-10)

    Data: 04JAN2022   



136

INSTRUÇÃO NORMATIVA - TCU Nº 84/2020, ART. 8º, INCISO I, ALÍNEA I
 PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2021

DETALHAMENTO MENSAL DO PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - 2021

MÊS Ativos Aposentados Pensionistas Total

JANEIRO 31.170.895,40 47.034.827,56 22.753.149,75 100.958.872,71

FEVEREIRO 29.876.804,57 46.935.151,04 24.469.883,85 101.281.839,46

MARÇO 29.291.350,16 46.996.389,91 24.492.117,38 100.779.857,45

ABRIL 30.145.172,38 46.900.628,15 24.462.083,68 101.507.884,21

MAIO 29.585.012,07 46.785.188,24 24.437.555,86 100.807.756,17

JUNHO 34.556.787,73 69.725.855,23 36.916.033,79 141.198.676,75

JULHO 29.407.988,88 46.603.477,70 24.402.716,74 100.414.183,32

AGOSTO 29.092.819,80 46.692.225,41 24.546.038,89 100.331.084,10

SETEMBRO 29.154.358,67 46.651.336,91 24.525.430,31 100.331.125,89

OUTUBRO 28.956.071,05 46.797.932,96 24.525.966,34 100.279.970,35

NOVEMBRO 42.193.895,58 69.777.059,63 37.032.004,21 149.002.959,42

DEZEMBRO 43.309.452,13 51.445.818,68 29.650.980,58 124.406.251,36

TOTAL 386.740.608,42 612.345.891,42 322.213.961,38 1.321.300.461,22

    Tabela 3  - Detalhamento mensal do pagamento de Pessoal Civil
  Fonte: SIAPE

  Responsável: Departamento de Sistemas de Pagamento (PAPEM-10)
  Data: 04JAN2022
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É importante destacar que, 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.

Cabe destacar que a MB demanda pessoal altamente qualificado para conduzir projetos de grande porte, que requerem conhecimento e tecnologia, tais como o Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), o Programa Nuclear (PNM) e o Programa Fragatas Classe Tamandaré (PFCT). Esses programas trazem benefícios não somente 
para a defesa do país, mas também para toda a sociedade, dado o arrasto tecnológico decorrente e a demanda gerada para a indústria nacional.

As ações empreendidas em 2021 possibilitaram a qualificação e a capacitação contínua de militares e servidores da Marinha para o emprego em atividades de natureza 
técnico-profissional. Essa capacitação contempla diferentes níveis e modalidades de ensino, estruturados em cursos e estágios ministrados pelos 22 estabelecimentos de 
ensino da Marinha, alguns diretamente subordinados e outros sob a supervisão técnica da Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), com foco na formação de excelência e na 
meritocracia.

Dentre esses cursos e estágios, destacam-se: Cursos de Formação, Cursos de Especialização, Cursos de Subespecialização, Cursos de Aperfeiçoamento, Cursos de 
Aperfeiçoamento Avançado, Cursos Expeditos, Curso de Política e Estratégia Marítimas, Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores, Curso Superior, Curso de Estado-Maior 
para Oficiais Intermediários e Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização para Oficiais e Praças, totalizando 58.104 militares e servidores capacitados.

Os cursos presenciais ministrados em 2021 envolveram cerca de 22.205 alunos nas instituições de ensino, de acordo com dados extraídos do Programa Geral de Instrução 
(PGI). Além disso, foram realizados 839 cursos de ensino a distância, beneficiando cerca de 32.171 alunos, em virtude das adequações decorrentes da pandemia da COVID-19. 

Releva mencionar, também, a continuidade do Programa de Intercâmbios de pessoal com Marinhas Amigas nas áreas operativas, de ciência e tecnologia, logística e instrução, 
que contou com a capacitação de alunos em 16 Marinhas: Angola, Argentina, Cabo Verde, Camarões, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos da América, França, Guiana 
Francesa, Namíbia, Peru, Portugal, São Thomé e Príncipe, Senegal e Uruguai. 

Adicionalmente, há, sempre que possível, oportunidades de capacitação nas demais Forças e instituições de ensino superior, tais como Instituto Alberto Luiz Coimbra de 
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ), Instituto Tecnológico de Aeronáutica(ITA), Universidade de São Paulo (USP) e 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Isto, além de incrementar a capacitação do pessoal, cria uma rede de interações com a comunidade acadêmica civil 
e militar, que contribui para a difusão de boas práticas, inovações e desenvolvimento de trabalhos de caráter dual.

Contudo, ao final de 2021, ressalta-se que a capacitação conferida pelo Sistema de Ensino Naval (SEN) dispõe de 646 currículos aprovados. 

Cabe ao Sistema de Saúde da Marinha (SSM) prover assistência em saúde, de forma integral, aos militares, veteranos e ex-combatentes, bem como aos seus dependentes. 
Para tal, o SSM possui uma estrutura que conta com hospitais e policlínicas, bem como estruturas menores dentro de OM espalhadas por todas as regiões do país, onde 

a presença da MB é necessária e única alternativa em alguns casos. Além disso, conta com um Corpo de Saúde composto por oficiais e praças, de carreira e temporários, 
em diversas profissões associadas à área médica. Para demandas em saúde que extrapolem a capacidade das Organizações Militares constantes da rede própria do SSM, os 
serviços são ofertados por rede complementar constituída pelas Organizações de Saúde Extra- Marinha (OSE) credenciadas. Essa estrutura desonera, naturalmente, o SUS no 
atendimento dessa parcela da população.

Para os militares, de forma mais específica, é preciso manter um sistema pericial e um de medicina operativa, que visem à manutenção da higidez física e mental dos 
militares, acompanhando-os durante todo o seu serviço ativo.

CAPACITAÇÃO: ESTRATÉGIA E NÚMEROS

ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
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De forma sintética, durante o ano de 2021, foram realizadas 576.901 consultas médicas, 3.478.914 serviços complementares, 180.823 procedimentos de enfermagem, 
18.052 internações, 8.707 cirurgias, 275.249 terapias, 1.090 partos, 219.195 consultas odontológicas, e 398.177 procedimentos odontológicos, totalizando 5.157.108 serviços 
prestados pelo SSM.

Fonte: DSM. Posição: 31DEZ2021.

Cabe, ainda, ressaltar que o ano de 2021, em que pese a experiência e conhecimento adquirido em 2020, também demandou esforços do SSM para o enfrentamento à 
COVID-19. Nesse contexto, destaca-se a Operação Grande Muralha, desenvolvida pela DGPM, que foi abordada no subitem 1.9.

Fonte: DSM. Posição: 31DEZ2021.



Relatório de Gestão do Comando da Marinha 2021

139

A Assistência Social da Marinha funciona por meio de sete programas sociais que propõem ações em áreas de atuação de interesse da Família Naval. Por meio de projetos 
e ações sociais cujos objetivos são adequados às demandas das distintas regiões brasileiras, os profissionais do Sistema de Assistência Social da Marinha (SiASM) atenderam 
em 2021 cerca de 183.215 usuários. 

No que se refere ao número de usuários assistidos, observou-se um aumento significativo do planejado em virtude das parcerias estabelecidas com a Associação Abrigo 
do Marinheiro, em especial com a realização de atividades em ambiente remoto (Lives), que possibilitaram um maior alcance do público potencial, bem como outras ações 
promovidas pela Diretoria de Assistência Social da Marinha (DASM), relacionadas à prevenção à saúde mental, com o objetivo de minimizar possíveis efeitos negativos advindos 
da pandemia da COVID-19.

Cabe ressaltar como programa prioritário, o Programa de Atendimento Especial – Pessoa com Deficiência (PAE), garantindo-se a manutenção dos 2.595 usuários. Os recursos 
empregados aos usuários do PAE não são preestabelecidos, variando de acordo com o grau de necessidade de cada usuário, podendo ocorrer desde o atendimento por apenas 
um profissional até por uma equipe multidisciplinar.

Em termos de investimentos feitos para incrementar a assistência à Família Naval, cabe destacar os investimentos na construção de uma creche em Campo Grande com 
inauguração prevista para FEV/2022.

ATENDIMENTOS PELA DASM

PROGRAMA NÚMERO DE USUÁRIOS 

Qualidade de Vida 94.506

Atendimento Especial – Pessoa com Deficiência (PAE) 2.595

Apoio Socioeconômico 43.727

Atendimento em Missões 962

Atendimento ao Idoso 15.500

Atuação do Assistente Social na Saúde 25.600

Movimentação ou Remoção por Motivo Social 325

TOTAL DE ATENDIMENTOS NOS PROGRAMAS 183.215

Fonte: DASM. Posição: 31DEZ2021.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Na MB, os impactos da tecnologia e da globalização demandam uma FT cada vez melhor qualificada, para operar e manter os meios operativos, equipamentos e sistemas, e 
dar suporte social, técnico e de saúde aos militares e seus dependentes. Assim, a área de ensino precisa ser constantemente renovada diante do desafio de buscar o alto padrão 
de capacitação do pessoal, contribuindo para o cumprimento da missão da Força.

Dados os grandes projetos em desenvolvimento, como o PROSUB, PNM e do PFCT, a Gestão do Conhecimento (GC) ganha cada vez mais valor estratégico. Por meio da GC, 
as organizações asseguram a permanência de conhecimentos essenciais à sua estratégia na instituição. Nesse contexto, a Força utiliza um modelo de GC que visa à identificação, 
obtenção, estruturação, disseminação, aplicação, proteção e preservação dos conhecimentos relativos aos diversos programas.

Uma meta permanente para a MB é a manutenção do moral de seus militares elevado. Este é influenciado diretamente pelas condições de vida dos membros da FT e de seus 
dependentes, o que leva à preocupação em manter toda essa estrutura verticalizada em saúde e assistência social para o atendimento da Família Naval.

Além disso, a manutenção de mecanismos voltados a avaliação de desempenho na carreira e o correto gerenciamento de pessoal são essenciais para a motivação da FT, o 
que determinou o aperfeiçoamento dos critérios decisórios, no âmbito da MB, sendo atribuída especial relevância à meritocracia. 

Todas as características da Força e os desafios mencionados demandam uma robusta, complexa e capilarizada estrutura de apoio em todo o território.
O principal desafio reside no controle de custos em saúde, dado que a inflação deste setor da economia cresce a taxas superiores às da inflação ao consumidor (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA). Para tal, o Setor do Pessoal tem realizado diversos investimentos em equipamentos e capacitação de pessoal, visando aprimorar a gestão, 
tendo como uma das vertentes a busca pela verticalização onde for mais vantajoso para a MB. Além disso, nos locais e especialidades em que se emprega o credenciamento para 
compensar limitações do SSM, tem se buscado ampliar e aperfeiçoar a capacidade de auditoria em saúde, mediante visitas itinerantes de uma equipe formada por militares da 
DGPM/DSM, visando reduzir os custos e aperfeiçoar os procedimentos na localidade. 

Outro importante desafio será a necessidade de reestruturação da carreira militar, decorrente da aprovação da Lei nº 13.954/2019 que demandou o aumento do tempo de 
serviço de 30 para 35 anos. A partir desse acréscimo, os interstícios de planejamento dos postos/graduações em vigor, foram adequados, no intuito de não aumentar o efetivo da 
Força. Ressalta-se que a redução de efetivo é um dos compromissos das Forças Armadas com o Governo Federal, em função das crescentes demandas necessárias à recuperação 
da economia do país.

