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ORDEM DO DIA Nº 1/2018
 

 
Assunto: 248º Aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha
 
Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, foi uma das personalidades
mais marcantes de sua época. Talvez o principal legado desse insigne Secretário de
Estado de Portugal, durante o reinado de Dom José I, tenha sido a sua atuação como
líder do projeto de reconstrução de Lisboa, após o grande terremoto do século XVIII,
segundo alguns autores, teria alcançado nove graus na Escala Richter. 
 
A reconstrução da cidade exigiu muitos recursos, além de forte liderança e a
participação de todos os setores da sociedade portuguesa. Deu-se início, então, ao
que hoje denominamos de choque de gestão, com uma série de medidas que visavam à
ampliação das receitas do país e à racionalização do uso das verbas existentes.
Dentre essas medidas, além da criação de impostos e da publicação de um novo código
penal, houve a reorganização das Forças Armadas.
 
Nesse processo, a importância do Brasil para a economia portuguesa tornou-se mais
evidente e indiscutível, pois as riquezas existentes, além de fundamentais, sempre
poderiam ser alvo de cobiça. Considerando-se a imensa distância entre metrópole e
colônia, e o fato de que o transporte de pessoal e de material dava-se exclusivamente
pelo mar, a presença de uma força naval, no Brasil, tornava-se imperiosa.
 
Era preciso, portanto, ter meios navais para responder prontamente a quaisquer
tentativas de usurpação de território ou de recursos extraídos de terras brasileiras,
assim como dissuadir eventuais ameaças à soberania portuguesa e às linhas de
comunicação marítimas existentes. Nesse sentido, também se fazia mister dispor de um
sistema de apoio logístico fixo no Brasil capaz de manter a força naval em condições
de operar em plena eficiência.
 
Vislumbrou-se, assim, a necessidade de incrementar a qualidade do sistema de apoio
logístico no Brasil, que dispunha, à época, de três pólos navais, localizados em:
Belém, Salvador e Rio de Janeiro. Nesse contexto, foi assinado pelo Rei Dom José I e
pelo próprio Marquês de Pombal, já como Primeiro-Ministro, no Palácio de Nossa
Senhora da Ajuda em Lisboa, o Alvará Régio de 3 de março de 1770, o qual criou o
cargo de Intendente da Marinha e seus Armazéns Reais, bem como, definia as
atribuições da Junta da Administração da Fazenda.
 
A Intendência nascia, portanto, sob o signo da eficiência administrativa e com
grandes atribuições: logística de material, controle interno, finanças e
administração. Cabia ao Intendente fiscalizar o que hoje chamamos de gestoria de
municiamento: aprovar as listas de gêneros a obter, para abastecer os navios
corretamente; verificar se os fornecedores entregavam material sem atrasos; e
conferir se não havia demora excessiva em pagá-los. Em adição, foi delegado ao
Intendente vistoriar obras e serviços afetos à Marinha.
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Provavelmente jamais saberemos se o então Rei de Portugal e seu Primeiro-Ministro
tinham a exata noção de quão bem-sucedida e duradoura seria a iniciativa de criar o
cargo de Intendente da Marinha, pois poucas são as instituições que sobrevivem por
mais de duzentos anos com um enorme compromisso com a qualidade. Passado quase um
quarto de milênio de sua criação, a História da Intendência da Marinha é repleta de
eventos marcados de trabalho árduo, profissionalismo e dedicação ou, como nos ensinou
o Tenente-Coronel Intendente Januário João Del Re, “de muito mais suor e fadiga do
que sangue”.
 
Temos a consciência de que ninguém alcança resultado sozinho. Se a Intendência da
Marinha aqui chegou, foi fruto do trabalho de muitas pessoas. Dentre elas, o
reconhecimento ao nosso patrono, Almirante Gastão Motta, cuja atuação e o exemplo
foram fundamentais para o Corpo de Intendentes e que até hoje nos inspiram. As
soluções apontadas no relatório da missão técnica liderada por ele junto à Marinha
dos Estados Unidos da América em 1952, da qual a implementação foi finalizada, após
seu falecimento, pelo Almirante Eduardo Bezerril Fontenelle, representaram, para os
problemas e cenários de sua época, um salto de qualidade na gestão da Marinha do
Brasil (MB). Para citar apenas alguns exemplos dessas soluções, destaco a criação da
Diretoria Geral de Intendência da Marinha, que possuía três Departamentos
(Contabilidade, Suprimentos e Reembolsável) e do Centro de Controle de Estoque da
Marinha, além do destaque atribuído à atividade de catalogação, a cargo da então
Divisão de Catálogo, considerada, conforme contido no próprio relatório, "tão
necessária e imprescindível à Marinha (...) e sem a qual não se poderá ter estoque de
uniforme, nem haverá controle possível". Para conduzir essa grande transformação na
Intendência com sucesso, foi preciso profissionais à altura do desafio, que se
dedicaram com afinco em seus afazeres diuturnamente.
 
