
Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

Edição 09 
FEVEREIRO/2022 

1 

Almirante Intendente participa da “Aspirantex/2022” 

No dia 28 de janeiro, no Salão Nobre do Edifício Almirante Gastão Motta (EAGM), foi realizada a Cerimônia de Entrega de Platinas aos 

Oficiais Intendentes promovidos em 25 de dezembro de 2021. 

O Capitão de Mar e Guerra (IM) Alan Azevedo MESSEDER agradeceu em nome dos Oficiais promovidos e citou a importância da família ao 

longo da carreira do militar. O Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, em suas palavras, parabenizou os promovidos e  

enfatizou os desafios dos novos postos (CC, CF, CMG). 

Cerimônia de Entrega de Platinas aos Oficiais do CIM 

O Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, Oficial mais antigo do Corpo de 

Intendentes da Marinha na ativa, participou da Operação “Aspirantex/2022”,  

realizada no período de 07 a 27 de  

janeiro. A Operação tem como propósito 

contribuir para o incremento do  

adestramento dos meios navais e  

aeronavais da Esquadra, e para a  

familiarização dos aspirantes da Escola 

Naval sobre a vida no mar, com ênfase 

na orientação para os aspirantes do  

2º ano na opção de Corpo e na escolha 

da sua área de Habilitação. 

A  bordo  do  N av i o -A eródr omo  

Multipropósito “Atlântico”, os aspirantes 

assistiram às palestras ministradas pelos Oficiais Intendentes embarcados, com a  

presença do VA (IM) Wagner, e puderam fazer perguntas, esclarecer dúvidas e  

conhecer um pouco mais sobre a carreira do Oficial do Corpo de Intendentes da Marinha. 



No dia 15 de dezembro, a Caixa de Construções de Casas para o Pessoal 

da Marinha (CCPM) deu um importante passo ao realizar a assinatura do 

contrato para a construção do Residencial Oceania, a ser construído na 

SQNW 302 - Brasília – DF, o que marca a retomada de construções com 

recursos próprios da Autarquia após quase 40 anos. O empreendimento 

é composto por 66 unidades habitacionais, com previsão para conclusão 

em 30 meses. 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se também que, neste mesmo modelo de negócio, está em andamento a licitação para escolha da empresa que construirá 28 

casas na região do Guará II - Brasília - DF.  A previsão é de que em um ano, após a celebração do contrato, essas casas estejam  

construídas.  

 

CCCPM retoma construção de imóveis 
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Oficial Intendente conclui Doutorado na França 

Em 08 dezembro, o Capitão de Fragata (IM) Thiago FERNANDES LIMA concluiu o  

Executive Doctorate in Business Administration (DBA) - Doutorado Executivo em  

Administração – oferecido pelo Institut d'Administration dês Entreprises da  

Université de Bordeux, uma das melhores universidades francesas pela qualidade de 

seu ensino e pesquisa. 

O DBA permite que os participantes abordem questões gerenciais genuínas de  

interesse estratégico para sua organização e forneçam respostas operacionais, por 

meio da conexão entre a prática profissional e os mais recentes desenvolvimentos na pesquisa  

acadêmica. Ao comparar ideias, a partir de perspectivas epistemológica, metodológica e empírica, o 

curso incentiva os participantes a trocarem, debaterem e refletirem, com profundidade, sobre  

questões centrais que impactam os indivíduos e as organizações. 

A contratação do curso em questão pela Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM) visa à  

promoção do aperfeiçoamento técnico e profissional dos seus militares, em consonância com o  

continuado aperfeiçoamento da gestão das atividades ligadas aos processos logísticos e de  

gerenciamento da cadeia de suprimentos no escopo do funcionamento do Sistema de  

Abastecimento da Marinha. 

A tese do Oficial foi desenvolvida na área de pesquisa de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, que 

se configura um campo muito novo, se comparado a outras disciplinas das ciências sociais e cuja importância e criticidade para  

qualquer país do mundo torna-se mais evidente diante do surto do Coronavírus. 
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Inauguração da Central de Pedidos aos Fornecedores  

No dia 10 de janeiro, o Centro de Intendência da Marinha em Belém  

(CeIMBe) inaugurou as novas instalações da Central de Pedidos aos  

Fornecedores (CPF). O evento contou com a presença do Comandante do 

4º Distrito Naval, Vice-Almirante EDGAR Luiz Siqueira Barbosa, e dos  

Titulares de OM diretamente subordinadas ao Com4ºDN.  

A CPF representa um aperfeiçoamento da Nova Sistemática de  

Municiamento e foi concebida para coordenar a emissão de pedidos e 

entregas de gêneros alimentícios, minimizando o contato entre OM e  

fornecedor. Já no início de sua operação, quando ocupava instalações 

provisórias, teve seu escopo de atuação ampliado, coordenando ações 

para a elevação dos níveis de estoque de gêneros das OM situadas na 

região metropolitana de Belém, evitando desabastecimento ou  

descumprimento do cardápio padronizado.  

