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Palavras do Diretor de Portos e Costas

A importância do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM) para a Comu-
nidade Marítima e Portuária, para o fortalecimento dos Poderes Marítimo e Naval e para o desenvolvi-
mento do País, pode ser compreendida no próprio Decreto-Lei n0 828/69, que dispõe sobre sua razão de 

existir, isto é, a missão institucional do Fundo, no sentido de que o mesmo será aplicado no desenvolvimento do 
ensino e aperfeiçoamento do pessoal da Marinha Mercante e das demais atividades correlatas, em todo o territó-
rio nacional. Para o Brasil, a importância do FDEPM reside no fato de que esses recursos são fundamentais para 
a formação de uma Marinha Mercante mais forte, com profissionais habilitados e qualificados. E que permita 
que a Marinha do Brasil cumpra com a sua missão subsidiária de ofertar cursos do Ensino Profissional Marítimo 
(EPM), de atender a demanda crescente, orientar, normatizar, supervisionar e fiscalizar as atividades do EPM, 
bem como dar cumprimento ao estabelecido na Convenção STCW (Convenção Internacional sobre Padrões de 
Formação, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos) para a habilitação dos aquaviários.

Resta como desafio para os próximos exercícios, encontrarmos alternativas para, se não superar, mi-
nimizarmos as consequências negativas impostas pelas atuais restrições econômicas, sendo o maior entrave 
que compromete nossa gestão, atualmente. Nossa perspectiva é de que, a partir de 2019, com a retomada do 
crescimento econômico do País, a situação retorne gradativamente a um patamar considerado satisfatório para 
cumprimento dos nossos objetivos estratégicos.

Vice-Almirante Roberto

Entendemos que era fundamental mudar-
mos o formato do nosso relatório, para nos apro-
ximarmos mais de quem realmente necessita da 
prestação de contas do Fundo de Desenvolvimen-
to do Ensino Profissional Marítimo, a Comunida-
de Marítima e Portuária.  A quantidade de vagas 
ofertadas, em 2018, foi de 17.753, distribuídas 
nos PREPOM Aquaviários, Portuários e Ativida-
des Correlatas. Nossa meta era de formar/capa-
citar alunos no percentual de, pelo menos, 85% 
das vagas oferecidas, ou seja, 15.090 formados. 
Alguns fatores externos, que serão abordados no 
capítulo de Resultados da Gestão, impediram que 
conseguíssemos atingir a meta planejada para o 
exercício, impactando no atingimento dos nossos 
objetivos estratégicos de atender plenamente a 
demanda das Comunidades Marítima e Portuá-
ria, sem comprometer a qualidade dos serviços 
prestados. Apesar disso, conseguimos atingir o 
percentual de, aproximadamente, 82% da meta 
programada, correspondente a 14.520 alunos for-
mados.
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Breve Histórico do Fundo

Após a 2ª Guerra Mundial, com o progresso nos diversos setores da economia, a escola criada em 1939, 
que até então formava profissionais da Marinha Mercante, tornou-se inadequada para o atendimento da 
evolução tecnológica que se seguiu, resultando em sua substituição pela Escola de Marinha Mercante 

do Rio de Janeiro, concebida pelo Decreto-lei n° 2.801 de 18/JUN/1956, no governo Juscelino Kubistchek.

Em 1969, o Decreto-lei n° 828, de 5 de setembro, cria o FDEPM regulamentado pelo Decreto n° 65.331 
de 10/OUT/1969, posteriormente substituído pelo Decreto n° 968 de 29/OUT/1993. Desse modo, os recursos 
canalizados para a Marinha pela Lei n° 5.461/68, com as contribuições sociais das empresas marítimas, calcu-
ladas sobre suas folhas de pagamento, até então recolhidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
- SENAI (1,5%) e ao Serviço Social da Indústria - SESI (1%), passaram a ser geridos pela Diretoria de Portos 
e Costas (reorganizada pelo Decreto n° 62.860, de  25/JUN/1968), em prol do desenvolvimento do Ensino Pro-
fissional Marítimo (EPM).

Era imperioso incrementar a mentalidade marítima do povo brasileiro, fortalecendo a
Marinha Mercante e, com isto, o Poder Marítimo. Para tanto, havia que se proporcionar, em 
bases sólidas, a qualificação do pessoal para o guarnecimento dos navios mercantes que, em 
meados da década de 60, contribuiriam decisivamente no escoamento das safras, em decor-
rência do programa de Corredores de Exportação.

Visão Geral Organizacional
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Ameaças
• Impossibilidade de transferência de 

recursos, mediante Convênios, para os 
Órgãos Gestores de Mão de Obra, por 
conta da dificuldade dessas entidades 
em permanecerem adimplentes;

• Crescente contigenciamento do orça-
mento do FDEPM; e

• Dificuldade de encontrar vagas nos na-
vios mercantes brasileiros para alunos 
da EFOMM, a fim de cumprirem está-
gio embarcado.

Missão Visão Valores
Contribuir para desenvolver 
o ensino e o aperfeiçoamen-
to profissional do pessoal da 
Marinha Mercante e das de-
mais atividades correlatas, 
em todo o território nacio-

nal.

Ser reconhecido, pela socie-
dade, como referência no de-
senvolvimento do ensino pro-
fisional marítimo e portuário, 
contribuindo para estimular a 
mentalidade marítima e coo-
perar com o desenvolvimento 

nacional.

• Competência
• Determinação
• Transparência
• Respeito
• Excelência
• Profissionalismo
• Ética

Identidade Estratégica
Visão Geral Organizacional

A missão institucional do FDEPM, isto é, sua razão de existir, está bem definida no art. 1° do Decreto n° 
968 de 29 de outubro de 1993 (Regulamento do FDEPM):

“Art. 1° - O Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, instituído pelo Decreto-Lei n°
828, de 5 de setembro de 1969, destina-se a atender despesas com o desenvolvimento do ensino profissional marítimo, a cargo 
da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC).”

 
Nossa visão de futuro está alinhada com os anseios da Comunidade Marítima e Portuária, a principal parte 

interessada na nossa atuação, e com os motivos que levaram à criação do Fundo.

Oportunidades
• Crescente responsabilidade social da 

Marinha do Brasil em investir na for-
mação e capacitação de profissionais 
marítimos e portuários;

• Demanda de cursos por parte da Co-
munidade Marítima e Portuária; e

• Busca por novas fontes de recursos 
visando parcerias com outros Órgãos 
da Administração Pública/Entidades 
da iniciativa privada, por meio de 
Convênios/Contratos.

Ambiente Externo
O FDEPM atua no desenvolvimento e capacitação de profissionais marítimos e portuários, brasileiros e 

estrangeiros, nos Centros de Instrução e diversos outros Órgãos de Execução espalhados pelo território brasilei-
ro. No ambiente de atuação do Fundo, nos deparamos com fatores externos que contribuem ou impedem para 
que os objetivos sejam alcançados, abaixo listamos esses fatores:
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 A administração do Fundo é exercida pelo Diretor de Portos e Costas (DPC) através da estrutura orgânica 
da Diretoria de Portos e Costas, conforme estabelece o Decreto-Lei n0 828/69. Abaixo está demonstrada a posição 
do FDEPM no organograma da Marinha do Brasil:

Estrutura Organizacional
Visão Geral Organizacional

Figura 1 - Organograma da Marinha do Brasil
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Contra-Almirante (RM1) Ferreira de Mello

Roberto Gondim Carneiro da Cunha, 
natural do estado do Amazonas, 56 
anos. É Diretor de Portos e Costas desde 
31 de março de 2018. A administração 
do Fundo é atribuição do cargo de DPC, 
de acordo com o disposto no  art. 50 do 
Decreto n0 968/93.

Marcio Ferreira de Mello, natural do 
estado do Rio de Janeiro, 59 anos. Or-
denador de Despesas Substituto desde 
agosto de 2017. Também exerce a fun-
ção de Superintendente do Ensino Pro-
fissional Marítimo.

Visão Geral Organizacional
Nossa Equipe

Contamos com uma equipe comprometida, pautada pelos valores presentes na Marinha do Brasil, que está 
sempre em busca da excelência, um dos nossos princípios. Nossa equipe é composta por 6 colaboradores, sendo 
5 militares e 1 servidor civil, admitido por concurso público.
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Capitão de Mar e Guerra (RM1) Magalhães Capitão de Fragata (IM) Moscoso

Sergio Ribeiro Magalhães, natural do 
estado de São Paulo, 62 anos. Exerce a 
função de Secretário do FDEPM, desde 
2004. 

Antonio Flavio Moscoso Almeida, 51 
anos, natural do estado do Rio de Janei-
ro, assumiu a função de Gestor Finan-
ceiro do Fundo em junho de 2014.

