
Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

No dia 04 de maio, no Centro de  

Instrução e Adestramento Almirante Newton  

Braga (CIANB), foi realizada a cerimônia de  

inauguração do Espaço Memória da Intendência.  

O local tem o propósito de preservar a história da 

Intendência da Marinha, demonstrando sua  

trajetória, por meio da exposição de artefatos e  

documentos doados por diversas Organizações  

Militares e Chefes Navais, fundamentada em  

vasta pesquisa científica e iconográfica. 

O Secretário-Geral da Marinha, Almirante de  

Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, em suas  

palavras, citou a importância do Corpo de Intendentes 

da Marinha, enfatizando que compõem o corpo de 

combatentes da Marinha. 

Em virtude do cumprimento das medidas de proteção para o enfrentamento da COVID-19, a cerimônia teve formato reduzido. 
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O Centro de Instrução e  Adestramento Almirante Newton 

Braga (CIANB) concluiu, em 13 de maio, o Curso de  

Aperfeiçoamento de Intendência para Oficiais (CAIO),     

itinerário formativo de Primeiros-Tenentes, o qual teve a 

duração de 16 semanas e contou com participação de 57 

Oficiais Intendentes. 

Os Oficiais concludentes do CAIO iniciarão, de imediato, o  

Curso de Aperfeiçoamento de Intendência Avançado para 

Oficiais (C-ApA-IM) no próprio CIANB com o objetivo de, ao 

final de 2021, obter nível avançado de capacitação em  

Logística de Material, Administração/Auditoria e  

Orçamento/Finanças. 

Encerramento do CAIO 

Cerimônia de inauguração do Espaço Memória da Intendência 
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Cerimônia de outorga do Título de “Intendente Honorário” 

No último dia 14 de maio, o Diretor do Departamento de  

Administração Interna do Ministério da Defesa,  

Contra-Almirante (IM) Alexandre Chaves de Jesus, realizou a  

cerimônia apartada de entrega do Título de “Intendente  

Honorário”, no prédio anexo daquele órgão, em Brasília - DF.  

A Cerimônia contou com a presença do Dr. Idervânio da Silva Costa, 

Consultor Jurídico do Ministério da Defesa. 

O agraciado externou sua satisfação pessoal com o  

reconhecimento representado pelo título que lhe foi ofertado e   

sublinhou a importância de incrementar parcerias com a  

Marinha do Brasil e, em particular, com o Corpo de Intendentes. 

Recebimento de materiais dos Submarinos da Classe Riachuelo (SB-R) 

Em 11 de maio foi recebido pelo Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de 

Janeiro (DEPSMRJ) mais um lote de sobressalentes destinados aos  Submarinos 

Classe “Riachuelo” (S-BR). Trata-se do 16º lote, totalizando até o presente    

momento 103 itens distintos, que foram recebidos e estocados no DepSMRJ, e 

que servirão como dotação de base desses meios tão significativos para a    

Marinha do Brasil. Tais itens se destacam, dentre os mais de 100 mil itens    

existentes em estoque no DepSMRJ, em face da sua importância estratégica, 

possibilitando que os S-BR mantenham seu nível operacional elevado. 

Uma parcela significativa dos volumes que abrigam esses itens encontra-se 

dotada de sensores, termômetros e visores, demandando uma atenção especial 

no que concerne à execução das diversas tarefas inerentes ao processo de  

armazenagem e ao controle dos índices e condições estabelecidos na documentação técnica. Sendo assim, por ocasião do recebimento 

desse material, são realizados pelo DepSMRJ, com a orientação do Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM) e das Diretorias 

Especializadas (DE), uma série de procedimentos necessários ao adequado armazenamento, obedecendo às especificidades de cada 

item, com o objetivo de garantir a manutenção de suas características originais, de forma a atender plenamente suas expectativas de 

desempenho, por ocasião da efetiva utilização pelo Setor Operativo. 