Outro ponto sensível é a recomposição da força de trabalho do Quadro de Pessoal Civil  da MB que conta, atualmente, com uma lotação de 9.082 cargos, dos quais 35,29% 
estão ocupados e 64,71% vagos.

Visando atender esse compromisso, baseado na meritocracia, a capacitação deverá ser incrementada, com o objetivo de suprir a redução de efetivo da Força prevista até 
2030, mantendo o fluxo de carreira e atendendo às funções e incumbências que permitem o cumprimento da missão constitucional da MB. 

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS
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3.5.4 - GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) requer licitação prévia 
nas contratações referentes à obras, serviços, compras e alienações realizadas pela 
Administração Pública, somente a dispensando nos casos particulares. A licitação 
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

As Organizações Militares (OM) da Marinha do Brasil, em sua quase totalidade, 
contam com uma Assessoria Jurídica, que atua de forma preventiva, com vistas a evitar 
eventuais prejuízos decorrentes 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 pelos 
Setores da MB e atender aos mandamentos constitucionais e legais, em especial as 
Leis nº 8.666/1993, nº 9.784/1999, nº 10.520/2002, nº 12.462/2011, nº 14.133/2021 
(Nova Lei de Licitações) e o Decreto nº 10.024/2019, todos os processos administrativos 
que tratam de licitações, contratos administrativos, convênios, acordos e instrumentos 
congêneres são encaminhados para apreciação da Advocacia Geral da União (AGU), de 
forma a proceder a análise jurídica prévia à contratação. Os setores também utilizam os 
modelos disponibilizados pela AGU, em seu sítio eletrônico, e adota o posicionamento 
constante dos acórdãos do Tribunal de Contas da União, no que for pertinente.

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

1. Modalidade de Licitação R$ 830.652.987,88

Convite R$ 18.406.250,32

Tomada de Preço R$ 8.421.235,31

Concorrência R$ 70.148.452,99

Pregão R$ 733.677.049,26

2. Contratações Diretas R$ 2.578.680.458,00

Dispensa R$ 1.732.903.613,19

Inexigibilidade R$ 845.776.844,81

3. Regime de Execução Especial R$ 10.656.995,38

Suprimento de Fundos R$ 10.656.995,38

4. Outros R$ 10.799.191,91

5. Total R$ 3.430.789.633,17

Fonte:Tesouro Gerencial.

CONFORMIDADE LEGAL DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
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Fonte:Tesouro Gerencial

O total gasto com o custeio administrativo das 413 organizações militares da MB foi de R$ 1,4 bi. 
O detalhamento da despesa será apresentado no gráfico a seguir: 

As contratações do ano de 2021 foram baseadas no 
planejamento anual, priorizando as necessidades relacionadas 
à manutenção da infraestrutura das organizações militares 
e o funcionamento administrativo destas. Ressalta-se que as 
aquisições buscam estar alinhadas com o Planejamento Estratégico 
da Marinha – PEM 2040. 

Com relação às contratações diretas, utilizou-se a dispensa e a 
inexigibilidade de licitação pautardas nos artigos números 24 e 25 
da Lei nº 8666/93 e nos artigos 74 e 75 da Lei nº 14.133/2021.  Cabe 
ressaltar que, pela característica da Força, os complexos sistemas 
de defesa são adiquiridos e manutenidos por meio de processos de 
afastamento licitatório. 

Fonte: Ministério da Economia (Raio-X – dezembro de 2021) 

DETALHAMENTO DOS GASTOS COM O CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Os valores em reais apresentados no gráfico acima foram despresados os centavos
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CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS MAIS RELEVANTES  

TIPO DE  CONTRATO NR DE CONTRATOS VALOR LIQUIDADO ANUAL  (R$)

Limpeza e Conservação 124 43.754.458,08

Fundo de apoio 28 26.518.824,84

  Técnico Profissional 333 36.784.747,19

  Assessoria e Apoio Técnico Gerencial 1 13.982.771,45

Manutenção de Bens Imóveis 37 5.652.411,48

  Manutenção e Conservação de Bens Móveis 218 12.316.952,60

  Credenciamento de Saúde 10 4.658.981,81

  Contratação Temporária 1 3.007.094,47

  Telefonia Fixa e Internet 22 1.353.427,68

  Locação de Máquinas e Equipamentos 26 2.173.184,84

  Seguro Saúde (civis) 1 2.313.128,90

  Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 49 18.019.933,75

  Serviços Postais 3 2.799.081,12

  Licenças de Software 5 1.336.500,06

  Soluções de TI 3 1.393.457,27

  Manutenção de Sistema 1 3.967.104,56

  Alimentação 867 11.871.834,01

Fontes: ODS (DEZ/2021)
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As contratações relacionadas visam apoiar o alcance dos Objetivos Navais, previstos no Plano Estratégico da Marinha – PEM 2040, dentre elas às atividades que visam o 
atendimento médico-hospitalar; a produção de medicamentos; a capacitação técnica especializada; o aperfeiçoamento da gestão; a segurança da navegação; o desenvolvimento 
de projetos sociais; e o fomento da ciência, tecnologia e inovação.  

A Fase de Planejamento das contratações sempre foi um grande desafio, uma vez 
que, além de identificar as reais necessidades da Administração, em todas as suas 
peculiaridades, tem o condão de pontuar os possíveis riscos capazes de impactar o 
sucesso das contratações públicas. O desafio ganhou maior dimensão em virtude 
das novas diretrizes traçadas pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações - NLL), a 
qual se encontra em fase de implementação na MB até abril de 2023 e cuja atenção 
é voltada para a governança das mencionadas contratações, as quais deverão sempre 
estar alinhadas ao planejamento estratégico e sujeitas ao controle interno. 

No intuito de padronizar as ações atinentes à governança das contratações 
públicas, em 19 de julho de 2021, a Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, emitiu a 
Portaria nº 8.678/2021 que entrou em vigor no dia 02 de agosto de 2021, na qual 
definiu os objetivos, diretrizes e instrumentos da governança em contratações públicas, 
agora consolidado em documento único.

Assim, em virtude das mudanças trazidas por todo o ordenamento jurídico, em 
especial, pela NLL, bem como dos posicionamentos da Advocacia-Geral da União e 
Tribunal de Contas, a qualificação do pessoal assume grande importância no sucesso 
do andamento dos respectivos processos licitatórios e na consequente gestão dos 
contratos. Neste sentido, na constante busca pela eficiência e melhor utilização dos 
recursos, a MB, a fim de minimizar o impacto do contingenciamento dos recursos 
orçamentários ao longo dos anos, tem buscado qualificar seus militares no intuito de 
alcançar a eficiência, em sentido estrito, que se espera e garantia do interesse público.

Tem-se por perspectiva a melhoria contínua na gestão dos processos administrativos, 
erigindo-os aos patamares de lisura, eficiência, economicidade e excelência objetivados. 
Com a colocação em prática de todos os atos regulamentares que ainda restam para 
atender a completude da NLL, vislumbra-se um cenário complexo e desafiador para 
a governança das contratações públicas haja vista que o número de militares tende a 
diminuir até 2030.

DESAFIOS, RISCOS E PERSPECTIVAS

Oficial do Corpo de Intendentes da Marinha durante conferência de material
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3.5.5 - GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

A conformidade legal no que tange à Gestão Patrimonial das OM da Marinha é regida por diversas normas internas, dentre as quais se destacam a SGM-104 - Normas para o 
Patrimônio Imobiliário da Marinha (NOPIM), a SGM-303 - Normas sobre Gestão de Material, a SGM-301 - Normas sobre Administração Financeira e Contabilidade e a SGM-601 
- Normas sobre Auditoria, Análise e Apresentação de Contas na Marinha. 

Para garantir o cumprimento da legislação vigente são adotados mecanismos de controle para a prevenção de falhas e irregularidades. Dentre os quais se destacam: a 
execução pelas UG da conformidade dos registros de gestão para atestar a correção das informações lançadas no SIAFI, a conformidade operadores para atestar que os usuários 
habilitados a efetuar os lançamentos no SIAFI estão designados corretamente, bem como a conformidade contábil, a cargo da Diretoria de Finanças da Marinha (DFM).

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 de Cadastro Imobiliário 
da Marinha (CADIMAweb).

Além disso, são realizadas auditorias internas pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), que consiste no exame da adequação da prestação de contas e da 
conformidade dos atos praticados pelos agentes responsáveis.

SERVIÇOS BÁSICOS

PRINCIPAIS CUSTOS COM SERVIÇOS

Serviços Custo (R$ milhões)

Energia Elétrica R$ 160,6

Água e Esgoto R$ 54,25

Limpeza e Conservação R$ 89,35

Manutenção e Cons. de Bens e Imóveis R$ 56,79

TOTAL R$ 360,99

Imóveis Gerenciados 3.282

Fonte: Tesouro Gerencial 
(Despesas Liquidadas em DEZ/2021)

Fonte: Ministério da Economia (Raio X)

CONFORMIDADE LEGAL
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     - Construção de novos PNR;
     - Revitalização de Instalações;
     - Aquisição de Novos Equipamentos Médicos;
     - Modernização de Parques Industriais; e
     - Investimento em Tecnologia que atenda o aumento da demanda remota.

Fonte: Ministério da Economia (Raio X)

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

R$ 734,05 MILHÕES baixa de ativos inserviveis ou outros 
eventos sob controle da MB 

Manter a MB preparada e aprestada para o cumprimento de sua missão institucional 
e ampliar a capacidade operativa para atender aos anseios da sociedade.

AÇÕES FUTURAS

PRINCIPAIS DESAFIOS

Reforma da fachada do Próprio Nacional Residencial localizado na SQS 202 em Brasília - DF

Fonte: SIAFI
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3.5.6 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A conformidade legal da Gestão da Tecnologia da Informação na MB é observada 
e aplicada por um vasto conjunto de regras, diretrizes e políticas estabelecidas pelos 
diversos Órgãos Federais, conforme a figura abaixo:

É o conjunto de processos, práticas e políticas voltado para a direção, a 
administração 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 central de alto nível, o Conselho de Tecnologia da Informação 
da Marinha (COTIM). Este se destina a assessorar o Comandante da Marinha no 
trato dos assuntos relacionados 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 assessorar tecnicamente o COTIM nos assuntos relativos 
à Governança da TI na MB, há a Comissão Técnica de Tecnologia da Informação 
e Comunicações (COTEC-TIC). A COTEC-TIC 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 
Marinha (CTIM);

• Órgãos de manutenção de sistemas digitais;
• Elementos Organizacionais de Apoio – Centros Locais de Tecnologia da 

Informação (CLTI); e
Órgãos de execução – todas as OM da MB.