Servidor Civil Daniel Marques
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Primeiro-Sargento Cristiane Guimarães

Daniel Rodrigo Marques da Rocha, na-
tural do estado do Rio de Janeiro, 33 
anos. Está na DPC desde abril de 2015.
Exerceu a função de Contador Substitu-
to de abril de 2016 até agosto de 2017, 
quando passou à condição de Contador 
titular do Fundo.

Cristiane Guimarães Simões, natural do 
estado do Rio de Janeiro, 43 anos. Exer-
ceu a função de Contadora Substituta de 
janeiro de 2013 até abril de 2016. Reas-
sumiu em agosto de 2017.

Visão Geral Organizacional
Nossa Equipe
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A Cadeia de Valor é o sistema de transformação de insumos em produtos ou serviços, por meio das ati-
vidades da unidade, a fim de cumprir seus objetivos estratégicos e gerar valor. Abaixo, encontra-se o diagrama 
contendo os macroprocessos utilizados para resultar no produto (alunos capacitados) gerado pela organização:

Cadeia de Valor

Visão Geral Organizacional

Figura 2 - Modelo de Cadeia de Valor do FDEPM
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Os Órgãos de Execução encami-
nham, para a Superintendência 
do Ensino Profissional Marítimo 
(SEPM), as Propostas de Cursos 
do EPM.

Os programas são então levados 
para aprovação do Diretor de Por-
tos e Costas.

Em seguida, são elaborados os 
Programas do Ensino Profissional 
Marítimo, os quais são apreciados 
pelo Superintendente do Ensino 
Profissional Maríitimo.

Após ser preenchido, minima-
mente, o quantitativo de vagas, os 
Órgãos de Execução ministram os 
cursos.

A SEPM analisa a demanda e a 
adequa à dotação orçamentária 
disponível na Lei Orçamentária 
Anual (LOA).

Após aprovação, os PREPOM são 
divulgados na Internet.

Demanda

Aprovação

PREPOM

Execução

Análise

Divulgação

Fluxo Narrativo
Visão Geral Organizacional

Abaixo encontra-se um esquema que detalha o fluxo dos principais macroprocessos finalísticos:

Os cursos são avaliados qualita-
tivamente através do Relatório 
de Disciplina, preenchido pelos 
instrutores e do Questionário Pe-
dagógico, este, preenchido pelos 
alunos.

Avaliação

Figura 3 - Fluxo Narrativo

https://www.marinha.mil.br/dpc/prepom2019
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O Planejamento Estratégico da Diretoria de Portos e Costas, foi elaborado para o período de 2016 - 2019. 
Para subsidiar o planejamento estratégico da Diretoria de Portos e Costas, foram levados em consideração fato-
res como: levantamento de necessidades, estabelecimento de prioridades e a definição de acompanhamento de 
indicadores de desempenho, no intuito de fornecer ações corretivas para a melhoria contínua e a otimização de 
resultados, em consonância com o Planejamento Estratégico da Marinha do Brasil. 

A elaboração do trabalho consolidou as informações 
recebidas dos diversos setores da Organização em um Pla-
no de Ação (Plano de Medidas Estratégicas), alinhando os 
objetivos estratégicos, as ações necessárias para o cum-
primento da sua missão e o alcance da visão de futuro, 
garantindo a continuidade da organização e fornecendo, 
dessa forma, meios para que a organização possa adaptar-
-se às mudanças do ambiente, superando suas ameaças e 
aproveitando as oportunidades identificadas.            

O planejamento estratégico, especificamente no 
que tange o EPM, é subsidiado pela Superintendência 
de Ensino Profissional Marítimo e está intimamente re-

Ações Estratégicas definidas para alcan-
çar os objetivos estratégicos elencados 
no planejamento estratégico da DPC.

Indicadores quantitativos de desempe-
nho para demonstrar o alcance do obje-
tivo.

Planejamento Estratégico e Governança
Planejamento

lacionado às diretrizes constantes do Planejamento 
Estratégico da Marinha do Brasil, elaborado pelo 
Estado-Maior da Armada. Para atingir os Objetivos 
Navais, elencados no planejamento da Marinha, fo-
ram definidas algumas Estratégias Navais e Ações 
Estratégicas Navais. Dentre elas, podemos citar o 
Objetivo Naval 8 - Cumprir Atividades Benignas, 
onde é definido que, para cumprí-lo, é necessário, 
entre outras ações,  “planejar a realização do EPM 
para formar e capacitar profissionais especializa-
dos, considerando as necessidades do setor maríti-
mo por pessoal qualificado".
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A
Os Objetivos Estratégicos estabelecidos no Planejamento 

Estratégico para o Ensino Profissional Marítimo, foram o de aten-
der plenamente a demanda da Comunidade Marítima e Portuária 
e manter a qualidade dos serviços realizados, sem comprometer 
a capacidade de atendimento da demanda de serviços, recebida  
anualmente por meio das Propostas de Cursos do EPM (PCE), 
encaminhadas pelos Órgãos de Execução.

Objetivos Estratégicos

B
Foram definidas seis Ações Estratégicas como meios para 

alcançarmos os objetivos programados:
1. Buscar a liberação da dotação contingenciada do FDEPM;
2. Qualificar, anualmente, ao menos um servidor, em curso rela-

cionado a sistemas de qualidade;
3. Ampliar os convênios e contratos com fundações e outras en-

tidades de ensino, para o atendimento dos cursos das ativi-
dades correlatas, elaboração de currículos e material didático;

4. Ampliar o sistema de ensino à distância;
5. Atingir o quantitativo de 90% do índice de satisfação com a 

qualidade dos serviços prestados; e
6. Manter a certificação ISO 9001:2008.

Ações Estratégicas

C
Para que possamos medir o percentual de atingimento dos 

objetivos traçados nos PREPOM, elaboramos três indicadores 
quantitativos, além dos indicadores qualitativos que serão abor-
dados no capítulo de Resultados da Gestão:

1. Indicador de cursos PREPOM-Aquaviários realizados;
2. Indicador de cursos PREPOM-Portuários realizados; e
3. Indicador de cursos PREPOM-Ativ. Correlatas realizados.

Indicadores de Desempenho

Planejamento Estratégico e Governança
Planejamento

Estabelecimento de Prioridades

Temos como desafio, manter o 
esforço contínuo, visando ao aprimora-
mento da formação e da qualificação pro-
fissional do pessoal da Marinha Mercan-
te, dos portuários e atividades correlatas, 
em busca de sua inserção no mercado de 
trabalho e um dos nosso objetivos estra-
tégicos é o de atender a demanda das Co-
munidades Marítima e Portuária. 

O plano para definir as priorida-
des, é realizado levando em considera-
ção a demanda do mercado. 

Recentemente, após acatar suges-
tões da Comunidade Marítima, trazidas 
durante reuniões do Conselho Consulti-
vo do FDEPM, houve redução no quan-
titativo de vagas oferecidas para as Esco-
las de Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante, pois há dificuldade de encon-
trar vagas a bordo de navios mercantes 
destinadas aos praticantes para cumpri-
rem o Programa de Estágio Supervisio-
nado Embarcado, fato esse que impede 
que o praticante consiga se inserir no 
mercado de trabalho.
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O Decreto n0 9.203, de 22 de novembro de 2017, estabeleceu que compete à alta administração dos ór-
gãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional implementar e manter 
mecanismos, instâncias e práticas de governança. Segundo esse decreto, governança pública é o conjunto de 
mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, 
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

• A principal instância está no cargo do Diretor de Portos e Costas responsável pela gerência do Fundo;
• Assessorando o Diretor, há um Conselho Consultivo, formado por representantes das Comunidades Maríti-

ma e Portuária; e
• Na Diretoria de Portos e Costas, há uma Ouvidoria, setor responsável por receber dúvidas, críticas e elogios 

dos usuários dos serviços prestados, um Departamento de Planejamento, responsável por coordenar as tare-
fas relativas ao Programa Netuno (Modelo de Excelência em Gestão da Marinha do Brasil) e uma Assessoria 
de Controle Interno, responsável por, entre outras atribuições, controlar e fiscalizar a aplicação de recursos 
orçamentários, financeiros e patrimoniais colocados à disposição da Diretoria de Portos e Costas ou pelos 
quais seja responsável.

Instâncias internas de governança:

Planejamento Estratégico e Governança
Governança

Figura 4 - Modelo de Governança do FDEPM
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Quantidade de dúvidas, críticas, sugestões 
e agradecimentos:  722

Pedidos de informação - 576
Reclamação - 133
Sugestão -  11
Agradecimento - 2

Assuntos mais relevantes:

Amadores - 167

Certificados - 295

Informações sobre PREPOM - 260

Há junto à estrutura organizacional da DPC, 
um Conselho Consultivo, presidido pelo Diretor de 
Portos e Costas e formado por representantes das Co-
munidades Marítima e Portuária, Oficiais da DPC e o 
Comandante do Centro de Instrução Almirante Graça 
Aranha. O Conselho reúne-se, ordinariamente, três 
vezes ao ano para, entre outras atribuições, assessorar 
o Diretor de Portos e Costas no estabelecimento da 
política a seguir, de modo a atender as necessidades 
de pessoal da Marinha Mercante Nacional, apreciar 
relatórios de cursos, balancetes e a constituição do 
patrimônio do Fundo e verificar a arrecadação da re-
ceita e a aplicação da despesa. 