Casa do Marinheiro celebra o Dia das Mães 

No mês de maio, as Áreas Recreativas Esportivas e Sociais da Casa do 

Marinheiro e de São Gonçalo (ARES–CMN/SG) realizaram, em  conjunto, 

ações em homenagem ao Dia Das Mães. Pela primeira vez, foi realizado um 

concurso cultural literário no qual sócios e dependentes puderam        

expressar o amor pelas mães, em forma de poesia. Foram mais de 100 

poesias postadas nas páginas do Facebook das respectivas Áreas        

Recreativas. A vencedora do concurso, e frequentadora da ARES-CMN 

desde os 6 anos, Maria Eduarda Reis, acredita que a iniciativa é um      

importante incentivo à cultura e à arte. Além do concurso literário, foi 

realizado o sorteio virtual que  presenteou os sócios com tablet, bicicleta, 

caixa de som sem fio, dentre outros. Por fim, houve a exibição do show  

virtual de forró pelo canal do Youtube  “ARESRJ”. 
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CDAM é agraciado com Prêmio “Eficiência Logística”  

O Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras 

da Marinha (CDAM), organização militar            

responsável pelo desembaraço aduaneiro e     

distribuição do material importado pela Marinha 

do Brasil, foi agraciado com o prêmio de "Melhor 

Importador de 2020", na categoria “Diversos”, 

pela empresa RIOgaleão, responsável pela       

administração do terminal de cargas do           

Aeroporto Internacional do Galeão.  

O prêmio tem como principal objetivo destacar importadores, exportadores e prestadores de serviços, estimulando-os a obter melhor 

desempenho na movimentação de cargas naquele terminal.  

Tal resultado demonstra que vem sendo assertiva a atuação do CDAM, em estreita coordenação com as Comissões Navais Brasileiras 

na Europa e em Washington, sob orientação do Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM), em resposta à Resolução  

nº 519/2019/ANAC, que reduziu de 30 para 5 dias o período de isenção de taxas de armazenagem aeroportuárias. Desde então, a  

otimização de processos já propiciou a economia de cerca de R$ 12 milhões, somente em taxas de armazenagem aeroportuária.  

Centro de Intendência da Marinha em Salvador apoia o Programa Mesa Brasil 

No dia 12 de maio, o Centro de  

Intendência da Marinha em Salvador 

(CeIMSa), subordinado ao Comando do 

2º  Distrito Naval,  realizou, no  

âmbito da Operação COVID-19, o trans-

p o r te  d e  2 , 8 8  to n e l a d as  d e  

gêneros frigorificados do Grupo BIG, 

localizado em Simões Filho-BA, para a 

Sede do Programa Mesa Brasil em  

Salvador-BA. 

O Programa Mesa Brasil, do SESC, é uma 

Rede Nacional de Bancos de Alimentos 

que combate o desperdício de  alimentos 

e a fome. O apoio logístico do CeIMSa foi 

essencial para essa relevante iniciativa 

contra a vulnerabilidade  nutricional,  

reafirmando seu compromisso social 

com os cidadãos brasileiros. 
Crédito: Com2ºDN - divulgação 

Recadastramento da Prova de Vida por Dispositivo Móvel 

No 2º. Semestre de 2021 haverá uma nova funcionalidade para a realização do recadastramento 

anual de Veteranos, Pensionistas, Ex-Combatentes e Anistiados Políticos, a Prova de Vida Digital, a 

qual se encontra em fase de teste e implementação junto ao SERPRO. Ela será realizada por meio 

de reconhecimento facial 3D, empregando o Aplicativo “Meu.Gov.Br”, que estará integrado ao 

Sistema de Veteranos e Pensionistas da Marinha. Para realizar o recadastramento por  biometria 

facial será utilizada a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) ou do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

O teste do Projeto Piloto com os Veteranos/Pensionistas, com aniversário em maio e junho, engloba cerca de 9 mil CPFs e iniciou-se na 

1ª quinzena de junho . Para isso, estão sendo divulgados vídeos e notas explicativas, com o intuito de orientar os usuários a  como baixar 

o App Meu Gov.br, instruí-los quanto à utilização do aplicativo, bem como  incentivando o cadastro biométrico, necessário para a Prova 

de Vida Digital. Após a finalização dos testes, o App dependerá apenas de autorização da Secretaria de Segurança Digital do Ministério 

da Economia, com previsão de início em 1º de julho. 
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Comissão Naval Brasileira em Washington coordena transporte de material para o Brasil  

Fruto de um elevado esforço conjunto com a Força Aérea Brasileira 

(FAB), em 16 de fevereiro, por meio de uma ANV KC-390, foram  

enviados ao Brasil 6 unidades do armamento MK-19 40MM e  

12 Simple Key Loader (SKL), atendendo assim às demandas do Corpo 

de Fuzileiros Navais e da Diretoria de Aeronáutica da Marinha, em  

obtenções realizadas por meio do Foreign Military Sales (FMS),  

programa do Departamento de Defesa estadunidense, para o  

fornecimento de materiais militares a nações amigas, do qual a  

Marinha do Brasil (MB) faz parte. 