CONFORMIDADE LEGAL MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)
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MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS EM TI

Composição da Força 
de 

Trabalho da MB

Despesas Empenhadas (R$)
Despesas Pagas (R$)

(Recursos do Exercício)

Despesas Pagas (R$)

(Recursos de RP)

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Custeio R$ 11.597.477,31 R$ 15.431.422,33 R$ 8.354.433,43 R$ 7.565.819,20 R$ 6.263.588,56 R$ 3.521.138,47

Investimento R$ 5.317.854,67 R$ 8.017.821,92 R$ 3.092.654,21 R$ 2.892.424,07 R$ 5.051.286,64 R$ 2.323.429,35

TOTAL R$ 16.915.331,98 R$ 23.449.244,25 R$ 11.447.087,64 R$ 10.458.243,27 R$ 11.314.875,20 R$ 5.844.567,82

Dados computados até: 31/12/2021.
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CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES DE RECURSOS DE TI

CONTRATADA CNPJ FINALIDADE VALOR EMPENHADO

AGIS 68.993.641/0008-02 Servidor, tipo: rack, processadores físicos: 2, núcleos por processador: 15 a 20, memória RAM: 512 R$ 115.000,00

CLARO 40.432.544/0001-47 MPLS R$ 2.082.989,45

DELL 72.381.189/0010-01 Solução de hiperconvergência para o CD-MD (produção) R$ 3.866.413,59

ELETRIND 25.905.332/0001-46 Obra de adequação da rede elétrica do Ed 23 do AMRJ para implementação da nova sala cofre que 
hospedará o CD-MB R$ 1.689.900,00

EQUANT/ORANGE 66.624.776/0001-90 Link PROSUB (Brasil / França) R$ 665.653,96

FUTURE 01.933.257/0001-69 Web Gateway - renovação anual das licenças dos usuários para as ferramentas Web security e Web 
anti-malware (35.000 usuários) R$ 444.325,00

FUTURE 01.933.257/0001-69
Web Gateway – renovação anual das licenças de atualização/suporte e garantia de troca de equipa-
mento ou de componentes para os novos equipamentos adquiridos em 2019 (2 appliance modelo 

5500, 1 modelo 5000 e 6 modelos 4500)
R$ 275.624,51

FUTURE 01.933.257/0001-69 McAfee IPS (suporte das licenças com endoflife previsto para MAR2023) R$ 134.567,65

FUTURE 01.933.257/0001-69 McAfee IPS – renovação anual das licenças de atualização/suporte e garantia de troca de equipamen-
to ou de componentes dos novos appliances adquiridos em 2020 R$ 155.548,00

FUTURE 01.933.257/0001-69 McAfee IPS – aquisição de appliances modelo NS5200 para substituir equipamentos com endoflife 
previsto para DEZ2021 R$ 242.500,00

FUTURE 01.933.257/0001-69 McAfee IPS – aquisição de appliances modelo NS3500 (14UN- valor unitário R$ 11.400,00). Substituir 
equipamentos com endoflife previsto para DEZ2021 R$ 159.600,00

FUTURE 01.933.257/0001-69
McAfee IPS – aquisição de licenças de atualização/suporte e garantia de troca de equipamento ou 

de componentes dos novos appliances adquiridos em 2021 (12 meses) (appliances modelo NS3500 
(18UN)). - Licenças associadas a equipamentos com endoflife previsto para DEZ2021

R$ 159.600,00

GLS 68.558.927/0001-30 Manutenção de célula certificada (AC RESERVA) R$ 449.252,03
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CONTRATADA CNPJ FINALIDADE VALOR EMPENHADO

HP 61.797.924/0001-55 Suporte dos equipamentos HP (3 anos) R$ 350.309,12

HP 61.797.924/0001-55 Suporte equipamentos HP (TJIL com vigência de 1 ano para o suporte dos equipamentos HP do CD-
-MB) R$ 545.221,95

INGRAM 06.241.557/0001-09 Licença Portal (Intranet) e Rede Marinha R$ 728.231,00

INOVA 01.427.728/0001-67 Zimbra (ferramenta substituta do Lotus Notes) – serviços de subscrição de licenças com suporte; ins-
talação do software; e treinamento. R$ 145.764,27

LTA-RH 94.316.916/0001-07 Implantação da Solução Exadata cloud atcustomer na MB R$ 5.778.099,00

RWF 10.438.400/0001-37 Suporte das ferramentas HCL R$ 204.104,64

SEMANTIX 09.162.524/0001-53 Quatro licenças de subscrição de treinamento na plataforma da ElasticSearch R$ 190.000,00

WALL STREET 39.140.223/0001-90 Cisco Firepower Management Center 1600 Chassis R$ 235.000,00

WALL STREET 39.140.223/0001-90 ASA firewall – aquisição de licença de atualização equipamento Firepower 2140 R$ 590.000,00

WALL STREET 39.140.223/0001-90 ASA firewall – aquisição de licenças ThreatDefense Malware para equipamento Firepower 2140 R$ 450.000,00

WORLD PARTNERS 07.072.386/0001-96 ASA firewall - Aquisição do appliance Firepower 2140 (1UN) R$ 495.000,00

WORLD PARTNERS 07.072.386/0001-96 Switch 9300 layer 3 24 SFP Port R$ 160.500,00
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O Setor busca fortalecer a qualidade dos serviços prestados pela MB, ao público externo e interno, que utilizem a TI como ferramenta.

CADEIA DE VALOR

PRINCIPAIS INICIATIVASCADEIA DE VALOR PRINCIPAIS RESULTADOS

GESTÃO DE PESSOAL

GESTÃO DE PESSOAL

GESTÃO ADMINISTRATIVA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

SISTEMA DE PESSOAL DO CFN 
SIGEP

SISTEMA DE PESSOAL DA MB 
BDPES

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 
DE ABASTECIMENTO - SINGRA

SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 
SISPAG

SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAL 
DA MB - SISMAT

SIGSAUDE

SIPLAD

GERENCIAR A CARREIRA DOS 
FUZILEIROS NAVAIS

GERENCIAR A CARREIRA DOS 
MILITARES

GERENCIAR  AS AQUISIÇÕES, 
ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAL

GERAR FOLHA DE PAGAMENTO

GERENCIAR OS BENS PATRIMONIAIS

GERENCIAR PRONTUÁRIOS, 
FATURAMENTO, ETC.

APOIO À GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA

GESTÃO DE PESSOAL

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

SISTEMA DE GERÊNCIA DE DOCUMENTOS
SIGDEM

GERENCIAMENTO DOS 
DOCUMENTOS E MENSAGENS DA MB
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Fortalecimento da Mentalidade de Segurança da Informação
Visando fortalecer a mentalidade de segurança da informação (SI) dos usuários dos serviços de TI da MB, a DCTIM realiza uma campanha de conscientização “Mês da 

Segurança da Informação na MB”, realizando palestras aos Centros Locais de Tecnologia da Informação (CLTI), treinamentos remotos para aperfeiçoamento das ferramentas de 
segurança e orientações às OM apoiadas sobre assuntos afetos à SI.

Alinhada com as Ações a Empreender (AEmp) para o Fortalecimento da Segurança da Informação na MB, implementou-se um novo “Portal de SI” para ampliar a divulgação 
da mentalidade de SI, sob coordenação da DCTIM. O Portal funciona como fórum de debate e colaboração entre o pessoal das OM especializadas em assuntos de TI e SI, além 
dos Oficiais de Segurança da Informação e Comunicações (OSIC) e Administradores de Rede das OM, em ações que alcancem a todos os usuários da MB. 

Proteção de Infraestrutura Crítica
Sob coordenação do Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber), a MB participa do Exercício Guardião Cibernético (EGC), que consiste em um treinamento de ações 

de proteção cibernética, por meio da cooperação entre Forças Armadas, órgãos parceiros e representantes das infraestruturas críticas, com a adoção de técnicas virtuais de 
simulação e práticas de gestão de incidentes. Assim, busca-se uma atuação colaborativa e a integração de esforços na proteção cibernética de infraestruturas críticas de interesse 
da Defesa Nacional.

Aperfeiçoamento do ambiente de Teletrabalho

Em decorrência da emergência de saúde decorrente do COVID-19, a Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação (DCTIM) implementou um ambiente virtual 
com acesso à RECIM usuários da MB em teletrabalho. A partir das lições aprendidas no uso desse ambiente, a DCTIM atualizou e desenvolveu novas soluções técnicas que 
incrementam a segurança do teletrabalho.

Central de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores da Marinha

A Central de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores da Marinha do Brasil (CTIR.mar), estruturada no Centro de Tecnologia da Informação da Marinha (CTIM), 
executa atividades voltadas ao tratamento de incidentes de rede (detecção, análise e resposta), bem como na adoção de medidas adicionais em prol da Segurança da Informação 
(SI) na Rede de Comunicações Integrada da Marinha (RECIM).

Em 2019, a CTIR.mar iniciou a concepção de um Sistema Digital (SD) para atuar no Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEM), a fim de fornecer oportuna 
assessoria e análise à tomada de decisão sobre ações no Espaço Cibernético da Marinha (ECiber-MB). Fruto deste trabalho, adotando tecnologias de código aberto, iniciou-se 
o “Projeto Cèus”, que consiste na adoção de ferramentas customizáveis, escaláveis e flexíveis para análise de grandes massas de dados em tempo real, mostrando-se robusta, 
confiável e de fácil implementação.

PRINCIPAIS INICIATIVAS
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1. Transferência do Centro de Tecnologia da Informação da Marinha (CTIM) para a nova sede;
2. Implantação da telefonia IP no Complexo de Mocanguê; e
3. Migração da Telefonia do Comando do 1º Distrito Naval para tecnologia SIP.

De uma forma geral, os grandes desafios recaem sobre a capacitação/qualificação de pessoal e o atendimento das necessidades diante do orçamento deficitário. Tais fatos 
expõem a MB a riscos como alongamento de prazos na execução de projetos e perda de conhecimento técnico.

De modo específico, outros desafios também são vislumbrados:

1. Fortalecer a Segurança da Informação e Comunicações (SIC), sendo necessárias as seguintes ações:
• Modernizar ou instalar equipamentos e mecanismos de proteção na RECIM;
• Modernizar ou instalar ferramentas de segurança que visem a prevenção de extração de dados, acidentais ou intencionais, internos ou exterior à RECIM; 
• Contribuir para fortalecimento da Governança de TIC;
• Contribuir para a elevação da mentalidade de segurança do pessoal; 
• Promover o fortalecimento da Central de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores da MB (CTIR.Mar); e
• Ampliar a capacidade de realização de forense computacional e auditorias de SIC na MB.

2. Manter e modernizar a capacidade operacional da Rede Corporativa Integrada da Marinha (RECIM), sendo necessárias as seguintes ações:
• Dar continuidade a transferência do Centro de Tecnologia da Informação da Marinha (CTIM) para a nova sede.
• Fortalecer os Elementos Organizacionais de Apoio (CLTI) da MB.
• Substituir a Central Telefônica Analógica do Complexo de Mocanguê pela nova Central Call Manager Cisco utilizando telefones VoIP.
• Migrar os troncos E1 da Central do Comando do 1º Distrito Naval para troncos SIP com implementação dos equipamentos de segurança de bordo.

PRINCIPAIS METAS NÃO ALCANÇADAS

PRINCIPAIS DESAFIOS, AÇÕES E PERSPECTIVAS
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3.5.7 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A MB tem buscado promover ações visando a racionalização e maior eficiência no uso de recursos energéticos, de modo a cumprir com o plano de ação global firmado pelo 

Brasil em setembro de 2015, de acordo com os objetivos da Agenda 2030, junto à Organização das Nações Unidas (ONU). Em 2017, foi criado o Projeto CON ENERGIA, com o 
propósito de coordenar as ações inseridas em três grandes pilares de atuação: Eficiência Energética (EE), Mercado Livre (ML) e Geração Distribuída (GD). Nesse sentido, em 
2021 a Instituição apresentou o projeto básico para promover a redução de consumo e dos gastos com energia elétrica em 15 (quinze) Organizações Militares (OM) na MB, com 
metas de redução do consumo de energia provenientes de combustíveis fósseis, contribuindo com as políticas de sustentabilidade, com a implantação de novas tecnologias e o 
incremento de utilização de fontes renováveis, em conformidade com as demandas do mundo moderno. 