Na página da Diretoria de Portos e Costas, os 
interessados podem acessar os Programas do Ensino 
Profissional Marítimo (PREPOM), além das Normas 
da Autoridade Marítima que norteiam diversos as-
pectos das carreiras dos marítimos, portuários e ativi-
dades correlatas.

Existe, também, um canal de atendimento ao 
público externo, para envio de dúvidas, críticas, elo-
gios e sugestões, chamado “Fale Conosco”, de res-
ponsabilidade da Assessoria de Comunicação Social 
da DPC. Outras informações podem ser acessadas na 
Carta de Serviços ao Cidadão e na seção de Pergun-
tas Frequentes, na seção de Serviço de Atendimen-
to ao Cidadão, na página da DPC. Adicionalmente,  
informações poderão ser solicitadas diretamente ao 
Órgão, com base na Lei n0 12.527/2011, que regula-
menta o direito constitucional de acesso dos cidadãos 
às informações públicas.

Ao lado, detalhamos um quadro com a quan-
tidade de interações do público externo com nossa 
Ouvidoria, no afeto ao Ensino Profissional Marítimo, 
por tipo e os assuntos mais relevantes.

O nível de satisfação dos usuários dos serviços 
do EPM, pode ser verificado através da análise quali-
tativa dos cursos.

2018

Planejamento Estratégico e Governança

Relacionamento com a Sociedade

As principais instâncias externas são as representadas pelo poder público, como o Legislativo e o Judi-
ciário, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público. Apoiando essas instâncias,  há a possibilidade de 
se realizar auditorias independentes e de ser exercido o controle social, por qualquer indivíduo, por meio de 
informações prestadas pelo Portal da Transparência e pela página da Diretoria de Portos e Costas.

Instâncias externas de governança:
Governança

https://www.marinha.mil.br/dpc
https://www.marinha.mil.br/dpc/prepom2019
https://www.marinha.mil.br/dpc/prepom2019
https://www.marinha.mil.br/dpc/sites/www.marinha.mil.br.dpc/files/carta_servico_usuario_0.pdf
https://www.marinha.mil.br/dpc/perguntas-frequentes
https://www.marinha.mil.br/dpc/perguntas-frequentes
https://www.marinha.mil.br/dpc/serviço-de-atendimento-ao-cidadao
http://DPC
https://www.marinha.mil.br/dpc
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Utilizamos a análise SWOT para mapeamento 
do ambiente interno (Forças e Fraquezas) e externo 
(Oportunidades e Ameaças), este último, já abordado 
no capítulo "Visão Geral Organizacional".

Os aspectos que compõem o ambiente interno, 
que influenciam positiva ou negativamente para a con-
secução dos objetivos estratégicos são:

Forças - Conhecimento específico agregado na 
área do EPM; qualidade obtida no resultado dos servi-
ços realizados e profissionais com ampla experiência 
no exercício de funções técnicas.

Fraqueza - Falta de pessoal para atender o au-
mento da demanda de assuntos do EPM.
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O gerenciamento de riscos consiste numa metodologia de apoio à administração na tomada de decisões, 
com a finalidade de mapear eventos que possam afetar de forma positiva ou negativa o alcance dos 
objetivos da instituição.

A gestão de riscos do FDEPM é efetuada tendo como base o Plano de Gerenciamento de Riscos da DPC, 
o qual é elaborado por meio da realização das seguintes etapas:

 
• Identificação dos riscos;
• Análise e avaliação dos riscos;
• Planejamento das respostas aos riscos; e
• Implementação, monitoramento e controle da resposta aos riscos.

O mapeamento consiste na aplicação de princípios e processos para a identificação e avaliação dos riscos 
aos quais a Organização está exposta em suas atividades. Esse gerenciamento, sob responsabilidade do Comitê 
de Gerenciamento de Riscos e, permanentemente avaliado pelo mesmo, objetiva aumentar a probabilidade de 
ocorrência dos eventos positivos e eliminar ou minimizar os negativos.

Após a identificação dos riscos, eles devem ser registrados, com as seguintes informações:

• número de identificação atribuído ao risco;
• descrição do risco: causa, o risco propriamente dito e a consequência para a Organização;
• área afetada pelo risco;
• probabilidade e impacto de sua ocorrência;
• controle de ações planejadas;
• sugestão de uma necessária ação de resposta; e 
• responsável pelo plano de resposta ao risco.

Posteriormente é procedida a devida análise e avaliação dos riscos, por meio da matriz "probabilidade de 
ocorrência x impacto", estabelecendo-se o grau de urgência para o tratamento de cada risco identificado, com a 
finalidade de definir uma diretriz para o planejamento das ações de resposta.

Os riscos que obtenham o mesmo valor no resultado da matriz supramencionada podem ter diferentes 
níveis de urgência, seguindo critérios situacionais.

Gestão de Riscos e Controles Internos
Riscos e Controle
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Principais riscos

Contingenciamento do Or-
çamento determinado pelo 
Governo Federal

Insatisfação do setor portuá-
rio quanto ao atendimento de 
sua demanda

Ausência de um sistema 
confiável para acompanhar 
a demanda futura de Oficiais 
da Marinha Mercante

Controle

• Adequar o planejamento aos recursos disponíveis / Alertar as Unidades 
Gestoras sobre o corte orçamentário / Realizar políticas de contenção de 
despesas / Reformular metas para o exercício / Solicitar subsídios para 
quantificar necessidades para as Unidades Gestoras, a fim de pleitear 
suplementação de recursos.

• Acompanhamento da movimentação do setor no Fórum Permanente de 
Capacitação do Trapalhador Portuário / Reuniões do Conselho Consulti-
vo do FDEPM.

• Acompanhamento do trabalho “Sistemática para equilibrar a oferta e 
demanda de Oficiais da Marinha Mercante no mercado brasileiro”, desen-
volvido pela empresa Schlumberger Business Consulting. No entanto, o 
programa resultante deste trabalho não está apresentando dados confiá-
veis.

Gestão de Riscos e Controles Internos
Riscos e Controle

As consequências desses riscos trazem adver-
sidades, não só para o FDEPM, como também para a 
Marinha do Brasil. 

Foi imposto ao FDEPM um contingenciamento 
orçamentário, constante da Lei Orçamentária Anual, 
no montante de R$ 187 milhões, representando, apro-
ximadamente, 76% da nossa receita líquida prevista.

Além de representar um risco operacional, pois 
as metas planejadas para o exercício, acabam fican-
do comprometidas, o que acarreta numa readequação 
do planejamento, o contingenciamento orçamentário 
representa, também, um risco reputacional para o 
FDEPM/DPC e, consequentemente, para a Marinha 
do Brasil, pois ficamos impossibilitados de cumprir 
um de nossos objetivos estratégicos: o de atender 
plenamente a demanda das Comunidades Marítima e 
Portuária, gerando insatisfação. 

O último risco identificado foi a ausência de 
um sistema confiável para acompanhar a demanda 

futura de Oficiais da Marinha Mercante, para planejar 
a quantidade de vagas anuais para as Escolas de For-
mação de Oficiais da Marinha Mercante - EFOMM. 
Atualmente, há escassez de vagas para alocar esses 
profissionais a bordo de navios para concluírem o 
Programa de Estágio Supervisionado Embarcado - 
PREST, o que acarretou em uma redução na oferta 
das vagas para os cursos de formação de Oficiais da 
Marinha Mercante, realizados no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA), localizado no Rio 
de Janeiro e no Centro de Instrução Almirante Brás 
de Aguiar (CIABA), localizado em Belém do Pará; e 
a ferramenta utilizada, atualmente, para esse fim, não 
se mostrou confiável. A solução para mitigar esse ris-
co é utilizar a ferramenta de análise de cenários para 
projetar a probabilidade do risco ocorrer, calcular 
perdas potenciais, identificar o impacto que o mes-
mo pode causar e desenvolver um plano de ação para 
mitigá-lo.

Os seguintes riscos do FDEPM foram identificados e mapeados no Plano de Gerenciamento de Riscos da 
Diretoria de Portos e Costas:
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Resultados da Gestão

Resultados Alcançados Frente aos Objetivos

Interessados que 
não atendiam requi-
sitos básicos para 
preencher as vagas 
em determinados 

cursos.

