
Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

No dia 4 de março, no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga - CIANB, ocorreu a Cerimônia alusiva ao  

252° aniversário da Intendência da Marinha. O evento foi presidido pelo Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra  

Almir GARNIER Santos, e contou com a presença do ex-Ministro da Marinha, Almirante de Esquadra MAURO CESAR Rodrigues Pereira, do  

ex-Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar LEAL FERREIRA, de Ministros do Superior Tribunal Militar, membros 

do Almirantado, ex-Secretários-Gerais da Marinha e Almirantes Intendentes Veteranos. 

O Oficial mais antigo do Corpo de Intendentes da Marinha na ativa, Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, em sua Ordem do 

Dia, relembrou a participação da Intendência da Marinha no processo da Independência. Durante a leitura, os presentes puderam  

visualizar imagens representativas de acontecimentos importantes desde 1770, quando foi instituído o cargo de Intendente da Marinha, 

até os dias atuais. 

O Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, em vídeo comemorativo, ressaltou a importância e a 

abrangência da Intendência da Marinha, pois permeia um grande número de atividades desenvolvidas pela nossa Força Naval,  

contribuindo diretamente com as suas atividades finalísticas, nas questões relacionadas à Defesa do nosso País e atinentes à  

Autoridade Marítima. 
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Intendência da Marinha comemora 252 anos 

Cerimônia alusiva ao 252º Aniversário da Intendência da Marinha 



Durante o evento, foi realizada a outorga do Título de “Intendente 

Honorário” a militares da ativa e da reserva, além de autoridades e 

servidores civis, que dedicaram parcela considerável de suas  

atividades ou contribuíram de forma marcante para a consecução 

das tarefas atinentes à Intendência da Marinha. Na sequência a 

Turma de Guardas-Marinha (IM) de 1970 da Escola Naval,  

representada pelos Contra-Almirantes (RM1-IM) Carlos Henrique 

MIRANDA e Luiz Antonio da SILVA LIMA, foi homenageada. 

Após a Cerimônia, o Comandante da Marinha ressaltou a vibração 

dos homens e mulheres que ostentam a “folha de acanto” em seus 

uniformes e com comprometimento e dedicação atuam nos mais 

variados setores. “É em parte, graças ao essencial e exemplar 

trabalho da nossa intendência que a Marinha pode dispor, a  

qualquer tempo, de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais 

permanentemente aprestados, prontos para o cumprimento da 

nobre missão de defender os direitos de todos os brasileiros na nossa Amazônia Azul, o mar que nos pertence”. 

Edição 10 
MARÇO/2022 

2 

Almirante de Esquadra Borges recebendo o Título de Intendente Honorário 

Entrega da placa à Turma Homenageada 

Reconhecimento do Corpo de Intendentes da Marinha à equipe de profissionais de  

diversas OM que trabalhou com muita dedicação para o sucesso da cerimônia 

Tradicional foto após a cerimônia 
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CeIMNi inicia ciclo de adestramento  

Iniciando o Ciclo de Adestramento do Centro de Intendência da 

Marinha em Niterói (CeIMNi), foi realizada, em 1° de fevereiro 

de 2022, uma apresentação sobre as capacidades,  

oportunidades e melhorias relativas ao Centro, com vistas a 

melhor atender às necessidades das Organizações Militares 

Apoiadas (OMAp). 

Estiveram presentes o Comandante em Chefe da Esquadra,  

Vice-Almirante Arthur Fernando BETTEGA Corrêa, acompanhado 

do Comandante da 1° Divisão da Esquadra, Contra-Almirante  

Marcelo Menezes CARDOSO, do Comandante da Força de  

Superfície, Contra-Almirante Iunis Távora SAID, do Comandante 

da 2° Divisão da Esquadra, Contra-Almirante André Luiz de  

Andrade FELIX, do Chefe do Estado Maior da Esquadra, Contra-Almirante Manoel Luiz Pavão BARROSO e do Comandante da Força de  

Submarinos, Contra-Almirante André MARTINS de Carvalho, além dos Comandantes, Diretores, Imediatos, Vice-Diretores, demais Chefes 

de Estados Maiores e Oficiais Intendentes das OMAp. 