Esse esforço de interoperabilidade mostrou-se essencial diante da 

inviabilidade de transporte por meio de modal convencional, tendo 

em vista a natureza e as restrições dos equipamentos a serem 

transportados, permitindo à MB, além da economia de recursos, o 

fomento da realização de atividades conjuntas com outras Forças. 

Centro de Intendência da Marinha em Natal implanta o “PDU-Expresso”  

No intuito de resguardar a Família Naval da pandemia causada pelo novo coronavírus 

(COVID-19) e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos aos seus clientes, o  

Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) adotou, a partir do dia 20 de 

abril de 2021, a iniciativa “PDU-Expresso”. 

O novo modelo de venda de uniformes permite que os pedidos sejam realizados  

diretamente na página do CeIMNa na intranet e que as entregas ocorram  

regularmente aos clientes da área de jurisdição do Comando do 3° Distrito Naval, em 

suas respectivas Organização Militar, contribuindo para a aquisição de fardamento de  

forma mais prática e segura. 

Encerramento do Estágio Especial de Habilitação em Administração 2021  

O Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) concluiu, em 14 de maio 2021, o Estágio Especial de Habilitação 

em Administração (EEHA), o qual teve a duração de 16 semanas e contou com participação de 29 Guardas-Marinha (IM). 

O EEHA é parte do Ciclo pós-escolar da Escola Naval (EN) e tem por propósito complementar os conhecimentos obtidos pelos GM (IM), 

em especial sobre as Gestorias de Intendência e a utilização dos diversos Sistemas Corporativos (SIAFI, SIPLAD, SINGRA, SISPAG,  

SISBENS, QUAESTOR e COMPRASNET). 
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Serviço de Assistência Social da Marinha promove atividades educativas online 

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) vem realizando, ao longo da pandemia de COVID-19, atividades online, em formato de 

“live” para atender às crescentes demandas da Família Naval por informações nas mais diferentes áreas. 

Em maio, foram realizadas as palestras “Endividamento: como enfrentá-lo”, com a Dra. Renata Ruback, advogada e membro da  

Comissão de Defesa do Consumidor, na qual foram abordados os principais aspectos referentes à gestão das finanças pessoais, e  

“Parentalidade Responsável: uma abordagem prática”, com a Dra. Rachel Delmás Leoni, professora de Direito da Família, na qual se 

discutiu, entre outros pontos, as questões que envolvem a responsabilidade jurídica de pais e mães. 

Ainda neste mês, o Programa de Atendimento Especial – Pessoa com Deficiência realizou um encontro virtual com os pais e              

responsáveis pelos usuários do programa, debatendo o tema desenvolvimento atípico, com a educadora e coordenadora do Mestrado  

Profissional em Diversidade e Inclusão da UFF, Diana Negrão Cavalcanti. 

Doação de cestas básicas, material de higiene e livros para comunidades ribeirinhas 

Em maio, o Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe) apoiou o Navio Auxiliar Pará (NAPará) com o abastecimento e entrega 

de 4.000 cestas básicas e 400 caixas de material de higiene, no município de Portel, Ilha do Marajó (PA), em continuidade à Operação 

“Pão da Vida”, do Programa “Abrace o Marajó”, de iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). As  

doações beneficiaram famílias ribeirinhas do Arquipélago do Marajó, que estão em situação de vulnerabilidade social agravada pela  

Pandemia do novo Coronavírus. 

Na oportunidade, também foram entregues 5.000 livros às escolas de comunidades ribeirinhas, como parte da campanha de doação de 

livros infantis “Maré do Saber”, criada pelo Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN) e a Sociedade Amigos da Marinha-Pará       

(SOAMAR-PA), com o objetivo de arrecadar livros e, por meio dos Navios da Marinha, levar às escolas ribeirinhas de difícil acesso no 

interior do estado, incentivando a leitura e o desenvolvimento educacional dos estudantes dessas comunidades. 



Aconteceu na Intendência 

Em continuidade ao aprimoramento da  operacionalização do Pagamento de  

Pessoal no âmbito do Comando da Marinha, entrou em operação no dia 03 de 

Março de 2021, data do 251º Aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha, o 

novo módulo do SISPAG-2 destinado à  operacionalização dos pagamentos  

imediatos na Força por meio de folha  suplementar semanal, denominado  

PAG-IMED. Assim, a sistemática de COPIMED, até então vigente, evoluiu para um 

sistema corporativo robusto, com  funcionalidades que trouxeram maior  

agilidade para os trabalhos das Organizações Centralizadoras (OC)/

Organizações Militares (OM). 