Dimensionamento inade-
quado da demanda apresen-
tada por parte das Comuni-
dades Marítima e Portuária, 
gerando baixa procura em 
alguns cursos, apesar de 

ampla divulgação. 

Falta de indicação 
de profissionais 
para realizar os cur-
sos, por parte das 
empresas.

Evolução na capacitação de alunosGráfico 1 - 

Desafios e Incertezas
Além das restrições econômicas, os desafios abor-

dados ao lado terão de ser superados com o apoio dos 
representantes das Comunidades Marítima e Portuária, 
para que o atendimento das demandas seja aumentado 
gradativamente e, consequentemente, sejam atingidas as 
metas estabelecidas nos objetivos estratégicos.

No ano de 2018 constava, na Lei Orçamentária 
Anual do FDEPM, uma autorização de gastos na ordem 
de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). Essa do-
tação orçamentária foi o total autorizado para fazer fren-
te, não somente às despesas diretamente atribuídas com 
a formação de profissionais, como bolsa-auxílio para os 
alunos, pagamento de instrutores, material didático e 
complemento alimentar, como também, para atendimento 
de despesas de manutenção e funcionamento dos Centros 
de Instrução e os demais Órgãos de Execução envolvidos 
com o desenvolvimento do EPM. A oferta de vagas, para 
os cursos de 2018, divulgada nos Programas do Ensino 
Profissional Marítimo - PREPOM, após adequação da 
demanda das Comunidades Marítima e Portuária aos re-
cursos disponíveis para o ano, foi de 17.753, alocadas em 
diferentes cursos de formação/aperfeiçoamento de profis-
sionais marítimos, fluviários e portuários.  

Foram capacitados 14.520 profissionais em 2018 e 
esse quantitativo equivale a 81,79% das vagas ofertadas. 
Para o exercício, a meta era de capacitar um quantitativo 
de alunos que correspondesse a 85% do total das vagas 
oferecidas, o equivalente a 15.090 profissionais capaci-
tados. 

Declaração do Superintendente do Ensino Profissional Marítimo
A Superintendência do Ensino Profissional Marítimo desempenha importante 

papel no Planejamento Estratégico da DPC, no que tange o EPM. Após recebermos as 
demandas das Comunidades Marítima e Portuária, realizamos adequação aos recursos 
disponíveis e divulgamos os Programas do Ensino Profissional Marítimo. 

O Superintendente de Ensino é membro permanente do Conselho Consultivo 
do FDEPM, órgão colegiado responsável por, dentre outras atribuições, assessorar o 
Diretor de Portos e Costas a estabelecer as políticas a seguir, de modo a atender as ne-
cessidades das Comunidades Marítima e Portuária.

Declaro que o desempenho do exercício é considerado satisfatório, dados os en-
traves enfrentados antes do planejamento e durante a execução dos cursos previstos 
nos PREPOM, tendo sido formados/capacitados 14.520 profissionais, até o fim do ano.
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Resultados da Gestão
Resultados Alcançados Frente aos Objetivos

Simuladores de Passadiço e Máquinas no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, entregues em 2018

Podemos citar, ainda, como fator preponderante para o não-cumprimento da meta, o fato de alguns Órgãos 
Gestores de Mão de Obra (OGMO), não conseguirem cumprir as regras estabelecidas no Decreto n0 6.170/2007 
e na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n0 507/2011, referentes à transferência de recursos por meio de 
convênios. Esta situação acaba por sobrecarregar os Órgãos de Execução, pois são obrigados a assumirem a res-
ponsabilidade e as adversidades na condução dos processos de licitação para aquisição de material e serviços, 
acarretando acúmulo de cursos no final do exercício.

Por conta desses fatores, foram concluídos 657, dos 802 cursos previstos nos PREPOM. Alguns cursos que 
deveriam ser concluídos em 2018, serão encerrados até abril de 2019. Há, até o momento de elaboração deste 
relatório, 37 cursos do PREPOM 2018 em andamento, com previsão de formar/capacitar mais 30 profissionais 
aquaviários, 75 portuários e 870 profissionais de atividades correlatas.

Apesar de todos os contratempos, podemos citar, como uma grande realização do exercício de 2018, a en-
trega dos simuladores de passadiço e de máquinas, fabricados com tecnologia nacional, que além de contribuirem 
com o desenvolvimento técnico-profissional dos alunos dos Centros de Instrução, colaboraram para gerar empre-
gos para a sociedade.
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Resultados da Gestão
Resultados Alcançados Frente aos Objetivos

Indicadores de desempenho:

Como exposto anteriormente, no capítulo Planejamento Estratégico e Governança, para medir o atingi-
mento dos objetivos, foram criados três indicadores de desempenho quantitativos:

Indicador de Cursos realizados no PREPOM-Aquaviários (ICPAQUA)
Número de cursos realizados dividido pelo número de cursos previstos no ano.

ICPAQUA=> 475/ 565 = 84,07%
                     

Indicador de Cursos realizados no PREPOM-Portuários (ICPPORT)
Número de cursos realizados dividido pelo número de cursos previstos no ano.

ICPPORT => 149 / 175 = 85,14%
                     

Indicador de Cursos realizados no PREPOM-Atividades Correlatas (ICPATCO)
Número de cursos realizados dividido pelo número de cursos previstos no ano.

ICPATCO => 33 / 62 = 53,23%
                     

1

A3

A2

Medidas de referência:
Excelente - Igual ou acima de 85,01%
Muito Bom - Entre 85% e 70,01%
Bom - Entre 70% e 60,01%
Regular - Entre 60% e 50,01%
Ruim -  Abaixo de 50%
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Resultados da Gestão
Resultados Alcançados Frente aos Objetivos

Indicadores de desempenho:

Cabe salientar que o PREPOM-Atividades Correlatas, por conta de motivos expostos anteriormente, teve 
seu início somente no quarto trimestre de 2018. Por conta disso, 29 cursos, representando mais 975 vagas, serão 
concluídos até final de abril de 2019. 

O desempenho é considerado satisfatório, dados os entraves enfrentados antes do planejamento e durante 
a execução dos cursos previstos nos PREPOM, tendo sido formados/capacitados 14.520 profissionais, até o fim 
de 2018.

A análise qualitativa engloba os principais itens necessários à realização dos cursos do EPM. Esta ava-
liação é realizada ao final dos cursos pelos corpos docente e discente, através do preenchimento do Relatório 
de Disciplinas (REDIS) e Questionário Pedagógico (QP), respectivamente. Em seguida, os dados informados 
nestes documentos são compilados em um único documento, chamado Relatório de Cursos do EPM (RECO), 
elaborado pelo Órgão de Execução responsável pelo curso. 

 
A qualidade dos seguintes aspectos é analisada:

• Inscrição e seleção: 
1. As condições para inscrição estabelecidas nos PREPOM dificultaram o recrutamento e a seleção dos 

candidatos ao curso?

• Currículo/Conteúdo do curso: 
1. O currículo é adequado à qualificação dos alunos para o exercício das funções e desempenho das late-

rais atribuídas à categoria profissional?
2. Os objetivos estabelecidos nas sinopses e nos sumários das disciplinas estão suficientemente explíci-

tos e desdobrados, de forma a orientar o docente?
3. As cargas horárias das disciplinas foram suficientes para o alcance dos objetivos educacionais relacio-

nados nos sumários?

• Meios de ensino:
1. As publicações didáticas encontram-se atualizadas?
2. As publicações didáticas são em número suficiente para atender ao(s) curso(s)?
3. Os recursos instrucionais existentes no OE, tais como: simulador, retroprojetor, TV, régua paralela, 

carta náutica, extintores portáteis, etc, foram suficientes para o desenvolvimento do(s) curso(s)?
4. Os recursos instrucionais (vídeos, slides, fotos, etc) estão atualizados?

• Avaliação da aprendizagem:
1. As avaliações foram realizadas em conformidade com a(s) sinopse(s) e sumários do(s) curso(s)?

• Sala de aula, laboratórios, instalações de combate a incêndio, simuladores e oficinas:
1. As instalações utilizadas para as aulas são da própria Organização Militar?
2. No desenvolvimento das aulas foram usados ambientes especiais (laboratórios, instalações adequadas 

à simulação de incêndio, oficinas e embarcações?
3. As condições das salas de aula e dos ambientes especiais são satisfatórios?
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Resultados da Gestão
Resultados Alcançados Frente aos Objetivos

Indicadores de desempenho:

• Corpo docente: 
1. Os docentes designados têm conhecimento adequado à transmissão dos conteúdos?
2. Houve muita rotatividade entre os docentes de uma mesma disciplina e/ou curso?
3. Os docentes recebem orientações do setor responsável pelo EPM a fim de que haja padronização na 

transmissão dos conteúdos?