Visita Técnica ao CeIMRG  

No período de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, a Diretoria de Finanças da Marinha realizou uma Visita Técnica (VISITEC) ao Centro de  

Intendência da Marinha em Rio Grande (CeIMRG). O Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS,  

acompanhou a comitiva chefiada pelo Vice-Almirante (IM) LUIZ ROBERTO Basso, composta por assessores do Setor SGM. 

A VISITEC foi uma excelente oportunidade para disseminar conhecimentos referentes aos assuntos de competência do Setor SGM,  

tendo sido ministradas várias palestras e realizados adestramentos, de modo a aperfeiçoar os serviços de intendência de todas as OM  

subordinadas ao Com5°DN, bem como as atividades de apoio prestadas pelo CeIMRG às OM de sua área de jurisdição. 
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CCIM recebe visita do Diretor do Centro de Perícias Médicas da Marinha 

No dia 9 de fevereiro, o Centro de Controle de Inventário da  

Marinha (CCIM), recebeu a visita do Diretor do Centro de Perícias 

Médicas da Marinha (CPMM), CA (Md) Antonio Carlos Barbosa  

NARDIN Lima, acompanhado da Diretora do Hospital Central da 

Marinha (HCM), CMG (Md) DENISE da Conceição Ribeiro, e do  

Diretor da Unidade Médica da Esquadra (UMEsq), CF (Md) RAFAEL 

Cordeiro da CRUZ. 

O evento foi uma oportunidade de apresentar propostas de  

aperfeiçoamento à cadeia logística de saúde, buscadas  

continuamente pelo Sistema de Abastecimento da Marinha 

(SAbM), assim como ouvir as expectativas do usuário final. Ao fim, 

a comitiva percorreu as dependências do Depósito de Material de 

Saúde da Marinha no Rio de Janeiro (DepMSMRJ). 

CIANB realiza Aula Inaugural e abertura do ano letivo dos cursos de carreira de 2022 

O Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga 

(CIANB) realizou, em 9 de fevereiro, a Aula Inaugural dos Cursos de 

Carreira de 2022, dirigida aos 75 Oficiais-Alunos das turmas do Curso 

de Aperfeiçoamento e de Aperfeiçoamento Avançado de Intendência 

para Oficiais, sendo um Oficial da Armada Argentina e uma Oficial da 

Marinha da República dos Camarões. A aula, ministrada pelo Diretor de 

Abastecimento da Marinha, Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos 

Santos, abordou a temática: "O Oficial (IM) que o Corpo de Intendentes 

da Marinha precisa".  

Na ocasião, o Diretor do CIANB declarou aberto,  

oficialmente, o ano letivo de 2022, marco do início de um 

novo ciclo acadêmico, de novas perspectivas e de novos 

aprendizados para os discentes, reforçando a  

importância da capacitação no contexto atual e da  

especialização do Oficial Intendente, necessárias para o 

aprimoramento técnico-profissional nos primeiros  

postos da carreira. 



Cerimônia de Passagem de Direção do Centro de Intendência da Marinha em Natal 

No dia 3 de fevereiro, foi realizada a Cerimônia de  

transmissão de cargo de Diretor do Centro de Intendência da 

Marinha em Natal (CeIMNa). A cerimônia foi presidida pelo  

Comandante do 3° Distrito Naval, Vice-Almirante ANDRÉ Moraes 

Ferreira, e, na ocasião, tomou posse o Capitão de Fragata (IM) 

Flávio SOBRAL Fernandes. 