A Sustentabilidade é um conceito sistêmico relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. Nesse contexto, 
as atitudes voltadas à sustentabilidade ambiental e ao uso consciente dos recursos naturais precisam fazer parte do processo de gestão organizacional independente do seu 
porte ou segmento. Dessa forma, é fundamental que o Gestor execute suas atividades com a ideia e adaptação às demandas da sociedade, a fim de alcançar o seu maior 
potencial no presente, e ao mesmo tempo preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais para o futuro. 

 A observância e o estabelecimento de critérios de sustentabilidade ambiental originam-se do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, com redação dada pela Lei nº 12.349/2010, 
elegendo como um dos objetivos da licitação “a promoção do desenvolvimento nacional sustentável”, sendo regulamentada pelo Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, que 
estabeleceu critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, bem como 
pela Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/
MPOG. Atualmente, o desenvolvimento nacional sustentável é um dos princípios previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

As OM da MB seguem os seguintes critérios de sustentabilidade previstos na legislação:
• a mobilização dos fornecedores é realizada por meio da inclusão nos editais de licitações de cláusulas que obriguem ao cumprimento das leis de proteção ambiental;
• nas aquisições e contratações é dada prioridade para materiais que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis 

(artigo 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos);
• nas especificações dos materiais licitados são incluídos critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e 

descarte dos produtos e matérias primas, tomando-se a cautela de não restringir injustificadamente a competitividade do certame, conforme estabelecem os artigos 1° e 2° da 
Instrução Normativa (IN) SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010; 

• a exigência de determinado requisito ambiental deriva de imposição normativa, editada pelos órgãos de proteção ao meio ambiente (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA etc.). Nesses 
casos, a especificação técnica do objeto da licitação é definida de acordo com asdeterminações da norma vigente, como por exemplo, veículos movidos a combustível ou óleo 
diesel que respeitem os parâmetros máximos de emissão de poluentes, produtos que não contenham substâncias degradadoras da camada de ozônio em sua composição; e

• uma vez exigido qualquer requisito ambiental na especificação do objeto, é prevista a forma de comprovação de seu respectivo cumprimento, por meio da apresentação 
de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por outro meio de prova documental que ateste que o bem fornecido atende às exigências.

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
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Continuidade ao Programa de Gestão e Eficiência Energética (PGEE), que tem 
como objetivo a fixação de metas e o estabelecimento de medidas de conservação de 
energia elétrica, determinadas pela Administração Naval. O PGEE das OM é realizado 
anualmente e sua execução é de amplo conhecimento. Desta forma, intenciona-se 
manter um constante acompanhamento do contrato de fornecimento de energia 
elétrica, de maneira a verificar se a modalidade tarifária adotada é a mais econômica 
para o perfil de consumo e demanda das OM. Nesse contexto, destacamos as seguintes 
iniciativas relacionadas à geração de energia solar fotovoltaica:

- inauguração da miniusina do Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN), com 
recursos de Chamada Pública de Projetos (CPP), no valor de R$ 1.025.051,95 (Hum 
milhão, vinte e cinco mil e noventa e cinco centavos), a qual já está conectada a rede 
de distribuição. A miniusina possui uma potência de 182,16 kWp, o que permitirá 
suprir cerca de 40% do consumo da OM, propiciando uma economia da ordem de R$ 
212.000,00/ano;

- ativação de sistema pela Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco 
(EAMPE), em parcecia com a Companhia de Energia Elétrica do Estado, visando a 
redução de 30% dos custos de energia elétrica;

- utilização do sistema pela Capitania dos Portos do Espírito Santo, com capacidade 
para gerar 130.000 kwh/mês, o que representa uma economia de até 36% do consumo 
da sede; e

- o funcionamento do sistema pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo 
(CTMSP), estimando uma economia de cerca de 295 mil reais na conta anula de energia 
elétrica da OM.

Nas organizações militares que realizam atividades administrativas e de menor 
risco ambiental são realizadas as seguintes atividades de controle de recursos no 
intuito de reduzir o desperdício, bem como medidas de conscientização ambiental para 
promoção da cultura e redução de consumo de recursos naturais:

• Centralização do parque de impressoras, bem como conscientização de redução 
do uso de papel com foco de revisar antes de imprimir, reutilização de rascunhos e 
impressão frente e verso; 

• Elaboração, recebimento, tramitação, expedição e arquivamento de 
documentos em forma digital, por meio do Sistema de Gerência de Documentos 
Eletrônicos da Marinha (SiGDEM), permitindo o gerenciamento de documentos 
administrativos sem o uso de papel. Ademais, destaca-se a criação de Indicadores de 

Desempenho para monitoramento do consumo deste recurso;
• Investimento em melhorias no SiGDEM, para que o sistema de comunicações 

navais possa, a partir do uso de assinaturas digitais juridicamente aceitas, produzir 
documentos em formato nato-digital, reduzindo a necessidade de impressão;

• Verificação periódica de descargas e torneiras, no intuito de apurar possíveis 
vazamentos; publicação de informativos com questões relacionadas ao conceito de 
consumo sustentável de água no dia a dia laboral; implantação gradual de torneiras 
automáticas com acionamento por pressão e regulador de vazão;  implantação gradual 
de sistema duplo acionamento para bacias sanitárias; introdução de garrafas vazias 
nas caixas sanitárias acopladas, de modo a reduziu o volume d’água no seu interior; 
e instalação de medidores por edificações com objetivo de monitorar o consumo e 
identificar possíveis vazamentos;

• Aquisição de equipamentos elétricos/eletrônicos com melhor índice de 
eficiência energética (selo PROCEL), bem como a realização regular de manutenções 
preventivas dos equipamentos já adquiridos;

• Papel sulfite, envelopes, cartões etc confeccionados com madeira de origem 
legal;

• Aquisição de produtos que permitem a sua substituição por meio de refil; 
• Recolhimento e reciclagem do óleo de cozinha por empresas especializadas;
• Contratação de cooperativas de coleta seletiva de lixo para recolhimento do 

lixo separado pelas OM;
• Realização de treinamento para militares e servidores sobre consumo 

consciente de energia, bem como afixação de alertas educativos sobre medidas de 
economia de energia nas OM;

• Utilização de lâmpadas de baixo consumo (LED), sendo apenas estas cadastradas 
para aquisição na MB; 

• Desenvolvimento e inclusão de itens com menor impacto ambiental no Sistema 
de Abastecimento da Marinha que podem ser adquiridos por todas as OM;

• Controle e monitoramento mensal de uso de energia elétrica;
• Incentivo a participação de OM em Chamadas Pública de Projetos (CPP) de 

Eficiência Energética, baseados na utilização de energia fotovoltaica; e
• Redução de impacto ambiental no processo de fabricação de tecidos para o 

novo Conjunto Camuflado – em que são utilizadas alternativas naturais e biodegradáveis 
(como a Manteiga ou óleo de Cupuaçu) na substituição de acabamentos compostos por 
silicone e outras substâncias agressivas ao ambiente e à saúde humana. Estes produtos 
são utilizados na indústria têxtil para a proteção contra os efeitos nocivos da radiação 
ultravioleta. 

AÇÕES PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS 
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Nas organizações militares que realizam atividades de maior risco ambiental, além 
das ações supracitadas, são realizadas as seguintes atividades:

• Contratação de empresa responsável pelo recolhimento de resíduos oleosos 
proveniente de manutenção de embarcações e viaturas;

• Procedimentos específicos para o transporte de cargas perigosas. Substâncias 
potencialmente poluidoras são transportadas em separado, com embalagens 
adequadas e devidamente acompanhadas da Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ) e a da Declaração de carga Perigosa (DGD). Na DGD constam 
a classe de risco e a embalagem utilizada, além de informações de contato em caso de 
emergência. Além disso, na FISPQ constam informações acerca do modal de transporte 
adequado, medidas de combate a incêndio e de controle de vazamento, informações 
ecológicas e de descarte do produto;

• Plano para situações de emergência ambiental que, pela natureza do material 
que armazena, conta com a utilização de equipamentos que permitem minimizar 
falhas de vazamento e danos ao ambiente, em consonância com o Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) implantado; e

• Procedimentos específicos durante abastecimento de navios e chatas para 
que, em caso de vazamento de óleo no mar, o mesmo seja prontamente contido e 
retirado do mar por meio de recolhedores de óleo.

A Marinha publicou Normas Técnicas Ambientais (NORTAM), disciplinando diversas 
temáticas para serem observadas pelas OM, destacando-se: Sistema de Gestão 
Ambiental nas Organizações Militares de Terra (NORTAM-02); Auditoria Ambiental 
nas Organizações Militares de Terra (NORTAM-04); Norma Técnica Ambiental sobre 
Separação dos Resíduos recicláveis Descartados pelas OM da MB (NORTAM-06); 
Controle do uso do amianto na MB (NORTAM-07); e Elaboração de Laudo Técnico 
Ambiental (NORTAM-09). Assim, as OM que geram resíduos sólidos (por vezes 
classificados como tóxicos ou perigosos), esgotos sanitários e efluentes oleosos, entre 
outros, que necessitam ser submetidos 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. Essas OM devem 
elaborar, implantar e manter um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que inclui 
estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, 
procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar 
criticamente e manter a política ambiental. Esse SGA pode ser simplificado, desde que 

REDUÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES

considere 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 desenvolvam somente atividades administrativas, 
é suficiente a OM 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, bem como implantação da campanha 
de incentivo a substituição de copos descartáveis por copos duráveis. 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 ambientais, impactando 
favoravelmente na redução de resíduos poluentes.

Placas fotovoltaicas instaladas no telhado do Com3ºDN
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3.6  - INDICADORES DE GOVERNANÇA E GESTÃO

Com base na Política Nacional de Defesa (PND), na Estratégia Nacional de Defesa (END), na Política Marítima Nacional (PMN) e, de acordo com as diretrizes da Alta 
Administração Naval, foi elaborado o Plano Estratégico da Marinha (PEM-2040), visando fortalecer a governança na MB e a gestão nos demais níveis, produzindo ações concretas 
e integradas em todas as áreas institucionais.

Para medir a capacidade de governança e gestão e aferir o nível de implantação de boas práticas de liderança, estratégia e Controle nas áreas de governança e gestão de 
pessoas, de TI, de contratações e orçamentárias da MB, faz-se uso do levantamento de governança e gestão públicas, realizado em 2021, pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Comando da Marinha

Faixas de Classificação

APRimorado= 70 a 100%
INTermediário= 40 a 69,9%
INIcial= 15 a 39,9%
INExpressivo= 0 a 14,9%

iGG

iGovPub

iGestPessoas

iGestTI

Comando da Marinha

iGestOrcament

iGG2021 - Governança Pública Organizacional
Índice Integrado de Governança e Gestão Pública 

Área Temática: Militar
Natureza Jurídica: Órgão Público
Administração: Direta
Poder Estatal: Executivo

LEGENDA:
iGG - Índice integrado de governança e gestão pública
iGovPub- Índice de governança pública
iGestPessoas - Índices de Gestão de Pessoas
iGestTI - Índice de Gestão de TI
iGestContrat - Índice de Gestão de Contratações
iGestOrcament - Índice de gestão orçamentária 

Os resultados apresentados no Relatório Individual da Autoavaliação estão auxiliando a MB a focar seus esforços nas causas primárias onde os índices de gestão apresentaram 
pontos de melhoria prementes.