Dentre os principais benefícios decorrentes do novo módulo, destacam-se:  

eliminação da movimentação de dinheiro em espécie e cheques nas OC/OM, com 

o encerramento de contas bancárias; simplificação e redução das tarefas, com 

destaque para o lançamento automático de parcelas de pagamento e desconto em BP e cessação do trâmite de mensagens para pedidos 

de desembolso; emissão de relatórios gerenciais, contribuindo para um maior controle dos processos; maior agilidade dos pagamentos, 

com o processamento semanal de ordens bancárias; e extinção das Gestorias de COPIMED. Durante os dez primeiros ciclos semanais de 

pagamentos imediatos realizados pelo novo módulo, foram processados mais de 12.000 solicitações. 

O Centro de Munição da Marinha (CMM)  

disponibilizou em sua página na intranet uma 

aba com informações especialmente  

voltadas aos seus clientes. Foram incluídos 

os procedimentos necessários para retirada 

e devolução de material, prazos e  

prioridades utilizadas nos atendimentos,  

assim como modelos de mensagens  

necessários à execução das atividades de  

fornecimento de munição. 
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No dia 8 de março, o Centro de Intendência da Marinha em Niterói (CeIMNI) realizou a 

sessão pública relativa à Concorrência internacional para o Registro de Preços para a 

aquisição e o fornecimento de gêneros alimentícios para o abastecimento do  

Navio-Escola Brasil (NEBrasil), durante a XXXV Viagem de Instrução de  

Guardas-Marinha (VIGM), previsto para suspender no mês de julho deste ano. Foram 

licitados 227 itens, dentre gêneros secos, hortifrúti e frigorificados, que poderão ser  

entregues nas regiões suscetíveis de serem visitadas pelo navio: América do Norte, 

América Central, América do Sul, África, Europa, Ilhas  Macaronésias, Ásia e Oceania. 

Com o propósito de melhor atender 

seus usuários, além da novidade no site, 

o CMM dispõe também de uma pesquisa 

de satisfação que visa avaliar o serviço 

prestado e direcionar esforços nos  

quesitos necessários, tendo por objetivo 

a melhoria contínua das atividades  

desempenhadas e a plena satisfação de 

seus clientes. 

 

 



Aconteceu na Intendência 

O Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) realizou atividade de abastecimento às Organizações Militares Apoiadas 

(OMAp) nos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com a realização, entre os dias 10 e 14 de maio de 2021, de uma operação de 

apoio logístico em proveito da passagem do Comboio do Exército Brasileiro do  1º Semestre “Eixo Sul”, na cidade de Nova Santa Rita/RS.  

Foi realizada logística reversa, por meio do transporte de itens de munição, uniformes e sobressalentes, totalizando aproximadamente 

6 toneladas, além do translado, em proveito do Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM), de armamentos, munições e gêneros   

alimentícios, totalizando aproximadamente 12 toneladas. 
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O Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo (CeITMSP) realizou no dia  

13 de maio treinamento on-line, de capacitação e aperfeiçoamento, sobre a Nova Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos, com a participação da tripulação. Na ocasião  

foram abordados assuntos relevantes sobre as principais alterações da nova lei e os  

reflexos para as atividades de Obtenção do CeITMSP. Tal iniciativa visa internalizar nos agentes 

responsáveis os conhecimentos de especialistas no assunto sobre as mudanças incluídas na nova 

lei.  

O treinamento foi ministrado pelo Professor Eduardo dos Santos Guimarães, Mestre em  

Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e professor da Escola de Contas e Gestão do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (ECG/TCE-RJ).  

No mês de março, o Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa) realizou apoio 

logístico para a Cidade de Cuiabá-MT, distante 1.015,5 Km de sua sede.  Distância essa similar 

ao trajeto de Rio de Janeiro-RJ a Porto Seguro-BA. Para a realização do apoio logístico o 

CeIMLa deslocou duas viaturas, do tipo caminhão baú, carregadas com itens diversos, com o 

fito de atender às demandas logísticas da região.  

Ainda em proveito da operação, o CeIMLa prestou apoio a Capitania Fluvial do Mato Grosso, no 

que tange a parte administrativa. Foram realizados adestramentos na área de Obtenção e 

Finanças, agregando conhecimentos aos militares lotados na região. 



Por determinação do Comandante da Marinha, militares das patentes de Cabo 

(CB) e Marinheiro (MN), passaram a utilizar os Uniformes do Grupo Cinza. 