• Avaliação dos alunos: 
1. Os alunos apresentaram dificuldades em aconpanhar o(s) curso(s)?
2. Foi oferecido algum tipo de estudo de recuperação aos alunos com deficiência de aprendizagem?

Ao todo, foram respondidos 291 Relatórios de Cursos e a avaliação resultante, de cada aspecto, está ex-
posta no gráfico abaixo: 

Medidas de referência:
Excelente - Maior ou igual a 90%
Muito Bom - Entre 89,99% e 75%
Bom - Entre 74,99% e 50%
Regular - Entre 49,99% e 25%
Ruim -  Menor ou igual a 24,99%

Inscrição e
seleção Currículo Meios de

Ensino
Avaliação da

aprendizagem

Sala de aula,
laboratórios,

instalações de
combate a
incêndio,

simuladores e
oficinas

Corpo docente Avaliação dos
alunos

Avaliação 90% 97% 86% 98% 78% 92% 90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Avaliação

Gráfico 2 - Análise Qualitativa dos Cursos do EPM
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Os objetivos estratégicos foram definidos no 
Planejamento Estratégico da Diretoria de Por-
tos e Costas, conforme abordado no capítulo 

de Planejamento Estratégico e Governança. Para o pe-
ríodo de 2016 a 2019, foram definidos dois objetivos 
para o Ensino Profissional Marítimo: atender plena-
mente a demanda das Comunidades Marítima e Portu-
ária e manter a qualidade dos serviços realizados, sem 
comprometer a capacidade de atendimento da deman-
da de serviços.  A estratégia para alcançar os objeti-
vos foi definida pela adoção de seis ações estratégicas, 
que nos direcionaram para o alcance do objetivo. Por 
motivos de insuficiência orçamentária, toda a deman-
da da Comunidade Marítima e Portuária não pôde ser 
atendida. Os Órgãos de Execução encaminham as Pro-
postas de Cursos do EPM, para a Superintendência do 
Ensino Profissional Marítimo e a mesma realiza uma 
adequação aos recursos previstos no Projeto de Lei Or-
çamentária Anual. 

As prioridades são definidas levando em consi-
deração a demanda do mercado. Recentemente, após 
acatar sugestões da Comunidade Marítima, trazidas 
durante reuniões do Conselho Consultivo do FDEPM, 
houve redução no quantitativo de vagas oferecidas 
para as Escolas de Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante, pois há dificuldade de encontrar vagas a 
bordo de navios mercantes destinadas aos praticantes 
para cumprirem o Programa de Estágio Supervisiona-
do Embarcado, fato esse que impede que o praticante 
consiga se inserir no mercado de trabalho.

O contrato de serviços mais relevante é o reali-
zado junto à Fundação de Estudos do Mar - FEMAR. 
Instituição que atua na prestação de serviços técnicos 
em apoio ao EPM, com ênfase em projetos e consulto-
ria especializada, englobando estudos e pesquisas nos 
assuntos relativos ao desenvolvimento e condução de 
ferramentas utilizadas para o gerenciamento do Ensino 
Profissional Marítimo.

Alocação de Recursos e Áreas Especiais da Gestão

Estratégia Para Alcançar os Objetivos

Gestão Orçamentária e Financeira
O FDEPM, como fundo público contábil, têm a 

atribuição de gerir recursos vinculados, pertencentes à 
Administração Pública.

Em razão de vinculação das receitas, o fundo 
público contábil providencia a alocação de recursos 
para as despesas, de acordo com o Plano Plurianual 
(PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

No decorrer do exercício de 2018, o FDEPM 
executou suas despesas utilizando-se do Programa de 
Governo 2058 - Defesa Nacional, que tem por objetivo 
garantir a defesa nacional e integridade territorial, a 
promoção da defesa da paz e dos direitos humanos e a 
cooperação entre as nações.

Em caráter subsidiário às suas atribuições cons-
titucionais, as Forças Armadas realizam ações que 
contibuem com o desenvolvimento nacional, atuando 
em diversos segmentos da sociedade, na realização de 
ações em prol da educação, desenvolvimento nacional 
e da defesa civil. 

Nesse âmbito, está detalhado na Lei Orça-
mentária Anual 2018, Volume IV, o quadro dos cré-
ditos orçamentários do FDEPM, no montante de R$ 
247.270.515,00 (duzentos e quarenta e sete milhões, 
duzentos e setenta mil e quinhentos e quinze reais), 

onde encontram-se dois Programas Temáticos: o 0999 
- Reserva de Contingência, com uma dotação de R$ 
187.270.515,00 (cento e oitenta e sete milhões, du-
zentos e setenta mil e quinhentos e quinze reais) e o 
2058 - Defesa Nacional.  Atrelada a este Programa, 
encontra-se a Ação Orçamentária 2510 - Prestação do 
Ensino Profissional Marítimo, com uma dotação de R$ 
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). Cabe sa-
lientar que a dotação estipulada para Reserva de Con-
tingência, não poderia ser utilizada para a consecução 
dos objetivos estratégicos do EPM, configurando-se 
em dotação bloqueada para uso, até que fosse des-
contingenciada, o que não ocorreu. Para fazer frente 
a todas as despesas atreladas ao desenvolvimento do 
EPM, restou a dotação da Ação 2510, no montante de 
sessenta milhões de reais.
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http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2018/loa-2018/volume_iv.pdf
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Gestão Orçamentária e Financeira

Como forma de acompanhar sua evolução, detalhamos os últimos três anos da execução orçamentária 
das despesas do FDEPM, por grupo e elemento de despesas:

Analisando o gráfico abaixo, fica evidenciado o quanto a disponibilidade orçamentária e financeira in-
fluencia negativamente a consecução dos objetivos estratégicos do Fundo, em função do crescente aumento da 
Reserva de Contingência. Cabe ressaltar que com, aproximadamente, 60% da dotação prevista na LOA, seria 
possível atender plenamente as metas programadas para o exercício:

0Z00 - Reserva de
Contingência - Financeira

2510 - Prestação de
Ensino Profissional

Marítimo

0Z00 - Reserva de
Contingência - Financeira

2510 - Prestação de
Ensino Profissional

Marítimo

0Z00 - Reserva de
Contingência - Financeira

2510 - Prestação de
Ensino Profissional

Marítimo
52932 - Fundo de

Desenvolvimento do
Ensino Profissional

Marítimo

52932 - Fundo de
Desenvolvimento do
Ensino Profissional

Marítimo

52932 - Fundo de
Desenvolvimento do
Ensino Profissional

Marítimo

52932 - Fundo de
Desenvolvimento do
Ensino Profissional

Marítimo

52932 - Fundo de
Desenvolvimento do
Ensino Profissional

Marítimo

52932 - Fundo de
Desenvolvimento do
Ensino Profissional

Marítimo
2016 2016 2017 2017 2018 2018

Projeto de Lei 138.369.441 88.069.034 161.014.083 87.930.000 187.270.515 60.000.000
Dotação Inicial 138.369.441 81.413.676 161.014.083 87.930.000 187.270.515 60.000.000
Dotação Atual 138.369.441 78.518.030 161.014.083 80.930.000 187.270.515 60.000.000
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Gestão de Pessoas

Conforme abordado no início deste capítulo, além dos riscos inerentes à nossa atuação, a Reserva de 
Contingência, nos montantes a que o Fundo vem sendo submetido, é um entrave a ser superado. A dotação or-
çamentária estipulada para o FDEPM, após deduzida a Reserva de Contingência, não vem sendo suficiente para 
atender a demanda dos Órgãos de Execução, fato este que acaba gerando demanda reprimida e insatisfação junto 
à Comunidade Marítima e Portuária.

O FDEPM continuará envidando esforços para, se não superar, amenizar as consequências das restrições 
econômicas e cumprir com sua missão institucional de contribuir para o desenvolvimento do Ensino Profissional 
Marítimo no País.

Consideram-se Restos a Pagar, as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, estando a sua 
execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes, com base na legisla-
ção vigente. Abaixo, é detalhado o quadro de execução de restos a pagar no ano de 2018:

O FDEPM não possui quadro de pessoal próprio, todas as atividades operacionais são executadas pelo 
corpo funcional (militares da ativa, militares inativos prestando Tarefa por Tempo Certo - TTC ou servidores 
civis) da DPC.

O serviço de seleção e recrutamento de todo o pessoal da Marinha do Brasil, tanto militares, quanto civis, 
fica a cargo do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, uma Organização Militar subordinada à Diretoria 
Geral de Pessoal da Marinha.

Todos os colaboradores do FDEPM foram admitidos por concurso público. O último a ser realizado, 
ocorreu em 2015, onde eram previstas 33 vagas do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, para 
ocupar cargos, de nível médio e superior, na Diretoria de Portos e Costas. Deste concurso, um servidor civil foi 
designado para trabalhar no FDEPM.