As informações completas sobre os indicadores de Governança e Gestão estão disponíveis em: 
https://www.marinha.mil.br/transparencia-e-prestacao-de-contas

(2. VALOR PÚBLICO)
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3.7 - PRINCIPAIS AÇÕES DE SUPERVISÃO, CONTROLE E CORREIÇÃO

Na MB, a atividade correcional é desempenhada no âmbito de todas as suas OM, uma vez que é intrínseca à profissão militar, norteada pelos princípios constitucionais 
basilares da hierarquia e da disciplina. 

Além da atividade correcional geral, instrumentalizada pela aplicação do processo administrativo disciplinar previsto no Regulamento Disciplinar para a Marinha (RDM), são 
previstos os Conselhos de Justificação e de Disciplina, respectivamente tratados pela Lei nº 5.836/1972 e pelo Decreto n° 71.500/1972, bem como regulamentados pelas Normas 
Sobre Justiça e Disciplina na MB (DGPM-315).

Em síntese, o Conselho de Disciplina também se caracteriza como um processo administrativo disciplinar, todavia é destinado a julgar a capacidade dos Guardas-Marinha 
e das praças com estabilidade assegurada para a permanência na ativa, como também das praças reformadas ou na reserva remunerada, presumivelmente incapazes de 
permanecerem na situação de inatividade em que se encontram, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem, conforme dispõem os Art. 4.2 e 4.3 da DGPM-
315.

Similarmente, o Conselho de Justificação constitui um processo administrativo de caráter disciplinar, destinado a julgar, por meio de processo especial, a capacidade do 
oficial das Forças Armadas para permanecer na ativa, como também a do oficial da Reserva Remunerada ou Reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação 
de inatividade em que se encontra, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se justificar, conforme dispõem os Art. 5.2 e 5.3 da DGPM-315.

No âmbito da MB, fica a cargo da DPMM o controle e a análise dos Conselhos de Justificação e Disciplina instaurados, em cumprimento ao disposto nos Art. 4.50 e 5.50 da 
DGPM-315. Nesse sentido, apresentam-se os números abaixo referentes aos processos instaurados em 2021:

No exercício de 2021 ocorreram as seguintes atuações correcionais:

Procedimento Círculo Quantidade

Conselho de justificação Oficiais 07

Conselho de Disciplina Praças 29

        Fonte: DPMM/GCGFN. Dados computados até 31DEZ2021.

Na Administração Pública Federal, o processo administrativo disciplinar tem como base legal a Constituição Federal, e como principal regulamento a Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, em seus Títulos IV (do Regime Disciplinar, arts. 116 a 142) e V (do processo administrativo disciplinar, arts. 143 a 182). Contudo, no que tange ao processo 
administrativo disciplinar, é necessária a integração por meio de outras legislações aplicáveis, com destaque para as seguintes:

a) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei de Processo Administrativo);
b) Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa;

ATIVIDADE DE CORREIÇÃO ENVOLVENDO MILITARES

ATIVIDADE DE CORREIÇÃO ENVOLVENDO CIVIS
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c) Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); e
d) Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Têm relevância para as atividades de correição o Decreto nº 5.480/05, que regulamentou o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, bem como o Decreto nº 5.483, 
de 30 de junho de 2005, que instituiu a sindicância patrimonial, instrumento processual que tem como escopo a apuração da eventual incompatibilidade entre o patrimônio do 
servidor e a renda por ele auferida.

Na MB, o processo administrativo disciplinar é regulamentado pelas Normas sobre Direitos e Deveres dos Servidores Civis da MB (DGPM-204), cabendo sublinhar a utilização 
do Manual da Controladoria-Geral da União (CGU). 

Os dados atinentes a cada processo disciplinar são controlados pela DPCvM e registrados no Sistema CGU-PAD.

Tipo Qtd Número de 
Pessoas Ação Executada Recomendação Tratamento Conclusão Pendente Total

Processo 
Administrativo 

Disciplinar (PAD)
05 05 N/C N/C N/C 00 00 05

Investigação 
Preliminar Sumária 

(IPS)
00 00 00 00 00 00 00 00

Sindicância 
Investigativa 

(SINVE)
03 00 N/C N/C N/C 03 00 03

Sindicância 
Acusatória (SINAC) 03 04 N/C N/C N/C 01 02 03

Sindicância 
Patrimonial 

(SINPA)
00 00 00 00 00 00 00 00

Inspeção 00 00 00 00 00 00 00 00

Termo de 
Ajustamento de 
Conduta (TAC)

00 00 N/C N/C N/C 00 00 00

        Fonte: CGU-PAD/DPCvM. Dados computados até 31DEZ2021.                    
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Aspirantes da Escola Naval em instrução de navegação durante a Aspirantex
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CAPÍTULO 4 Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis

4
CAPÍTULO

Militares da Diretoria de Finanças da Marinha atuando em operações financeiras
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As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem a Lei nº 4.320/1964, as Normas de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e as orientações emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia. 

4.1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O Balanço Patrimonial evidencia os bens, os direitos e as obrigações da entidade. Para a análise, são comparados os saldos nas datas 31 de dezembro de 2020 e 2021, a fim 
de evidenciar a evolução histórica.

Os valores apresentados abaixo estão expressos em reais, tendo sido despresados os centavos.

COMPOSIÇÃO DO ATIVO

Ativo R$ Variação % Composição do Ativo %

Especificação 2020 2021

Ativo Circulante 9.451.374.201 8.031.308.096 (15,02) 8,23

Ativo Não Circulante 87.642.157.416 89.514.628.713 2,14 91,77

Ativo Realizável a Longo Prazo 307.697 42.150 (86,30) 0,00

Imobilizado 84.034.073.013 83.513.220.022 (0,62) 85,61

Bens Móveis 31.759.835.445 29.684.134.409 (6,54) 30,43

Bens Imóveis 52.274.237.568 53.829.085.612 2,97 55,18

Intangível 3.607.776.705 6.001.366.541 66,35 6,15

Total do Ativo 97.093.531.617 97.545.936.809 0,47 100,00

Fonte: Balanço Patrimonial – SIAFI WEB2021 (Data da Consulta: janeiro de 2022)

4.2 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO
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O Ativo compreende os direitos e bens tangíveis e intangíveis necessários para a entidade cumprir suas atribuições constitucionais.
No ano de 2021, o Ativo total apresentou uma discreta variação positiva, 0,47%, em relação ao ano de 2020. Seu saldo inicial foi de R$ 97.093.531.617 e o final foi de R$ 

97.545.936.808, com expressiva concentração no Ativo Imobilizado. O Realizável a Longo Prazo e o Intangível, somados, são inferiores a 7,00% do Ativo total.

Ativo Circulante 
No Ativo Circulante, os grupos de contas com os valores mais significativos são os de Caixa e Equivalentes de Caixa e dos Estoques. Com relação ao grupo Caixa e Equivalentes 

de Caixa, a Demonstração do Fluxo de Caixa evidenciou, em 2021, o ingresso nesse grupo do valor de R$ 68.578.712.987 e o desembolso de R$ 70.057.473.142, impactando em 
redução na disponibilidade financeira de R$ 1.478.760.154 que, somado ao saldo inicial de R$ 6.649.011.188, finalizou com R$ 5.170.251.034, representando 5,30% do Ativo 
Total.

Quanto ao grupo de Estoques, no ano de 2021, foi incorporado a este grupo o saldo de R$ 2.466.018.959, por aquisição oriunda da execução orçamentária e foi consumido/
aplicado nas diversas atividades das organizações militares o saldo de R$ 2.460.974.204.

Ativo Não Circulante
No Ativo Não Circulante, o grupo de contas com os valores mais significativos é o Imobilizado. O Imobilizado representou 85,61% do Ativo total, no final do exercício finan-

ceiro de 2021, apresentando saldo final de R$ 83.513.220.021, representando uma pequena redução de 0,62%, em comparação com o ano de 2020. No referido grupo, houve 
destaque nos registros dos Bens Imóveis, com saldo de R$ 53.829.085.612. 

Dentro dos Bens Imóveis, a maior composição está nos bens de uso especial, neste caso, decorrente do somatório dos saldos das contas que registram instalações militares 
(aquartelamentos) e próprios nacionais (terrenos e glebas).

COMPOSIÇÃO DO PASSIVO

Passivo R$ Variação % Composição do Ativo %

Especificação 2020 2021

Passivo Circulante 3.291.308.583 3.580.787.628 8,80 3,67

Passivo Não Circulante 92.795.507.202 91.589.951.403 (1,30) 93,89

Passivo Exigível total 96.086.815.785 95.170.739.031 (0,95) 97,57

Patrimônio Líquido 1.006.715.832 2.375.197.778 135,94 2,43

Total do Passivo 97.093.531.617 97.545.936.809 0,47 100,00

Fonte: Balanço Patrimonial – SIAFI WEB2021 (Data da Consulta: janeiro de 2022)

PASSIVO
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O Passivo é composto pelas obrigações de curto e longo prazo e pelo Patrimônio Líquido. Também constam no Passivo as provisões, que são obrigações de prazo ou valor 
incerto, calculados com base em projeções futuras.

Passivo Circulante

As obrigações de curto prazo totalizam 3,67% do Passivo Total e apresentaram acréscimo de 8,80%, em comparação ao exercício de 2020.

No período, foram assumidas obrigações com pessoal e encargos no montante de R$ 23.853.793.881 e foram pagas R$ 23.804.637.294. 

As demais obrigações assumidas totalizaram R$ 6.628.464.892, sendo pagos R$ 6.718.036.154. O pagamento efetuado foi superior ao assumido em 2021 em razão dos 
Restos a Pagar Processados, cujos fatos geradores da despesa pertencem ao exercício de 2020.

O subgrupo mais expressivo é o das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar à Curto Prazo, que representa 38% das obrigações de curto prazo, cons-
tituídas principalmente pelas obrigações com salários, remunerações e benefícios no valor de R$ 1.338.145.765, cuja função é registrar a apropriação de passivo decorrente 
da Folha de Pagamento de Pessoal.

Passivo Não Circulante

Em 31 de dezembro de 2021, a UPC Comando da Marinha possuía o saldo de R$ 91.589.951.403, no Passivo Não Circulante, sendo a maior parte referente à apropriação 
das pensões militares a conceder. 

A pensão militar tem natureza compensatória e faz parte do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas. Sua regra de elegibilidade é materializada pelo 
evento de morte do militar, combinada com a existência de beneficiário do militar habilitado ao recebimento do referido direito.

Seu plano de benefício é regrado pela Lei n° 3.765/1960, Lei n° 6.880/80, Medida Provisória n° 2.215-10/2001 e Lei n° 13.954/2019.

O financiamento da pensão militar dá-se por meio de sistema de fluxo de caixa mensal, em que existe somente a contribuição do participante, sem contribuição patronal e 
sem qualquer receita de juros decorrente de capitalização. No entanto, conforme o § 2°-A do art. 71 da Lei n° 6.880/80, cabe ao Tesouro Nacional, arcar com a parcela de des-
pesas que excede a capacidade de financiamento das contribuições dos militares e de seus pensionistas.