Apesar de diferentes, os desafios à frente dos Intendentes de hoje não são menores. O
mundo em constante mutação, com evoluções tecnológicas que entram em obsolescência
cada vez mais rápido e com uma gama de obstáculos a sobrepujar do mais variado
espectro de dificuldades, exige que o oficial Intendente jamais descuide de sua
capacitação profissional.
 
Na atualidade, o Corpo de Intendentes da Marinha (CIM) permanece em constante
aprimoramento, por meio do preparo profissional de seus oficiais. A formação, na
Escola Naval, bem como a admissão de jovens com graduação universitária no Quadro
Complementar de Intendentes da Marinha, os cursos de aperfeiçoamento e especiais,
realizados no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) ou
nas Universidades, além dos cursos da Escola de Guerra Naval (EGN), configuram o
excelente preparo profissional dos nossos oficiais.
 
A adoção de modernos métodos de gestão tem sido constante nas atividades de
Intendência. Para isso os oficiais do CIM têm procurado ampliar seus conhecimentos e
atualizar-se em novas técnicas gerenciais.
 
Com apoio e incentivo da alta Administração Naval, em especial do Secretário-Geral da
Marinha, o ano de 2017 foi marcado por novas conquistas profissionais, configurando
um avanço no desenvolvimento das atividades sob nossa responsabilidade. Dentre as
principais realizações destaco:
 
- Realização de chamamento público pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de
Janeiro (COMRJ) para obter gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar,
no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).
 
- Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a MB, a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (FIESP) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São
Paulo (SENAI-SP), para promover a execução conjunta de projetos de pesquisas e/ou de
desenvolvimento e inovação de Produtos de Defesa (PRODE), cujo propósito é contribuir
para uma maior autonomia em tecnologias indispensáveis à Defesa, maior utilização de
insumos nacionais e o desenvolvimento de produtos nacionais de maior valor agregado.
 
- Criação dos Centros de Distribuição de Uniformes (CDU), com o objetivo de tornar
mais eficiente à gestão dos Postos de Distribuição de Uniformes (PDU), bem como
melhorar seus níveis de serviço.
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- Construção dos empreendimentos Residencial Imigrantes, localizado em São Gonçalo e
Residencial Aldeia das Asas, localizado em São Pedro da Aldeia, por meio de contrato
de construção em associativo com a Caixa Econômica Federal, a fim de atender à
família naval.
 
- Apesar da conjuntura macroeconômica vivenciada pelo País em 2017, a qual acarretou
uma redução de nossa Lei Orçamentária Anual (LOA), diversas e profícuas gestões da
Força junto à área econômica do Governo resultaram na integralização do valor
contingenciado no Programa “AVANÇAR” e no contingenciamento de tão somente 1,8% das
despesas discricionárias. Ademais, conseguimos uma ampliação dos limites financeiros,
na ordem de 77% da previsão original, o que nos permitiu honrar todos os compromissos
assumidos no exercício.
 
- Desenvolvimento de um pioneiro modelo de negócio, o qual possibilitará o aumento do
capital da Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), fato este que permitirá o
início da construção das Corvetas Classe “Tamandaré“, importante marco inicial para a
modernização da nossa Esquadra e para a retomada da plena capacidade operacional da
MB. Releva mencionar que, ao final de 2017, por meio de negociações com as esferas
orçamentária e financeira do Governo Federal, obteve-se a aprovação de crédito
adicional que marcou o início da capitalização daquela Empresa.
 
Neste contexto, hoje não poderíamos deixar de cumprimentar os Senhores e Senhoras
agraciados com o Título de Intendente Honorário. Vossas valorosas assessorias têm
contribuído de forma significativa para a realização de nossas metas e conquistas.
 
Caros Intendentes permaneçam ostentando com orgulho a Folha de Acanto, símbolo maior
de nosso honroso trabalho. Continuem na busca incessante pelo aprimoramento
profissional e pessoal, no zelo pela coisa pública, sem esmorecer diante dos inúmeros
desafios de nosso tempo, das mais diversas naturezas e graus de dificuldades.
Prossigam com a fé e a crença na Marinha do Brasil, espelhando-se nos exemplos de
nossos antecessores. Dentre eles, destacamos hoje o distinto Chefe Naval, o Vice-
Almirante (IM) ADOLF MAGNUS MONIZ OSTWALD, da turma de Guardas-Marinhas de 1960.
Perseverem no compromisso, no presente e no futuro, de sempre prestarem o MELHOR
SERVIÇO À MARINHA.
 
Parabéns Intendentes! Viva a Marinha!
 

 
 

SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE 
Vice-Almirante (IM) 

Diretor
 

 
 
 
BONO Especial Geral Nº 186/2018. 
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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