As despesas com pessoal correm por conta da dotação orçamentária da Marinha do Brasil, cujo detalha-
damento e evolução dos gastos deverá ser abordado no Relatório de Gestão do Comando da Marinha. Naquele 
RG, deverão ser abordados, ainda,  maiores detalhes quanto avaliação de desempenho, remuneração e merito-
cracia de servidores efetivos.

A descentralização das dotações orçamentárias e suplementares do FDEPM é efetuada pela Unidade Ges-
tora 872001 (Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha  Sistema País), mediante a concessão de provisões 
às diversas Unidades Gestoras do Comando da Marinha.

A execução orçamentária da despesa processa-se de forma descentralizada, mediante concessões de repas-
ses financeiros à Unidade Gestora 873001 (Diretoria de Finanças da Marinha - Sistema País), para esta conceder 
sub-repasses às diversas Unidades Gestoras do Comando da Marinha.

Entende-se como Restos a Pagar Processados, as despesas empenhadas e liquidadas, isto é, quando a  
Administração Pública atesta, por meio de documentos comprobatórios, que o fornecedor entregou o bem ad-
quirido ou prestou o serviço contratado.

Quando o serviço não foi prestado ou o bem não foi entregue, denomina-se restos a pagar não processados.

Restos a Pagar:

Desafios e Perspectivas:

Quadro 2 - Execução de Restos a Pagar
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Gestão de Licitações e Contratos
A gestão de licitações e contratos é realizada, individualmente, pelas Unidades Gestoras destinadas a de-

senvolver o Ensino Profissional Marítimo e obedece os ritos estabelecidos nas Leis n0 8.666/1993 e 10.520/2002, 
além do normatizado no documento administrativo SGM-301 ˗ Normas Sobre Administração Financeira e Con-
tabilidade, sendo de responsabilidade do Ordenador de Despesas de cada unidade. 

Os contratos em execução são essenciais para que possamos desenvolver o Ensino Profissional Marítimo 
no País. Abaixo, encontra-se um quadro com o detalhamento dos contratos em execução: 

Aluguéis Fornecimento 
de Bens Serviços Total

09052021000125 A.R. DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 3.936,12 3.936,12
07922132000110 AGUA VIVA ARMAZENAMENTO E LOGISTICA EIRELI 128.390,18 128.390,18
71208516000174 ALGAR TELECOM S/A 48.314,01 48.314,01
29841244000340 BRASIMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA 50.000,00 50.000,00
43776517000180 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9.504,09 9.504,09
40432544000147 CLARO S.A. 332.847,49 332.847,49
17577888000122 CLAUDEMIR PEREIRA DE SOUZA EIRELI 16.500,00 16.500,00
08464669000146 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO FRANCISCO DE PAULA SOCIEDAD 4.000,00 4.000,00
04008633000105 CLINICA DE ODONTOLOGIA REKSIEDLER S/C LTDA 7.324,17 7.324,17
11205087000150 CLINICA ESTRAZULAS DE PSICOLOGIA LTDA 10.000,00 10.000,00
396006 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO 4.831,76 4.831,76
04172213000151 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 27.181,50 27.181,50
61602199023244 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 1.772,50 1.772,50
20531237000106 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI 1.433,50 1.433,50
01597589000543 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 11.380,25 11.380,25
01597589000624 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 7.721,34 7.721,34
10398129000153 CONSULTORIA BRANDAO EIRELI 381.811,97 381.811,97
84683408000103 DOHLER S.A. 2.135.836,73 2.135.836,73
68697325000109 EMPREFOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.213,00 2.213,00
34028316000294 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 7.492,37 7.492,37
34028316002580 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 40.601,78 40.601,78
34028316002661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.520,34 1.520,34
34028316003129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3.044,76 3.044,76
33530486000129 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 14.703,18 14.703,18
33530486003578 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 24.701,22 24.701,22
12139930000100 FONTE VIVA - DISTRIBUIDORA LTDA 3.628,20 3.628,20
05066377000167 FORT CAR TURISMO LTDA 525.885,90 525.885,90
33798026000186 FUNDACAO DE ESTUDOS DO MAR 3.062.383,75 3.062.383,75
110245 FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 911,10 911,10
14768911000178 HIGICLEAN TECNOLOGIA EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO EIRE 245.017,56 245.017,56
33337122014187 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 24.188,29 24.188,29
17604416000111 JIREH COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 651,00 651,00
19590049000170 KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO 200,60 200,60
05230240000104 LAVEXPRESS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA - ME 50.000,00 50.000,00
12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 50.000,00 50.000,00
07067114000106 LOGIN TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA 45.000,00 45.000,00
02117008000168 MARIA DAS NEVES ROCHA - ME 88.000,00 88.000,00
05075962000123 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA 2.303,20 2.303,20
09524259000106 MICHELE BECKERT 6.000,00 6.000,00
10250102000119 MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI 79.004,00 79.004,00
05966835000114 NATAL SAFETY COM E MANUTENCAO DE EQUIP DE SEGURANCA E S 100.000,00 100.000,00
05423963000545 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 9.194,38 9.194,38
12190625000142 OPEN-TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 3.494,83 3.494,83
93258762000173 PANIFICADORA BELA VISTA LTDA 7.759,56 7.759,56
24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA 2.088,60 2.088,60
34274233000102 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 12.309,37 12.309,37
07385089000109 POSITIVA SOLUCOES DE DOCUMENTOS LTDA 5.579,31 78.872,92 84.452,23
86833753000101 PRO-REDE TELECOMUNICACOES & INFORMATICA LTDA 44,93 44,93
13692301000175 PRUMOCLIN - SERVICOS DE SAUDE LTDA 4.000,00 4.000,00
04827603000112 SAMTAL LTDA 10.000,00 10.000,00
87054359000120 SERDIL SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIODIAGNOSTICO LTDA 4.000,00 4.000,00
11893112000135 SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA 35.210,08 35.210,08
04718189000103 SRO RADIOLOGIA LTDA 2.000,00 2.000,00
61257077000136 STM MAQUINAS E SERVICOS LTDA 287,89 287,89
00878230000158 SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 44.616,06 44.616,06
13642117000110 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA 165.885,00 165.885,00
10297311000118 SWS SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI 162.511,22 162.511,22
73968505000118 T. F. BERTOLUCCI VILLAS BOAS EIRELI 1.769,06 1.769,06
60541240000125 TECNOLOG TRANSPORTE RODO-AEREO E LOGISTICA LTDA. 614.192,31 614.192,31
02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 305.083,62 305.083,62
33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 42.906,02 42.906,02
26408125000149 THAIS DE CASSIA AZEVEDO - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE 537,00 537,00
03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 7.892,48 7.892,48
17467753000104 TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI 99.784,29 99.784,29
93988921000195 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 53,80 53,80
05291541000130 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA 1.030,40 1.030,40
13703567000176 UNAPEL - COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI 1.612,75 1.612,75
05851878000154 VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP 1.027.515,00 1.027.515,00
19657579000198 VERONILDO LUCAS DE OLIVEIRA 13.500,00 13.500,00
05630085000105 VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 104.020,85 104.020,85
09348450000144 VIVER CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA 10.000,00 10.000,00
11387190000168 WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 68,00 68,00

5.579,31 2.198.943,89 8.133.532,39 10.338.055,59Total

2018
Saldo R$Contratada

Quadro 3 - Detalhamento dos Contratos em Execução
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Os mais relevantes são os celebrados junto à Fundação de Estudos do Mar e a Dohler S.A. Juntos, esses 

dois contratos respondem por 50,28% do total.
O contrato mais relevante é o celebrado junto à Fundação de Estudos do Mar, instituição que atua na 

prestação de serviços técnicos em apoio ao EPM, com ênfase em projetos e consultoria especializada, engloban-
do estudos e pesquisas nos assuntos relativos ao desenvolvimento e condução de ferramentas utilizadas para o 
gerenciamento do Ensino Profissional Marítimo. O segundo é o celebrado junto à empresa Dohler S.A. Trata-se 
de empresa do ramo têxtil que fornece roupas de cama e uniformes para os Centros de Instrução.

Em 2018, por decisão da Setorial Contábil da Marinha (DFM) houve uma unificação de Unidades Gesto-
ras dos Órgãos Fundo Naval e FDEPM no Comando da Marinha, com a finalidade de diminuir o quantitativo de 
UG de 600 para, aproximadamente, 300. Dessa forma, o processo de análise das Setoriais Orçamentária, Con-
tábil, Financeira e de Auditoria, bem como a Execução e Programação Financeira das UG, seria simplificado. 
Assim sendo, permaneceriam somente saldos de RP nas UG dos Órgãos Fundo Naval e FDEPM e à medida que 
os mesmos fossem pagos/cancelados, essas UG seriam extintas. Outrossim não foi possível regularizar todos 
os saldos e esse fato gerou distorções, como no saldo da conta de Contratos em Execução do FDEPM, pois um 
mesmo contrato estava registrado indevidamente no FDEPM e, corretamente no Comando da Marinha. Será 
aprimorado o controle junto à Setorial Contábil da Marinha para retificar tais inconsistências.