No dia 17 de janeiro, ocorreu, no CeIMBe, a transmissão de cargo de  

Diretor. O evento contou com a presença do Comandante do 4º Distrito 

Naval, Vice-Almirante EDGAR  Luiz Siqueira Barbosa,  

e do Diretor de Gestão Orçamentária da Marinha (DGOM)  

Contra-Almirante (IM) Alexandre Augusto Lopes VILLELA de MORAES,  

representando o Corpo de Intendentes da Marinha. 

Assumiu a direção, o Capitão de Mar e Guerra (IM) Marcos Antonio SOUZA 

DE ASSIS, em substituição ao Capitão de Mar e Guerra (IM) Luiz Claudio  

OTRANTO Alves. 

Transmissão do Cargo de Diretor do Centro de Intendência da Marinha em Belém 

O Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM), sob 

a supervisão do Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM),  

realizou a entrega de sobressalentes, lubrificantes e equipamentos aos 

meios da esquadra que participaram da Aspirantex 2022. 

Em uma operação de rápida resposta e executada em prazo exíguo, o 

CDAM utilizou-se da sua capacidade orgânica para atender à demanda 

operativa apresentada. 

As entregas foram realizadas nos dias 22 e 23 de janeiro, nos portos de 

Paranaguá e Itajaí. A missão contou com o apoio do Centro Tecnológico da 

Marinha em São Paulo (CTMSP) e da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí para pernoite do pessoal e abastecimento da viatura. 

CDAM realiza entrega de material para meios participantes da Aspirantex  
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Restruturação no Site e Aplicativo do SVPM 

O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) reestruturou o seu sítio na Internet e Aplicativo institucional, a fim de  

atender as especificações mais atuais relacionadas à proteção em páginas web, bem como adequar-se à Lei nº 13.709/2018, chamada 

Lei Geral de Proteção de Dados. Tal processo permitirá ao SVPM  

apresentar uma interface interativa, com facilidades, informações 

pertinentes e maior confiabilidade para navegação.  

As alterações em questão passaram por um processo de  

homologação pela Diretoria de Comunicações e Tecnologia da  

Informação da Marinha (DCTIM), que empregou ferramentas para 

procurar falhas de segurança e inconsistências, permitindo a sua 

correção em tempo hábil e aumentando ainda mais a confiabilidade 

dos sistemas avaliados. Todo o esforço desse processo resultou 

em um módulo interativo e de interface simples, acessível tanto 

pela página quanto pelo aplicativo do SVPM, que dará ao usuário a 

possibilidade de acesso ao agendamento on-line, à consulta de  

requisições de pensão, ao BONO e ao cadastramento de militares 

disponíveis para contratos de Tarefa por Tempo Certo (TTC). 

O Centro de Obtenção da Marinha (COMRJ), valendo-se da tecnologia de automatização robótica de processos (RPA), que consiste no 

uso de robôs digitais (bots) para a execução de tarefas repetitivas que antes exigiriam ações humanas, deu início ao desenvolvimento 

de um sistema digital, denominado COMRJ ROBT. Inicialmente, o sistema tem por objetivo desempenhar as seguintes atividades, de  

forma automatizada: 

 Envio de e-mails de alerta e de cobrança às empresas cujas Ordens de Compra encontram-se prestes a vencer ou atrasadas, 

respectivamente; 

 Elaboração de documentos no âmbito dos Processos Administrativos (Cartas, Relatórios, Portarias de penalidade etc.); e 

 Disponibilização de dashboards com dados de auditoria dos macroprocessos em uma aplicação web interativa, hospedada em 

servidor local. 

Como principal benefício esperado com a utilização dos bots destaca-se o incremento da eficiência das equipes do COMRJ, liberando 

militares e servidores civis de tarefas manuais, rotineiras e demoradas, possibilitando, assim, que o pessoal se concentre em trabalhos 

mais relevantes e de maior valor agregado. 

Automatização de Processos no COMRJ por meio de Robôs Digitais 



O Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) recebeu o  

certificado ISO 9001:2015 para a gestão da qualidade nos processos de 

fornecimento de material do Sistema de Abastecimento da Marinha 

(SAbM) às Organizações Militares apoiadas (OMAp). 

A certificação ISO 9001:2015, conferida pela Fundação Vanzollini, possui 

validade de três anos e representou uma importante ferramenta para 

melhoria contínua de processos, permitindo que o CeIMNa pudesse  

aprimorar as atividades que contribuem para o prontidão de suas OMAp, 

em especial aquelas voltadas ao abastecimento de itens do SAbM. Com a 

certificação, espera-se melhorar a percepção dos riscos que prejudicam 

o andamento das atividades do abastecimento, como  

também monitorar melhor os processos vigentes, identificar as não-conformidades, reduzir custos e aumentar a acurácia dos  

estoques. 
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Aconteceu na Intendência 

No dia 12 de janeiro, o Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia (CeIMSPA) recebeu os alunos do Curso de  

Aperfeiçoamento de Aviação para Oficiais (CAAVO-2022). Na ocasião, foi realizada uma visita às instalações da Divisão de  

Abastecimento, onde foram expostas as funções logísticas conduzidas pelo CeIMSPA que contribuem para a prontidão dos meios  

aeronavais. 