Dentro desta mudança, emerge com grande relevância, a atuação do  

Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ), órgão de 

distribuição atuante dentro do Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM), 

incumbido das tarefas de receber, periciar, contabilizar e  controlar o  

estoque, o armazenamento e o fornecimento dos materiais de símbolo de  

jurisdição “U”, ou seja, itens de fardamento. 

Durante os cinco primeiros meses que marcaram a implementação do  

uniforme cinza para CB e MN, o DepFMRJ atuou de forma diuturna, garantindo 

que os itens de fardamento fossem disponibilizados, tanto para os Centros e  

Postos de Distribuição de Uniformes, quanto para seus clientes finais, de  

forma célere e com a melhor qualidade possível. Para tanto, é mister  

ressaltar a atuação da Divisão Técnica e da Divisão de Abastecimento.  

Auxiliadas pelo sistema Warehouse Management System - Sistema de  

Gerenciamento de Armazém (WMS), ferramenta de TI aplicada à logística, as divisões se destacaram nas tarefas de 

periciar os novos itens da linha de fardamento, cumprindo com os processos atinentes ao abastecimento de forma  

eficiente, mesmo diante de um fluxo de recebimento e expedição de material acima da média. Desta forma, o DepFMRJ vem contribuindo 

com o SAbM na  missão de uniformizar os CB e MN de nossa força.  

Aconteceu na Intendência 
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A Certificação ISO 9001:2015 obtida pela Comissão Naval Brasileira na Europa 

(CNBE) em janeiro de 2019 tem validade de três anos, mediante revalidação por 

intermédio de auditorias anuais. Fruto da necessidade de melhoria contínua, o 

Departamento de Obtenção da CNBE, após auditoria do "British Assessment   

Bureau", entidade acreditada pelo "United Kingdom Accreditation                     

Service" (UKAS), única no Reino Unido a chancelar as certificações em sistemas 

de gestão, recebeu a revalidação anual da certificação ISO 9001:2015, em 14 de 

maio de 2021. 

O Certificado representa reconhecimento de qualidade de gestão junto às  

empresas contratadas, excelência operacional, economia e engajamento da  

tripulação, conferindo benefícios em prol do Sistema de Abastecimento da  

Marinha (SAbM) e das Organizações Militares Solicitantes. 

 



Aconteceu na Intendência 

Estamos na Web! (21) 99660-2156 

Faça parte da lista de transmissão do 

“Intendência em foco” e fique por dentro do que 

está acontecendo na Intendência da Marinha. 

08JUN — Dia mundial dos Oceanos 

11JUN — Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo (Data Magna da Marinha) 

21JUN— Dia mundial da Hidrografia  

26JUN—Aniversário do Centro de Distribuição de Uniformes do Comando do 1º Distrito Naval (CDU-1ºDN) 

Datas comemorativas: 
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O Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas (CeIMPL) além de controlar, 

fornecer e distribuir as equipagens, equipamentos e sobressalentes de uso  

preponderante do Corpo de Fuzileiros Navais e de todas as armas leves da Marinha 

do Brasil, centraliza as atividades de Intendência das Organizações Militares (OM) 

situadas no complexo Naval de Parada de Lucas. Adicionalmente, o CeIMPL caminha 

para a assunção da gestão do rancho do Complexo Naval de Parada de Lucas e do 

acréscimo de novas OM apoiadas, ampliando a sua jurisdição para o Complexo Naval        

Caxias-Meriti. 

Um marco da evolução dessa gestão foi a inauguração de uma nova plataforma de 

carga e descarga do paiol de sobressalentes. As novas instalações permitirão que os militares trabalhem com mais segurança e que 

executem a faina com mais rapidez. Além disto, a área passou a ser coberta, a fim de evitar a exposição do material ao tempo. 

A Assessoria de Comunicação Social do Corpo de Intendentes da Marinha está de cara nova! 

A antiga Assessoria de Relações Públicas do Corpo de Intendentes da Marinha agora se chama Assessoria de Comunicação Social do 

Corpo de Intendentes da Marinha (CIM). Nossa missão continua sendo o fortalecimento do CIM e a valorização dos Oficiais Intendentes, 

desde o mais moderno até o mais antigo, incluindo os veteranos. 

Como ação desse reposicionamento, foi criado o “Intendência em foco”, um periódico online mensal que tem o intuito de divulgar as 

atividades do CIM de forma objetiva, com enfoque nos principais acontecimentos na área da Intendência da Marinha. 

Contamos com a ajuda de todos para divulgar as atividades do CIM e fortalecer, ainda mais, a folha de acanto. 