O evento contou com a presença do Diretor do CCIM, o  

Contra-Almirante (IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto. 
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2° Aniversário do Centro de Intendência da Marinha em Niterói 

No dia 14 de fevereiro, o CeIMNi comemorou o seu 2º aniversário. Nestes dois anos, o Centro vem consolidando o seu papel de apoio à 

Esquadra Brasileira ao centralizar as compras de gêneros dos navios em decorrência da Nova Sistemática de Municiamento, ao  

conduzir processos licitatórios e ao realizar a concentração do pagamento de cerca de 5.000 militares. 

Estiveram presentes o Chefe do Estado Maior da Esquadra, Contra-Almirante Manoel Luiz Pavão BARROSO, representando o Comandante 

em Chefe da Esquadra e o Diretor do CCIM, Contra-Almirante (IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto, representando o Corpo de Intendentes da 

Marinha. 
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CCCPM dá mais um passo na retomada da construção de imóveis 

A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha

(CCCPM) deu continuidade na retomada da capacidade de cons-

trução de imóveis ao finalizar o processo de licitação do Resi-

dencial Guará II– Brasília – DF. A empresa vencedora construirá 

28 casas na região do empreendimento, com  

prioridade de aquisição para as Praças e com previsão de cons-

trução de 12 meses após a celebração do contrato,  

prevista para o mês de março de 2022. 

O citado contrato foi celebrado em virtude da demanda  

daquela região em relação à necessidade de melhor alocação da 

Família Naval, visando cumprir a missão da Autarquia que tem                                                 

                                                        finalidade de facilitar a aquisição de moradia própria. 

Programa de Organização de Sobressalentes – POSE 

Em cumprimento ao Programa de Apoio ao POSE, da  

Secretaria-Geral da Marinha, foi realizada no dia 11 de fevereiro, 

no auditório da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), uma  

palestra para o Grupamento de Navios Hidroceanográficos 

(GNHo) e suas OM subordinadas. A abertura do evento foi feita 

pelo Diretor do CCIM, e contou com a participação de titulares 

de OM, Oficiais e Praças. 

Essa iniciativa visa disseminar a cultura do POSE por toda MB,  

evidenciando sua importância para a vida útil dos meios  

operativos da Marinha do Brasil, por meio do controle e gestão  

eficiente das configurações dos equipamentos, equipagens e  

sobressalentes, assegurando, com maior confiabilidade, a  

condição de pronto uso dos meios navais, aeronavais e  

fuzileiros navais. 

Residencial Guará II—Brasília—DF 

SVPM disponibiliza Canal dos Veteranos e Pensionistas, no Telegram 

Com a finalidade de estreitar e aperfeiçoar a comunicação com seu público externo, o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha 

(SVPM) implantou, por meio do aplicativo ‘‘Telegram’’, o ‘‘Canal dos Veteranos e Pensionistas da Marinha’’, uma plataforma de  caráter 

informativo acerca dos serviços disponibilizados aos seus usuários. O Canal permite, de uma forma simples e prática, que o veterano ou 

pensionista se mantenha atualizado em relação a assuntos importantes e atinentes ao seu interesse, como o Recadastramento Anual da 

Prova de Vida e a Pensão Militar, com apenas um clique no seu 

celular. 

A plataforma será de grande valia para o SVPM aumentar ainda 

mais o alcance informativo e a proximidade com  os Veteranos e 

Pensionistas. Para inscrever-se no Canal, basta baixar o  

aplicativo do ‘‘Telegram’’ no  ‘‘Play Store’’, para Sistema  

Android, ou "Apple Store", para Sistema IOS, e buscar pelo nome 

‘‘Canal dos Veteranos e Pensionistas da Marinha’’ ou acessar via 

QR Code. 



Aconteceu na Intendência 

Nos dias 20 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro, o Centro de  

Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa) promoveu  

adestramentos com os temas: “Operacionalização do Sistema de  

Informações Gerenciais do Abastecimento (SINGRA)”, “Orientações 

aos Gerentes de Crédito” e “Suprimento de Fundos”, a fim de  

disseminar conhecimentos e capacitar os militares das  

Organizações Militares Apoiadas (OMAp) do Comando do 6º Distrito 

Naval (Com6ºDN). 