O cálculo da provisão de pensões de militares é oriundo do estudo atuarial elaborado pelo Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV) e pela Diretoria de Finanças da 
Marinha (DFM), a pedido do Ministério da Defesa, que fornece os dados de cada Força Armada para o cálculo.

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo foi atualizado, por meio de um lançamento de reversão, ajuste de provisão, dessa forma o novo saldo da provisão totalizou o montante 
de R$ 87.025.898.573.
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Patrimônio Líquido

Este grupo representa 2,43% do Passivo Total e apresentou variação positiva de 135,94%, tendo em vista que o Resultado Acumulado referente ao exercício de 2021 foi 
superior ao Resultado Acumulado do exercício de 2020.

Cabe mencionar, em virtude da comparação efetuada entre os períodos, que houve uma variação expressiva, na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, motivada pela 
mudança de critério contábil no cálculo da provisão atuarial das pensionistas, o que impactou no Resultado Acumulado de 2020, reduzindo-o. Face ao exposto, como não houve 
lançamentos expressivos, na referida conta, no exercício de 2021, o Resultado Acumulado de 2021 não foi afetado negativamente, apresentando crescimento.

O superávit no saldo do Resultado Patrimonial do Exercício de 2021 foi no valor de R$ 432.280.058.

Ativo e Passivo Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO (RESUMIDO)

Órgãos Ativo Financeiro R$ Passivo Financeiro R$ Déficit/Superávit Financeiro R$

Comando da Marinha 2.144.818.483 2.820.006.389 (675.187.906)

Fundo Naval 2.791.333.880 0,00 2.791.333.880

Fundo do Ensino Profissional Marítimo 234.099.252 0,00 234.099.251

Total R$ 5.170.251.615 R$ 2.820.006.389 R$ 2.350.245.225

Fonte: Balanço Patrimonial – SIAFI WEB2021 (Data da Consulta: janeiro de 2022)

O Déficit/Superávit Financeiro evidencia a sobra ou a falta de recursos financeiros para pagar as obrigações de curto prazo assumidas. O Comando da Marinha apresentou 
déficit financeiro no ano de 2021 de R$ 675.187.906, o qual foi absorvido pelo superávit gerado por meio do somatório dos valores apurados por seus Fundos, no mesmo ano, 
no valor de R$ 3.025.433.132, apresentando, assim, um resultado positivo no saldo consolidado total de R$ 2.350.245.225.
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Evidencia as alterações verificadas no patrimônio (Bens, Direitos e Obrigações), resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial 
do exercício, que foi incorporado ao Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (RESUMIDO)

Especificações 2020 R$ 2021 R$

Variações Patrimoniais Aumentativas 73.391.395.526 99.710.438.478

Variações Patrimoniais Diminutivas 95.898.081.494 99.278.158.420

Resultado Patrimonial do Período (22.506.685.968) 432.280.058

O valor de maior expressão das Variações Patrimoniais Aumentativas foi decorrente do recebimento de recursos financeiros de R$ 86.893.022.789, referentes à LOA, a 
destaques e a convênios celebrados com o Comando da Marinha, para fazer face às obrigações a pagar. Já nas Variações Patrimoniais Diminutivas, decorreram da concessão de 
recursos financeiros de R$ 61.455.484.490.

A variação aumentativa e diminutiva do patrimônio resultou num superávit patrimonial de R$ 432.280.058, incorporado ao Patrimônio líquido, o qual contribuiu decisiva-
mente para o saldo positivo do Resultado do Exercício de 2021.

4.3 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Fonte: Demonstrações das Variações Patrimoniais – SIAFI WEB2021 (Data da Consulta: janeiro de 2022)
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O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e as despesas orçamentárias previstas em confronto com as realizadas.

Receita Orçamentária 
Categoria Previsão Atualizada R$ Receitas Realizadas R$ Saldo R$

Corrente 2.190.921.795 1.378.045.237 (812.876.557)

Capital 14.079.071.739 493.692.617 (13.585.379.122)

Subtotal 16.269.993.534 1.871.737.854 (14.398.255.679)

Déficit - 28.727.646.342 28.727.646.341

Total 16.269.993.534 30.599.384.196 14.329.390.662

Os Fundos do Comando da Marinha são os principais agentes arrecadadores, da UPC Comando da Marinha. No ano de 2021, foram arrecadados R$ 1.871.737.854

4.4 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
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Categoria Dotação Atualizada R$ Empenhadas R$ Liquidadas R$ Pagas R$

Despesas Correntes 27.488.170.285 27.416.820.388 26.712.477.470 25.132.273.038

       Pessoal e Encargos Sociais 23.888.060.189 23.854.069.013 23.853.963.166 22.358.119.593

       Juros e Encargos da Dívida 443.479.991 216.014.331 216.014.331 216.014.330

       Outras Despesas 3.156.630.105 3.346.737.043 2.642.499.973 2.558.139.114

Despesas de Capital 2.185.372.061 2.204.942.879 1.834.262.071 1.826.466.708

        Investimentos 2.185.372.061 2.204.942.879 1.834.262.071 1.826.466.708

Amortização da Dívida/Refinanciamento 1.762.359.509 977.620.929 977.620.929 977.620.929

Total 31.435.901.855 30.599.384.196 29.524.360.470 27.936.360.675

Fonte: Balanço Patrimonial – SIAFI WEB2021 (Data da Consulta: janeiro de 2022)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
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O Comando da Marinha, em conjunto com os seus Fundos, executou (empenhado) R$ 30.599.384.196, dos quais R$ 228.231.665, correspondem aos orçamentos de outros 
órgãos, executados pelo Comando da Marinha mediante assinatura de instrumento de parcerias, razão pela qual o valor empenhado das Outras Despesas Correntes supera a 
Dotação Atualizada. 

A UPC Comando da Marinha executou 95,67%, R$ 30.371.152.530, do próprio orçamento de R$ 31.746.711.739. 
Das despesas empenhadas de R$ 30.599.384.196, 77,96% (R$ 23.854.069.013), estão relacionadas à Pessoal e Encargos Sociais (pagamento a pessoal ativo, inativo e pen-

sionista); 14,83% para o funcionamento das organizações militares e 7,21% para aquisição de bens e serviços incorporáveis ao seu patrimônio. 

Inscrição em Restos a Pagar

São inscritas em Restos a Pagar as despesas empenhadas no ano de 2021, as quais não foram pagas e serão liquidadas e/ou pagas a partir do ano de 2022. A inscrição total 
em Restos a Pagar Processado (liquidada menos paga) totalizou R$ 1.587.999.795, e Restos a Pagar Não Processado (empenhada menos liquidada) o saldo de R$ 1.075.023.725. 
Do saldo inscrito em Restos a Pagar Processado de R$ 1.587.999.795, R$ 1.495.843.572, destinam-se ao pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista, ocorrido logo no início 
do mês de janeiro de 2022, restando, ainda, R$ 92.156.222 para pagamento de outras despesas orçamentárias, como destaque para os fornecedores.

Execução de Restos a Pagar

Os Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e executados no ano de 2021 são os constantes das tabelas abaixo: 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Categoria Inscritos R$ Liquidados R$ Pagos R$ Cancelados R$

Despesas Correntes 641.455.163 532.032.586 523.845.815 36.340.714

     Pessoal e Encargos Sociais 169.284 169.284 169.284 -

     Juros e Encargos da Dívida - - - -

     Outras Despesas Correntes 641.285.878 531.863.301 523.676.531 36.340.714

Despesas de Capital 505.711.643 426.204.286 417.999.590 40.055.411

      Investimentos 505.711.643 426.204.286 417.999.590 40.055.411

Total 1.147.166.806 958.236.872 941.845.405 76.396.125

O saldo de R$ 128.925.276 (diferença entre o total inscrito, pago e cancelado) está pendente de execução ou cancelamento a partir do ano de 2022.

Fonte: Balanço Orçamentário – SIAFI WEB2021 (Data da Consulta: janeiro de 2022)
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RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Categoria Inscritos Pagos Cancelados

Despesas Correntes 1.604.466.792 1.601.223.844 1.282.394

     Pessoal e Encargos Sociais 1.446.517.702 1.446.324.911 191.799

    Juros e Encargos da Dívida - - -

    Outras Despesas Correntes 157.949.090 154.898.932 1.090.595

Despesas de Capital 44.685.493 43.220.018 86.117

     Investimentos 44.685.493 43.220.018 86.117

Total 1.649.152.285 1.644.443.862 1.368.511

Fonte: Balanço Orçamentário – SIAFI WEB2021 (Data da Consulta: janeiro de 2022)

O saldo de R$ 3.339.912 (diferença entre o que total inscrito, pago e cancelado) está pendente de execução ou cancelamento a partir do ano de 2022.

A Execução Orçamentária, financeira e contábil segue normativos legais de abrangência federal, destacando-se: (1) Constituição Federal de 1988; (2) Lei no 4.320, de 17 de 
março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Fede-
ral; (3) Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências; 
e (4) Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá 
outras providências. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas automaticamente pelo SIAFI WEB, observando a legislação disponível no sítio eletrônico a seguir: https://
www.marinha.mil.br/gestao-financeira.

4.5 - AMPARO LEGAL



Relatório de Gestão do Comando da Marinha 2021

171

4.6 - INFORMAÇÕES ACERCA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO COMANDO DA MARINHA
A Diretoria de Finanças da Marinha (DFM), Órgão Setorial integrante dos Sistemas de Contabilidade, de Custos e de Administração Financeira Federal, com sede no Rio de 

Janeiro, subordinada à SGM, foi criada pela Lei nº 1.658, de quatro de agosto de 1952, como órgão técnico da Administração Naval, com a denominação de Diretoria de Inten-
dência da Marinha.

Nesse contexto, enquanto Setorial de Contabilidade do Comando da Marinha, é responsável pela conformidade contábil, análise e avaliação das Demonstrações Contábeis 
(DCON) do Comando da Marinha e confecção de Notas Explicativas.

As DCON foram emitidas em nível de consolidação de Órgão Superior, com a integração dos saldos das contas contábeis dos Órgãos Comando da Marinha, do Fundo Naval 
(FN) e do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM), por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

As Unidades Gestoras Executoras (UGE) dos Órgãos do Comando da Marinha efetuam a execução orçamentária, financeira e patrimonial, no SIAFI, com o fito de contribuírem 
para o cumprimento da missão institucional do Comando da Marinha.

O Fundo Naval (FN) foi criado pelo Decreto nº 20.923, de oito de janeiro de 1932, que tem força de lei, alterado pelo Decreto nº 21.313, de 21 de abril de 1932; pelos De-
cretos-Lei nº 7.365, de oito de março de 1945, nº 9.651, de 23 de agosto de 1946, nº 204, de 27 de fevereiro de 1967 e nº 1.754, de 31 de dezembro de 1979; e pela Lei nº 
4.905, de 17 de dezembro de 1965. O seu regulamento atual foi aprovado pelo Decreto nº 46.429, de 14 de julho de 1959. O FN constitui-se em um fundo especial de natureza 
orçamentária e destina-se a estabelecer os princípios e os procedimentos relacionados com o planejamento, a execução e o controle das receitas/recursos gerados nas OM 
provenientes da prestação de serviços de quaisquer espécies a empresas ou a pessoas estranhas à MB, bem como aquelas decorrentes de contribuições e ingressos diversos.

O Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM) foi instituído pelo Decreto-Lei nº 828, de 5 de setembro de 1969. O FDEPM destina-se a atender 
despesas com o desenvolvimento do ensino profissional marítimo, a cargo da Diretoria de Portos e Costas (DPC) do Comando da Marinha.

Destaca-se que o Comando da Marinha, por intermédio da DFM, supervisionada pela SGM, atento ao cenário externo e à evolução da Contabilidade Federal, tem atuado de 
forma ativa nos projetos e processos de mudanças conduzidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que é o Órgão Central do Sistema de Contabilidade Federal, o que tem 
permitido a adequada condução dos assuntos relacionados à Contabilidade no âmbito do Comando da Marinha.

Na busca pelo contínuo aprimoramento das atividades de Contabilidade e diante da obrigação de registrar e evidenciar os atos e os fatos da gestão do patrimônio público 
sob responsabilidade do Comando da Marinha, relacionados às execuções orçamentárias e financeiras, bem como à administração dos bens patrimoniais, a DFM, como Setorial 
de Contabilidade, atua, incessantemente, divulgando às UGE as orientações sobre os procedimentos contábeis vigentes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP) e no Manual SIAFI. Além disso, analisa os demonstrativos contábeis de suas 345 Unidades e, também, as dos Órgãos FN e FDEPM, informando/solicitando as regulari-
zações das contas contábeis, sempre que necessário.

Nada a relatar quanto às auditorias dos órgãos de Controle Público e medidas adotadas em relação às conclusões ou eventuais apontamentos.

4.7 - CONCLUSÕES DE AUDITORIA

A íntegra dos Balanços, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas estão disponíveis em: 
https://www.marinha.mil.br/transparencia-e-prestacao-de-contas

(11. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS)
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ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACI  - Assessoria de Controle Interno
AE - Aumento de Efetivo
AEmp  - Ações a Empreender
AEN - Ações Estratégicas Navais
AgNSNQ - Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade
AGU  - Advocacia Geral da União
AJB  - Águas Jurisdicionais Brasileiras
ALI  - Apoio Logístico Integrado
Almirantado  - Alta Administração Naval
Amazul  - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.
AMRJ  - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro
AO  - Ação Orçamentária
ARC  - Armada da República da Colômbia
ASSHOP  - Ações de Assistência Hospitalar
AtdMeioCFN  - meios recebidos/meios previstos
BID  - Base Industrial de Defesa
BNDES  - Banco Nacional do Desenvolvimento Social
BO  - Balanço Orçamentário
BONO  - Boletim de Ordens e Notícias
BRACOLPER  - Brasil-Colômbia-Peru
BSIM - Base de Submarinos da Ilha da Madeira
BtlCmdoCt  - Batalhão de Comando e Controle
BtlDefNBQR  - Batalhão de Defesa Nuclear Biológica Química e Radiológica
CCCPM  - Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha
CCEMSP  - Centro de Coordenação de Estudos em São Paulo
CCIMAR  - Centro de Controle Interno da Marinha
CCSM  - Centro de Comunicação Social da Marinha
CEFAN  - Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes
BtlVtrAnf  - Batalhão de Viaturas Anfíbias

C-ApA-PR  - Curso de Aperfeiçoamento Avançado de Praças
CA  - Corpo da Armada
CAMTES  - Computer Assisted Maritime Threat Evaluation System  
CASNAV  - Centro de Análise de Sistemas navais
CCCPM  - Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha
CCEMSP  - Centro de Coordenação de Estudos em São Paulo
CCIMAR  - Centro de Controle Interno da Marinha
CCSM  - Centro de Comunicação Social da Marinha
CEFAN  - Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes
CeITMSP  - Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo
CEMA  - Chefe do Estado-Maior da Armada
CENSIPAM - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia
CFC - Conselho Federal de Contabilidade
CFN  - Corpo de Fuzileiros Navais
CGCFN  - Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais
CGU  - Controladoria-Geral da União
CGV  - Gestão do Ciclo de Vida
CHF - Franco Suiço
CIAA  - Centro de Instrução Almirante Alexandrino
CIAW  - Centro de Instrução Almirante Wandenkolk
CIM  - Corpo de Intendente da Marinha
CINA  - Centro Industrial Nuclear de ARAMAR
CIRM  - Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
CLAnf  - Carros Lagarta Anfíbios
CLS  - Contract Logistic Suport
CLTI  - Centros Locais de Tecnologia da Informação
CM  - Comandante da Marinha
CMAM  - Centro Médico Assistencial da Marinha
CMAR - Comando da Marinha
CMASM - Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
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CMN - Casa do Marinheiro
CMS  - Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha
CN  - Colégio Naval
CNBE  - Comissão Naval Brasileira na Europa
CNBW - Comissão Naval Brasileira em Washington
CNEN  - Comissão Nacional de Energia Nuclear
CNI  - Complexo Naval de Itaguaí
CNO  - Construtora Norberto Odebrecht S.A
COFAMAR - Conselho Financeiro e Administrativo da Marinha
COGEM  - Comitê de Gestão Estratégica da Marinha
COGESN - Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino 
Convencional com Propulsão Nuclear
COGIM  - Comitê de Gestão de Integridade da Marinha
Com1ºDN  - Comando do 1º Distrito Naval
Com3ºDN  - Comando do 3º Distrito Naval
ComDCiber  - Comando de Defesa Cibernética
COMIMSUP  - Comando Imediatamente Superior
ComOpNav  - Comando de Operações Navais
CONAMA  - Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONCITEM - Conselho de Ciência e Tecnologia da Marinha
CONOPS  - Conceito Operacional do Sistema
CONSUG  - Conselho Superior de Governança
COOPAFIT  - Cooperativa de Agricultores Familiares de Itaguaí
COPLAN  - Conselho do Plano Diretor
COPLAPE  - Conselho de Planejamento de Pessoal
COPPE-UFRJ  - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro
COTEC-TIC  - Comissão Técnica de Tecnologia da Informação e Comunicações
COTIM  -  Conselho de Tecnologia da Informação da Marinha do Brasil
CPA -  Corpo de Praças da Armada
CPN  - Centro de Projetos de Navios
CPO  - Comissão de Promoção de Oficiais
CPP  - Chamada Pública de Projetos
CRA  - Conselhos Regionais de Administração
CRFB  - Constituição da República Federativa do Brasil

CSM - Consciência Situacional Marítima
CT&I  - Ciência, Tecnologia e Informação
CtecCFN  - Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais
CTIM  - Centro de Tecnologia da Informação da Marinha
CTIR.mar  - Central de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores da 
Marinha do Brasil
CTMSP  - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo
CTU  - Recursos da Conta Única Aplicada
CVA - Cadeia Valor Agregado
DAERM  - Diretoria de Aeronáutica da Marinha
DASM  - Diretoria de Assistência Social da Marinha
DBNQR  - Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica
DCON  - Demonstrações Contábeis
DCTIM  - Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha
DDNM  - Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha
DE  - Diretoria Especializada
DefBNQR  - Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica
DEN  - Diretoria de Engenharia Naval
DEnsM  - Diretoria de Ensino da Marinha
DstMeC  - Destacamento de Mergulhadores de Combate 
DFC  - Demonstração dos Fluxos de Caixa
DFM  - Diretoria de Finanças da Marinha
DGD  - Declaração de Carga Perigosa
DGDNTM  - Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha
DGePM  - Diretoria de Gestão dos Programas da Marinha
DGMM  - Diretoria-Geral do Material da Marinha
DGN  - Diretoria-Geral de Navegação
DGPM - Diretoria Geral do Pessoal da Marinha
DispMeioCFN  - Meios disponíveis ou indisponíveis dentro de sua vida útil cuja reparação 
seja aceitável/dotação dos meios
DLP  - Data Loss Prevention
DMPL  - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
DN  - Distritos Navais
DOCM  - Diretoria de Obras Civis da Marinha
DPC - Diretoria de Portos e Costas
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DPCvM  - Diretoria do Pessoal Civil da Marinha
DPMM  - Diretoria do Pessoal Militar da Marinha
DPOF  - Decreto de Programação Orçamentária e Financeira
DSAM  - Diretoria do Sistema de Armas da Marinha
DSM  - Diretoria de Saúde da Marinha
DVP  - Demonstração das Variações Patrimoniais
E-Ouv  - Sistema Nacional Informatizado de Ouvidorias
E-SIC  - Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão
EACF - Estação Antártica Comandante Ferraz
EAM  - Enterprise Asset Management
EC - Elemento Combustível
Eciber-MB  - Espaço Cibernético da Marinha
EE - Eficiência Energética
EGC - Exercício Guardião Cibernético
EGN  - Escola de Guerra Naval
EM - Empreendimentos Modulares
EMA  - Estado-Maior da Armada
EMCFA  - Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas
EMGEPRON  - Empresa Gerencial de Projetos Navais
EN - Escola Naval
EN - Estratégia Naval
END  - Estratégia Nacional de Defesa
ENDES  - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
EPI  - Equipamento de Proteção Individual
EPM - Ensino Profissional Marítimo
ESC - Estaleiro de Construção
ESM  - Estaleiro de Manutenção
EsqdHU-1 - 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral
ETE - Estações de Tratamento de Esgoto
ETEC  - Encomenda Tecnológica
EUA - Estados Unidos da América
FAA  - Forças Armadas
FAPUNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
FDEPEM - Fundo do Ensino Profissional Marítimo
FDEPM  - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo

FEEMA  - Ministério do Meio Ambiente, Fundação Estadual de Engenharia do Meio 
Ambiente 
FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos
FN - Fundo Naval
FOPAG  - Folha de Pagamento da MB
FT  - Força de Trabalho
FUSMA - Fundo de Saúde da Marinha
GC - Gestão do Conhecimento
GCM  - Gabinete do Comandante da Marinha
GCV  - Gestão do Ciclo de Vida
GCVMB  - Gestão do Ciclo de Vida dos Meios na MB
GD  - Geração Distribuída
GLO  - Garantia da Lei e da Ordem
GND  - Grupo de Natureza de Despesa
GPC - Gestão de Pessoas por Competências
GptOpFuzNav  - Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais
GptOpFuzNav-Defesa NBQR - Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica
GSIPR  - Gabinete de Segurança da Presidência da República
GTI  - Grupo de Trabalho Interministerial
H-135  - Helicópteros de Emprego Geral de Pequeno Porte
HI - Helicóptero de Instrução
HME - Helicópteros de Múltiplo Emprego
HNMD  - Hospital Naval Marcílio Dias
IBAMA  - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
ICMbio  - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
ICN -  Itaguaí Construções Navais
ICT - Instituições de Ciência e Tecnologia
IE - Infraestrutura
IEAPM  - Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
IES  - Instituições de Ensino Superior
IGESTCONTRAT - Índice de Gestão de Contratações
IGESTPESSOAS  - Índice de Gestão de Pessoas
IGESTTI  - Índice de Gestão de Ti
IGG - Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas
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IGOVPUB  - Índice de Governança Pública
IIRC  - Conselho Internacional para Relato Integrado
IN - Instrução Normativa
IN - Inspeção Naval
INB  - Indústrias Nucleares do Brasil
INDE - Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais
IndPAero I  - Indicador do PROAERO
INEA  - Instituto Estadual do Ambiente
INPG  - Instituto Naval de Pós-Graduação
IPCA  - Índice de Preços ao Consumidor Amplo
IPEN  - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
IPM  - Inquérito Policial Militar
IPQM  - Instituto de Pesquisas da Marinha
IPS  - Investigação Preliminar Sumária
IRP  - Identificador de Resultado Primário
ITA  - Instituto Tecnológico de Aeronáutica
LABGENE  - Laboratório de Geração Nucleoelétrica
LABMAT  - Laboratório de Materiais Nucleares
LAI  - Lei de Acesso às Informações
LBDN  - Livro Branco de Defesa Nacional
LC  - Lei Complementar
LDO  - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LEI  - Laboratório de Enriquecimento Isotópico
LFM  - Laboratório Farmacêutico da Marinha
LME  - Limite de Movimentação e Empenho
LOA  - Lei Orçamentária Anual
LRIT  - Long Range Identification and Tracking
MANAER  - Míssil Antinavio Ar-Superfície
MANSUP - Míssil Antinavio Nacional de Superfície
MB  - Marinha do Brasil
MCASP  - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
MD  - Ministério da Defesa
MF  - Ministério da Fazenda
MGP  - Marinha de Guerra do Peru
MIRS  - Maritime Intelligence Risk Suite