Gestão Patrimonial e de Infraestrutura
A gestão do patrimônio imobiliário é realizada de acordo com o estabelecido no documento normativo 

"SGM-104 ˗ Normas para o Patrimônio Imobiliário da Marinha", que estabelece normas para administração, 
incorporação e desincorporação dos bens imóveis da União sob jurisdição da Marinha do Brasil.

Os imóveis da União, sob jurisdição da MB, são cadastrados em dois sistemas: o de Gerenciamento de 
Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet) e o do Cadastro Imobiliário da Marinha (CADIMAweb).

O cadastramento de imóveis no SPIUnet é efetuado pelas Organizações Militares que os tenham sob sua 
responsabilidade contábil, com informação para a Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), a quem cabe 
o controle sobre o cadastro geral dos imóveis da MB.

Maiores informações quanto a gestão patrimonial deverão ser abordadas no Relatório de Gestão da MB.

Gestão da Tecnologia da Informação
Por ser um fundo contábil, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM) não 

possui estrutura própria, sendo inserido na estrutura da Diretoria de Portos e Costas (DPC), portanto, utiliza a 
infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) da DPC, para suporte e configuração do ambiente computacio-
nal do setor responsável pela administração do Fundo.

O FDEPM, por não possuir estrutura de TI, não possui Plano Estratégico e Plano Diretor de TI, Comitê 
Gestor de TI e sistemas próprios para a execução das tarefas atinentes ao Fundo. Também não possui quadro de 
pessoal de TI e, portanto, não são implementados planos de capacitação específicos para a área de TI.

Como suporte aos seus processos operacionais, o FDEPM utiliza os sistemas corporativos do Governo 
Federal, tais como: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), nas versões 
Operacional e Web; Tesouro Gerencial e Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), para registro 
e controle das receitas e acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Fundo; e Sistema de Gestão 
do Recolhimento da União (SISGRU), para consultas de arrecadação.
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Tendo como base legal, o parágrafo terceiro do artigo 50, da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Portaria n0 
157/2011 da Secretaria de Tesouro Nacional, a Marinha do Brasil, através da Diretoria de Finanças da Marinha 
(DFM), implementou seu Sistema de Custos, por meio da Circular n0 19 em 2015. Naquela época, o projeto de 
gestão de custos no âmbito da Marinha do Brasil era embrionário. Não havia um modelo personalizado de custo, 
fato este que gerou dificuldade na sua implantação, gerando distorções que foram carregadas até o ano de 2018, 
como uso indevido de centros de custos, classificação equivocada, etc.

Em 2018, houve uma evolução na gestão de custos da MB, a DFM, por meio das Circulares n0 23 e 25, 
abordou diversos conceitos e um melhor detalhamento quanto a apropriação dos custos. 

A Organização Militar escolhida para ser o piloto, na implementação dessa nova sistemática de custos, foi 
a Diretoria de Portos e Costas, por conta da importância dos seus serviços para a sociedade. 

A macroatividade a ser mensurada foi denominada "04.00 - Serviço de Portos e Costas", na qual é identi-
ficada como uma das áreas finalísticas, a atividade 04.01 - Ensino Profissional Marítimo (EPM), cujos Centros 
de Custos são:

• 04.01.01 - EPM - Formação e Qualificação de Aquaviários e Fluviários;
• 04.01.02 - EPM - Formação e Qualificação de Portuários; e
• 04.01.03 - EPM - Atividades Correlatas.
Existe, ainda, uma atividade de apoio à área finalística, chamada "59.00 - Atividades Administrativas da 

Organização Militar"(Unidades que são Órgãos de Execução do EPM).
Abaixo e na próxima página, encontra-se o detalhamento da estimativa dos recursos consumidos entre a 

área finalística e a de suporte:

Alocação de Recursos e Áreas Especiais da Gestão

Gestão de Custos

Quadro 4 - Detalhamento Estimativo dos Centros de Custos
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Através do Decreto n0 7.746/2012 do Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão, o governo 
federal ampliou e consolidou uma política concreta ao 
estabelecer a prioridade de compra de produtos sus-
tentáveis.

Assim, por meio das contratações públicas sus-
tentáveis, o Estado contribui com o preceito consti-
tucional que institui de todos a um ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum de todos e 
essencial à sadia qualidade de vida. Cabendo também 
ao Estado e à coletividade o dever de defendê-lo e pre-
servá-lo para as presentes e futuras gerações.

Por ser um Órgão que se utiliza da infraestrutura 
da Diretoria de Portos e Costas, não há como falar de 
sustentabilidade, especificamente no FDEPM, sem ci-
tar esta Diretoria.

As práticas utilizadas para contratações susten-
táveis são as seguintes:

• Aquisição de papel reciclado; e
• Aquisição/utilização de aparelhos mais efi-

cientes quanto ao consumo de energia.

Além dessas, foram incorporadas à rotina da or-
ganização, as seguintes práticas:

• Redução na impressão de documentos, dan-
do preferência à tramitação de documentos 
eletrônicos; e

• Adoção de ações para redução no consumo 
de energia e água.

Alocação de Recursos e Áreas Especiais da Gestão

Sustentabilidade Ambiental
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A conformidade contábil é realizada de acordo com os Princípios e Normas 
Contábeis aplicáveis ao setor público, o Plano de Contas da União e os procedimentos 
descritos na Macrofunção 020315 do Manual SIAFI.

A Unidade Gestora 852001 é Setorial de Contabilidade do FDEPM e, por conta 
disso, responsável pela conformidade contábil das demonstrações contábeis do Órgão 
FDEPM.

O escopo desta declaração leva em consideração as demonstrações contábeis 
consolidadas do Órgão 52133 - FDEPM, cujas Unidades Gestoras executaram despe-
sas com recursos do Fundo.

Demonstrações Contábeis
Declaração do Contador

• Balanço Patrimonial: evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial, por meio de contas 
representativas do patrimônio público, além das contas de compensação;

• Demonstração das Variações Patrimoniais: evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes 
ou independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício, confrontando as 
variações aumentativas com as diminutivas;

• Balanço Orçamentário: tem por objetivo demonstrar as receitas e despesas previstas na Lei Orçamentária 
Anual, em confronto com as realizadas/executadas;

• Balanço Financeiro: demonstra os ingressos e dispêndios de recursos financeiros a título de receitas e despe-
sas orçamentárias, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com 
os saldos de disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte; e

• Demonstração dos Fluxos de Caixa: visa avaliar a capacidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem 
como suas necessidades de liquidez.

Estas demonstrações foram elaboradas de acordo com o regido pela Lei n0 4.320/1964 e pela Norma Brasileira 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 11, aprovada pela Resolução CFC n0 2018/NBCTSP11.

Declaração:
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do sistema SIAFI (Balanços Patrimonial, Orçamen-

tário e Financeiro e as Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa), regidos pela Lei n0 
4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 11, aprovada pela 
Resolução CFC n0 2018/NBCTSP11, relativos ao exercício de 2018, refletem nos seus aspectos mais relevantes, 
a situação patrimonial, orçamentária e financeira deste Órgão, exceto pelas ressalvas apontadas.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Rio de Janeiro - RJ, 10 de abril de 2019.
Daniel Rodrigo Marques da Rocha

CRC n0 117813/O-2
Contador do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo

Ressalvas:
• Apresentação de saldo em contas transitórias, como materiais em trânsito;
• Permanência de saldo na conta Contratos em Execução, quando os mesmos deveriam ser baixados no 

momento da unificação das Unidades Gestoras; e
• Saldos alongados em contas de adiantamento.
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Demonstração das Variações Patrimoniais



Fonte: SIAFI 2018, 2017
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Notas Explicativas
1 - Base de Elaboração das Demonstrações e das Práticas Contábeis: 

1.1 Informações Gerais
O Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM) é Órgão do Poder Executivo 

inscrito sob o CNPJ 00.394.502/0001-44, tendo como Órgão Superior, o Comando da Marinha e está locali-
zado na Rua Teófilo Otoni nº 4, Centro, Rio de Janeiro – RJ.

As Demonstrações Contábeis do FDEPM são constituídas pelo Balanço Patrimonial, Balanço Orça-
mentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e pela Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, extraídos do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, e Notas Explicativas.