Concluídos com proveito, os adestramentos contribuíram para que 

os militares trabalhem com o sistema SINGRA, além de  

esclarecerem as dúvidas relativas aos desafios do presente  

exercício financeiro, no que tange à Gestão dos Créditos  

Orçamentários e procedimentos referentes à concessão, aplicação 

e prestação de contas do Suprimento de Fundos. A palestra foi ministrada na Sala de EAD do CeIM, com a presença de 24 militares das 

OMAp. Além disso, foi utilizado o sistema de videoconferência para atender às Agências e Capitanias. 

No dia 4 de fevereiro, foi realizada no Com3ºDN uma palestra pelo Diretor do 

CCIM e Oficiais da área de Abastecimento sobre atualidades do Setor SGM e  

sobre experiências de carreira para os Oficiais Intendentes. 

Após a primeira apresentação, o público foi ampliado com a presença dos  

Comandantes/Diretores da área, bem como membros  das tripulações das OM 

da área, quando o Primeiro-Tenente (IM) GIAN LUCAS Oliveira de Mendonça  

apresentou as facilidades oferecidas pelo Empório Naval.  
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O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) realizou, no dia 17 de fevereiro, o primeiro 

adestramento com os Elementos de Ligação das suas organizações militares apoiadas 

(AdestElig). A atividade contou com a participação de 58 militares e  

servidores civis e foi conduzida via Webex. 

O AdestElig teve como objetivo informar os Elementos de Ligação sobre os programas,  

projetos e ações previstos na DGPM-501 (7ª Rev.) e executados pelo SASM. 

Na ocasião, foram apresentados os principais aspectos relacionados a: movimentação por 

motivo social; apoio em situações de óbito e Serviço de Apoio Funerário;  

atendimento de assistência psicológica; atendimento a militares designados para  

missões especiais; e acesso ao Programa de Atendimento Especial – Pessoa com  

Deficiência. 



Aconteceu na Intendência 

Após gestões junto à Receita Federal, o Centro de Distribuições e Operações 

Aduaneiras da Marinha (CDAM) concluiu o desembaraço de cargas destinadas 

ao Navio-Veleiro Cisne Branco. Foi necessário demonstrar ao órgão de  

fiscalização aduaneira a relevância do material, oriundo das Comissões  

Navais Brasileiras em Washington e na Europa, para a preparação do Navio 

para o “Velas Latinoamerica 2022”.  

O evento, organizado pela Marinha do Brasil e integrante do calendário de 

celebração do Bicentenário da Independência do país, contou com a  

participação de veleiros de diversas Marinhas amigas. O material foi  

entregue ao navio no dia 28 de dezembro, permitindo a continuidade da  

preparação do mesmo para o evento. 
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O CIANB realizou, no período de 21 a 23 de fevereiro, o Estágio de Fiscalização de Contratos Administrativos. O evento foi conduzido de 

forma híbrida, com 100 participantes no modo presencial e mais de 500 participantes on-line, em 248 pontos de acesso por meio da 

Plataforma Webex.  

O Estágio foi ministrado pelo Primeiro-Tenente JADER Esteves da Silva, com o intuito de proporcionar aos militares e servidores civis 

da Marinha do Brasil um nível de conhecimento básico, no que tange aos aspectos jurídicos e administrativos, sendo o tema de extrema 

relevância para os profissionais que exercem as funções de gestor e fiscal de contratos administrativos. 

No dia 23 de fevereiro, o Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) 

realizou palestra de orientação sobre o Serviço de Apoio Funerário (SAF) 

para cerca de trinta militares da tripulação do Comando de Operações 

Navais. 

A atividade teve o objetivo de informar e sensibilizar os militares sobre 

situações de óbito, esclarecendo assuntos referentes a auxílio-funeral, 

seguro de assistência póstuma e translado de corpos. 