No último trimestre de 2021, o Centro de Munição da Marinha (CMM) registrou recorde histórico de 

testes de estabilidade química de propelentes, ultrapassando em 50% a maior marca anterior, para o 

mesmo período do ano. Fruto do trabalho conjunto de militares e servidores civis, o CMM realizou  

900 análises em seu Laboratório, situado na Ilha do Rijo, representando um elevado índice de  

produtividade. 

Importante ressaltar que as análises laboratoriais em questão representam uma atividade de suma 

importância para que o Centro garanta a segurança e proteção necessária ao material de Símbolo de 

Jurisdição “J”, de modo a garantir a prontidão operativa dos meios Navais, Aeronavais e de  

Fuzileiros Navais. 



No período de 12 a 19 de janeiro, foi  

realizada pelos Centros de Distribuição de 

Uniformes da Base de Abastecimento da 

M ar inha  no  R io  de  Jane iro  

(CDU-BAMRJ) e do Comando do 1º Distrito 

Naval (CDU-1ºDN) a distribuição de  

fardamento para 170 novos aspirantes da 

Escola Naval (EN). 

Tal iniciativa foi coordenada pelo CCIM 

com o propósito de aprimorar os  

processos operacionais para atendimento 

da incorporação da EN, contando com o 

emprego dos Postos Móveis dos CDU. Dentre as ações empreendidas, destacam-se ainda os  

esforços envidados pela EN na preparação da estrutura necessária e o abastecimento eficaz 

promovido pelo Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ).  
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Aconteceu na Intendência 

Nos dias 24 e 25 de janeiro, o Centro de Munição da Marinha (CMM) realizou o fornecimento de munição para o Eixo Amazônico a fim de 

atender às Organizações Militares do 6° e 9° Distritos Navais. A referida atividade de abastecimento foi concluída com sucesso, apesar 

da interdição do Cais do Canal, que serve como apoio para entrada e saída  

do CMM.  

Para a obtenção de tal êxito, o CMM desencadeou esforços logísticos, como o 

emprego de uma Embarcação de Desembarque de Viaturas e Material (EDVM), já 

que o Eixo Amazônico é apoiado por comboios do Exército Brasileiro, que  

oc orrem em da tas  es pec í f i cas  no  dec orrer  do  ano .  

Dessa forma, o nível de prontidão do CMM permitiu o fornecimento adequado dos 

materiais do símbolo de jurisdição “J” para os mencionados Distritos Navais. 

Entre os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, o Centro de Intendência 

da Marinha em Ladário (CeIMLa) concluiu as instalações de condicionadores de 

ar no Posto de Distribuição de Uniformes (PDU) e no Paiol de Gêneros Secos. 

Contando com o irrestrito e cordial apoio do CCIM, principalmente no que  

concerne à descentralização de créditos orçamentários, o CeIMLa pôde obter e 

instalar tais equipamentos em dois de seus principais locais de estoque de  

material para fornecimento. 

Sendo as condições climáticas da região conhecidas pelo predomínio de altas  

temperaturas, a instalação dos condicionadores de ar possibilitará o incremento 

qualitativo das condições de armazenagem dos materiais e de habitabilidade das 

equipes de trabalho de cada local, principalmente durante as rotinas de  

arrumação/vistoria dos materiais e realização de inventários, contribuindo para a elevação da eficiência de parcela do Sistema de  

Abastecimento da Marinha no Pantanal. 
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17FEV — Aniversário da Casa do Marinheiro (CMN) 

18FEV — Aniversário da Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) 

19FEV — Dia da Liga da Reserva Naval do Brasil  

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. 

Datas comemorativas: 

Aniversário da Intendência da Marinha— 2022 

A Intendência da Marinha no próximo dia 03 de março comemorará seu 252º aniversário. 

 

Comemore com a gente essa data tão importante. Baixe o cartaz oficial e a imagem alusiva à data  

para ser usada no perfil do Whatsapp. 

Para fazer o download basta clicar nas imagens: 

 

Viva a Intendência! 

 

Viva a Marinha! 

https://www.marinha.mil.br/intendencia/
https://www.marinha.mil.br/intendencia/sites/www.marinha.mil.br.intendencia/files/cartaz pronto pdf RGB.pdf
https://www.marinha.mil.br/intendencia/sites/www.marinha.mil.br.intendencia/files/bolacha png.png