1.2 Base de Elaboração 
As Demonstrações Contábeis do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo foram 

elaboradas em estrita observância aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964; do Decreto-Lei nº 200/1967; do 
Decreto nº 93.872/1986; da Lei nº 10.180/2001; e da Lei Complementar nº 101/2000 e abrangem também as 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP do Conselho Federal de Conta-
bilidade - CFC; e as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e 
no Manual SIAFI, ambos publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

As Notas Explicativas ora apresentadas são parte integrante das demonstrações contábeis e buscam 
esclarecer e detalhar as informações, sendo peças fundamentais para uma melhor compreensão e análise das 
demonstrações contábeis.

2 - Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis
Os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do FDEPM obedecem às opções e pre-

missas do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, conforme a seguir: 

2.1 Moeda Funcional e de Apresentação 
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente 

econômico, no qual o Órgão atua ("a moeda funcional"). Estas demonstrações contábeis estão apresentadas 
em Reais (R$), que é a moeda funcional do Órgão e, também, a sua moeda de apresentação. 

2.2 Disponibilidades 
As disponibilidades do órgão estão mensuradas pelo valor original, uma vez feita a apresentação, quan-

do em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. 
As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atuali-

zadas até a data do Balanço Patrimonial. 

2.3 Créditos a Curto Prazo 
Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados principalmente com: créditos por dano 

ao patrimônio, empréstimos e financiamentos concedidos e adiantamentos. Os valores são mensurados e ava-
liados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicáveis. É constituído 
também ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.
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2.4 Estoques 

Estes são mensurados e avaliados com base no valor de aquisição. O método para mensuração e avalia-
ção das saídas dos estoques utilizados pelo órgão é o Custo Médio Ponderado. 

2.5 Ativo Realizável a Longo Prazo 
Compreendem os direitos a receber a longo prazo. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor 

original e, quando aplicável, são acrescidos de atualizações e correções monetárias. 

2.6 Imobilizado 
O imobilizado é composto pelos bens móveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aqui-

sição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão, deduzida a res-
pectiva depreciação acumulada. 

Os gastos posteriores à aquisição são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos au-
mentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem 
tais benefícios, são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

2.7 Passivos circulantes e não circulantes 
As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 

dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações 
contábeis. Os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, pre-
videnciárias e assistenciais; fornecedores e contas a pagar; e demais obrigações a curto prazo.



Nota 1 – Caixa e Equivalente de Caixa 

A rubrica de Caixa e Equivalente de Caixa apresentou crescimento de 16,70%. A maior participação na 
composição da rubrica, encontra-se nos recursos aplicados na Conta Única do Tesouro, cujo montante equivale 
a 83,27% do total.

A composição desta rubrica foi a seguinte:

Os maiores montantes estão alocados em “CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS” e “APLIC 
FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS CTU” e as maiores variações monetárias foram observadas nessas 
duas rubricas (19,45% e 6,31%, respectivamente).

Demonstrações Contábeis
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Nota 2 - Estoques

A rubrica de Estoque apresentou um decréscimo de 25,44% nos estoques em relação ao período pas-
sado. A maior variação, em valor, encontra-se na rubrica "MATERIAIS DE CONSUMO EM TRÂNSITO", 
com 94%. Tratam-se de materiais de consumo para distribuir oriundos do Centro de Obtenção da Marinha 
no RJ, cuja transferência fora concretizada.

Nota 3 - Imobilizado

A rubrica de Imobilizado apresentou saldo de R$ 9.222,00 na conta de Bens Móveis. Tratava-se de 
bens móveis em trânsito, pertencentes à Unidade Gestora 885810 - Centro de Intendência da Marinha em 
Rio Grande, que, no momento de seu recebimento não procedeu à baixa do registro na conta.

Demonstrações Contábeis
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Nota 4 - Fornecedores e Contas a Pagar

A rubrica de Fornecedores e Contas a Pagar apresentou um decréscimo de 99,64% em relação ao perío-
do passado. Tal variação deveu-se pelo pagamento de quase todas as obrigações para com os fornecedores, 
durante o exercício.

Demonstrações Contábeis
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Fonte: Tesouro Gerencial



Nota 5 - Obrigações Contratuais

A rubrica de Obrigações Contratuais a Executar, presente no Quadro de Compensações do Balanço 
Patrimonial, apresentou um decréscimo de 41,24% em relação ao período passado. Tal variação deveu-se pelo 
encerramento de contratos de serviços e fornecimento de bens.

Demonstrações Contábeis
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Nota 6 - Resultado Patrimonial do Período

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia um Resultado Patrimonial de R$ 190,44 mi-
lhões, com uma variação positiva de 44,97% em relação a dezembro de 2017. 

As Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA, apresentaram um decréscimo de 9,83% ao final de 
2018, comparativamente ao mesmo período de 2017. No caso das Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD, 
a variação negativa foi de 25,56% no comparativo entre o final de 2018 e o mesmo período de 2017.

Demonstrações Contábeis

As Unidades Gestoras 882802 - Centro de Intendência da Marinha em Salvador, 852000 - Diretoria 
de Portos e Costas e 871300 – Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro, são responsáveis por, 
aproximadamente, 88,59% do total contratado.
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Nota 7 - Execução Orçamentária da Receita

As receitas previstas na Lei Orçamentária anual de 2018 para o FDEPM são da ordem de R$ 247 
milhões. Ao final de2018, foram arrecadados cerca de R$ 257 milhões, que correspondem a um excesso de 
arrecadação de 4,04% sobre a receita prevista. Os seguintes grupos contribuíram para tanto: Receitas de Con-
tribuições (9,53%) e Receitas de Serviços (1,55%). 

Houve pequena frustração de arrecadação (3,63%) na rubrica Receita Patrimonial, em virtude da polí-
tica de taxa de juros, definida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), em constante queda no início do 
exercício e, também, por conta de sua manutenção do patamar durante o restante do ano. 

Em termos de valores absolutos, as maiores participações, no excesso de arrecadação, foram as das 
Contribuições Sociais (R$ 117,54 milhões) e Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (R$ 39,08 
milhões). 

Nota 8 - Execução Orçamentária da Despesa

A diferença entre o montante de despesas empenhadas e o valor fixado na dotação, deveu-se por conta 
da incidência de variação cambial nas despesas executadas em moeda estrangeira.

Demonstrações Contábeis
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Para determinar os temas, levamos em consideração todos os assuntos afetos ao Ensino Profissional 
Marítimo, além dos interesses da Comunidade Marítima e Portuária que, através de seus representantes, tra-
zem suas demandas para as reuniões do Conselho Consultivo do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Pro-
fissional Marítimo (CCFDEPM). 

Adicionalmente, a Assessoria de Comunicação Social da Diretoria de Portos e Costas, constantemen-
te, recebe demandas e manifestações, dos usuários dos serviços prestados no tocante ao EPM, pelo canal de 
Ouvidoria. Os principais assuntos levantados nesse canal foram: informações sobre PREPOM, como datas e 
requisitos para inscrição em cursos, cursos de aquaviários e dúvidas sobre certificação de profissionais.

Outras Informações Relevantes
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Base Para Preparação e Apresentação

Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU
O Tribunal de Contas da União, através do Acórdão n0 12.854/2018, determinou que:

•  os indicadores de desempenho da gestão fossem aperfeiçoados, de modo a estarem alinhados aos 
objetivos estratégicos da organização e fossem úteis para avaliação de desempenho do Fundo;

• fossem contemplados todos os recursos orçamentários e extraorçamentários utilizados, arrecadados, 
guardados ou geridos no exercício; e

• os mecanismos de governança e de controles internos fossem aprimorados.

Tais determinações referem-se ao Processo TC-028.154/2017-7, que julgou as contas do FDEPM em 
2016. Cabe informar que no Relatório de Gestão de 2017, essas recomendações já haviam sido cumpridas, 
assim como no presente relatório.



 Declaro estar ciente da minha responsabilidade, quanto à integridade deste Relatório de Gestão. Decla-
ro, ainda, que o mesmo segue o modelo de relato integrado do International Integrated Report Council (IIRC), 
que busca unificar informações financeiras e não financeiras, de maneira concisa, mostrando como a estraté-
gia, a governança, o desempenho e a visão de futuro da organização, no contexto de seu ambiente externo, 
levam à criação de valor.

Foi levado em consideração, o pensamento coletivo durante sua preparação, que acarretou em maior 
participação dos setores envolvidos no desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. 

O atual formato deste Relatório de Gestão conta com uma linguagem menos técnica, tornando sua lei-
tura mais agradável e de mais fácil compreensão, fator importante para melhorar a qualidade da informação, 
tornando-o mais conciso e objetivo. Além disso apoia a integração do pensamento, para facilitar a tomada de 
decisões com foco estratégico para geração de valor nos curto, médio e longo prazos.

Declaração de Integridade do Relato Integrado
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Roberto Gondim Carneiro da Cunha
Vice-Almirante

Diretor de Portos e Costas
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