ML  - Mercado Livre
MP  - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
MPOG -  Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
NAC - Controlador de Acesso à Rede
NAIM  - Núcleos de Atendimento aos Idosos
NApAnt  - Navio de Apoio Antártico
NApOc  - Navio de Apoio Oceanográfico
NAsH - Navio de Assistência Hospitalar
NAsH Ten Maximiano  - Navio de Assistência Hospitalar Tenente Maximiano
NAsHCChagas  - Navio de Assistência Hospitalar Carlos Chagas
NasHDoutorMontenegro  - Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro
NAsHOCruz  - Navio de Assistência Hospitalar Oswaldo Cruz
NAsHSMeirelles  - Navio de Assistência Hospitalar Soares de Meirelles
NBC TSP  - Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público
NBR  - Norma Brasileira
ND  - Natureza de Despesa
NE  - Navio Escola
NHo  - Navio Hidrooceanográfico
NLL  - Nova Lei de Licitações
NOPIM  - Normas para o Patrimônio Imobiliário da Marinha
NORTAM  - Normas Técnicas Ambientais
NPa  - Navio-Patrulha
NPa500  - Navios-Patrulha de 500 toneladas
NPaOC  - Navio Patrulha Oceânico
NPo  - Navio Polar
NRF  - Novo Regime Fiscal
NUCLEP  - Nuclebrás Equipamentos Pesados
OBNAV  - Objetivo Naval
OCOP  - Obter Capacidade Operacional Plena
ODG  - Órgão de Direção Geral
ODS  - Órgão de Direção Setorial
OFSS  - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
OGM - Operação “Grande Muralha”
OM  - Organização Militar
OMF  - Organizações Militares Fora da Cadeia de Comando dos ODS
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OMFM  - Organização Militar com Facilidades Médicas
OMH  - Organizações Militares Hospitalares
OMPS  - Organização Militar Prestadora de Serviço
OMPS-I  - Organização Militar Prestadora de Serviços Industriais
OMS  - Organização Mundial da Saúde
ONU  - Organização das Nações Unidas
OPERANTAR  - Operação Antártica
OpPazHum  - Operações de Paz e Humanitárias
OSD  - Objetivos Setoriais de Defesa
OSE - Organizações de Saúde Extra- Marinha
OSIC  - Oficiais de Segurança da Informação e Comunicações
OSTI  - Órgão de Supervisão Técnica Independente
OUV-MB - Serviço de Ouvidoria da Marinha do Brasil
PAAR - Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas
PAC - Prédio Auxiliar Controlado
PAD  - Processo Administrativo Disciplinar
PAE - Programa de Atendimento Especial - Pessoa com Deficiência
PAED - Plano de Articulação e Equipamento de Defesa
PANC - Prédio Auxiliar Não Controlado
PAPEM - Pagadoria de Pessoal da Marinha
PATNAV  - Patrulha Naval
PBA  - Plano Básico Ambiental
PC  - Posto de Controle
PCASP  - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
PCC&T  - Plano de Carreiras para área de Ciência e Tecnologia
PCCMF  - Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Plano de Carreiras e 
Cargos de Magistério Federal
PCCTM  - Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar
PCFCT - Programa de Construção das Fragatas da Classe Tamandaré
PCT  - Programa de Construção dos Navios Classe Tamandaré
PDMS  - Plan Design Managment System
PDR  - Preliminary Design Review
PDS  - Plano de Direção Setorial
PEM  - Plano Estratégico da Marinha
PEM  - Procuradoria Especial da Marinha

PEO  - Planejamento Estratégico Organizacional
PET/CT  - Positron Emission Tomography - Computed Tomography
PETIM  - Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Marinha
PFCT  - Programa Fragatas Classe Tamandaré
PGEE -  Programa de Gestão e Eficiência Energética
PGI  - Programa Geral de Instrução
PGPE  - Plano Geral de Cargos do Poder Executivo
PGR -  Plano de Gerenciamento de Riscos
PHM - Porta Helicópteros Multipropósito
PIB  - Produto Interno Bruto
PISL  - Plano de Implantação de Software Livre da Marinha
PLOA  - Projeto de Lei Orçamentária Anual
PMN  - Política Marítima Nacional
PNB  - Programa Nuclear Brasileiro
PNBOIA  - Programa Nacional de Boias
PND  - Política Nacional de Defesa
PNE  - Planta Nuclear Embarcada
PNM  - Programa Nuclear da Marinha
PNR  - Próprios Nacionais Residenciais
PoC  - Prova de Conceito
POLI/USP  - Politécnica da USP
PPA  - Programas do Plano Plurianual
PPIF  - Programa de Proteção Integrada de Fronteiras
PR  - Prédio do Reator
PR  - Presidência da República
PROADSUMUS  - Programa de Aquisição de Material para Atendimento da Dotação do 
Corpo de Fuzileiros Navais
PROAERO  - Programa de Obtenção de Aeronaves para Compor o Poder Naval
PROANTAR  - Programa Antártico Brasileiro
PROBANF  - Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais
PROC/ N PROC  - Processados e Não Processados
PROCOMBATE  - Sistemas de Armas dos Navios da MB
PROFESP  - Programa Forças no Esporte
PROGCV  - Subprograma de Gestão do Ciclo de Vida dos meios da MB
PROHIDRO  - Programa de Obtenção de Meios Hidroceanográficos
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PROLIM  - Programa Olímpico da Marinha
PRONAPA  - Programa de Construção de Navios Patrulha
PROSUB  - Programa de Desenvolvimento de Submarinos
PROSUPER  - Subprograma Obtenção de Meios de Superfície
PSC  - Projeto “Soldado-Cidadão”
PT - Prédio das Turbinas
PTMTO  - Patrulhamento
PTS  - Partículas Totais em Suspensão
PUC-RJ  - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
PWR  - Pressurized Water Reactor
RAE  - Relatório de Acompanhamento de Efluentes Líquidos
RDM  - Regulamento Disciplinar para a Marinha
RECIM - Rede Corporativa Integrada da Marinha
RFI  - Request For Information
RMB  - Reator Multipropósito Brasileiro
RP - Resultado Primário
S-BR  - Submarino Convencional
SAD-ORC  - Sistema de Apoio à Decisão Orçamentária
SAR - Serviço de Busca e Salvamento
SARP-E - Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas Embarcadas
SAU-MB  - Serviço de Atendimento ao Usuário da MB
SC - Servidor Civil
SCAM  - Sistema de Controle da Arrecadação Marítima
SCM - Sistema de Custos da Marinha
SCPN  - Submarino Convencional com Propulsão Nuclear
SCUA  - Situacional Unificado por Aquisição de Informações Marítimas
SD  - Sistema Digital
SECAP/ME - Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da 
Economia
SECIRM  - Secretaria da Comissão Interministerial para Recursos do Mar
SELIC - Taxa Básica de Juros
SEN  - Sistema de Ensino Naval
SGA - Sistema de Gestão Ambiental
SGM - Secretaria-Geral da Marinha
SH-16  - Nomenclatura das Aeronaves S-70b Seahawk na Marinha do Brasil

SI  - Segurança da Informação
SIAFI  - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SiASM - Sistema de Assistência Social da Marinha
SIC - Sistema de Informação de Custos do Governo Federal
SIC-MB  - Serviço de Informações ao Cidadão no âmbito da Marinha do Brasil
SIC2MB - Sistema Integrado de Comando e Controle da Marinha do Brasil
SIEM  - Software de Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança
SiGDEM  - Sistema de Gerência de Documentos Eletrônicos da Marinha
SIGMAN  - Sistema de Gerenciamento de Manutenção
SIMAR - Sistema de Inteligência da Marinha
SINAC - Sindicância Acusatória
SINPA - Sindicância Patrimonial
SINVE - Sindicância Investigativa
SIPLAD  - Sistema de Acompanhamento do Plano Diretor
SISBENS  - Sistema de Controle de Bens da MB
SisGAAz  - Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul
SISPAG-2  - Sistema de Pagamento da Marinha
SISPEM - Sistema de Planejamento Estratégico da Marinha
SISTRAM  - Sistema de Acompanhamento de Trafego Marítimo
SLTI/MPOG  - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão
SMI  - Serviço Militar Inicial
SN-BR - Submarino com Propulsão Nuclear
SOF  - Secretaria de Orçamento Federal
SOUTH COM  - Comando Sul
SPD - Sistema do Plano Diretor
SPECT/CT  - Single Photon Emission Computed Tomography
SPIUnet  - Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da União
SRE  - Sistema de Resfriamento de Emergência
SSM  - Sistema de Saúde da Marinha
SSTA  - Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário
STN  - Secretaria do Tesouro Nacional
SUS  - Sistema Único de Saúde
SVPM  - Serviço de Veteranos do Pessoal da Marinha
TAC  - Termo de Ajustamento de Conduta
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TAF  - Teste de Aceitação de Fábrica
TBP  - Tanque de Blindagem Primária
TC  - Termo de Compromisso
TCE  - Tomada de Contas Especial
TCU - Tribunal de Contas da União
TI  - Tecnologia da Informação
TIC  - Tecnologia de Informação e Comunicação
TM  - Tribunal Marítimo
TR  - Termo de Referência
TTP  - Técnicas, Táticas e Procedimentos
TUF  - Tarifa de Utilização de Faróis
Uanf  - Unidade Anfíbia
UFEM  - Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas
UFT  - Unidade para teste
UG  - Unidades Gestoras
UGE  - Unidades Gestoras Executoras

UHP  - Helicóptero de Emprego Geral de Pequeno Porte
UMG  - Unidade de Monitoramento e Gestão
UO  - Unidade Orçamentária
UPC  - Unidade Prestadora de Contas
USEXA  - Unidade Piloto de Hexafluoreto de Urânio
USP  - Universidade de São Paulo
UTI  - Unidade de Tratamento Intensivo
VA  - Valor Agregado
VISITEC  - Visita Técnico Funcional
VLF  - Very Low Frequency
VP  - Valor Planejado
VPA  - Variações Patrimoniais Aumentativas
VPD  - Variações Patrimoniais Diminutivas
VtrOp  - Viaturas Operativas
ZOPACAS  - Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul
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