No dia 24 de fevereiro, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus 

(CeIMMa), em operação coordenada pelo CCIM, recebeu em aproveitamento do 

comboio do Exército Brasileiro (EB) um contêiner com materiais do Sistema 

de Abastecimento da Marinha destinados ao apoio logístico das Organizações  

Militares da área de jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval. 

Foram transportados materiais controlados, suprimentos de intendência,  

fardamentos e sobressalentes. O mesmo comboio retornará com fluxo  

reverso ao Estabelecimento Central de Transporte do EB com materiais  

destinados a diversas Organizações Militares sediadas no Rio de Janeiro-RJ, 

sendo este um importante modal para a logística reversa de materiais  

sensíveis. A complexa operação logística representou uma oportunidade de 

integração das cadeias logísticas, especialmente na região amazônica,  

possibilitando o incremento da interoperabilidade entre as Forças com foco na celeridade, efetividade e economicidade. 

Aconteceu na Intendência 
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No dia 24 de fevereiro, o Diretor do Centro de Munição da Marinha (CMM), 

acompanhado por uma comitiva de militares do Departamento de  

Abastecimento, realizou uma visita à Fábrica de Munições da Marinha Almirante 

Jurandir de Cunha Müller da Costa (FAJCMC), localizada em Campo Grande 

(RJ). Dentre os principais objetivos da visita, destacam-se a apresentação da 

metodologia aplicada à fabricação das munições, desde sua produção até a sua 

destinação final, bem como os testes de estabilidade química para análise da 

qualidade da pólvora  

 Na ocasião, foram apresentados todos os demais processos realizados pela 

fábrica, além dos equipamentos e a infraestrutura necessária para a  

realização dos testes de qualidade, tais como os microcalorímetros,  

responsáveis pela determinação da validade da pólvora, e o Pressure Vacuum 
Stability Test (PVST), que mede a estabilidade química do alto-explosivo. A visita permitiu o estreitamento de laços entre o CMM e a 

FAJCMC, em especial na preocupação quanto à logística reversa das munições, tema de grande relevância e custo elevado, a médio e 

longo prazo, para a Marinha do Brasil.  

Com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento dos algoritmos de 

previsão de demanda do SINGRA, bem como para o aprimoramento do apoio 

prestado pelo Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM), o Centro de  

Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) realizou dois exercícios de apoio 

logístico móvel do Plano de Prontidão Permanente do SAbM (P3SAM), na  

modalidade virtual, durante as Comissões de Ação de Conscientização sobre 

Covid, realizadas pelo Navio Patrulha “Graúna” e pelo Rebocador de Alto-Mar 

“Triunfo”. 

O exercício possibilitou ao CeIMNa verificar a importância que cada meio tem 

com o aperfeiçoamento do SAbM, o qual necessita da correta e tempestiva 

inserção de todas as demandas dos meios, especialmente dos itens considerados críticos, para que assim, os relatórios do SINGRA 

possam ser cada vez mais precisos, contribuindo para um maior nível de atendimento pelo P3SAM. 



Aconteceu na Intendência 
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Foi iniciada a Fase 1 do POSE no Batalhão de Viaturas Anfíbias (BtlVtrAnf) apoiado pelo Centro de Intendência da Marinha em Parada de 

Lucas (CeIMPL). No primeiro dia dos trabalhos foi realizada uma palestra abordando os aspectos gerais do programa, suas fases e seus 

objetivos. Também foram apresentadas outras atividades do Abastecimento na Marinha, no intuito de contribuir com o processo de  

instruir as OM clientes sobre o acesso aos serviços do SAbM. 

Cabe ressaltar que a Fase 1 do POSE no BtlVtrAnf já é o segundo momento do projeto de implantação do programa no Corpo de  

Fuzileiros Navais (CFN), inaugurado com a realização da Fase 1 no Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais (BtlBldFuzNav), iniciada em 

2020. Tal projeto se propõe a melhorar o controle de inventário, contribuir para evitar dispêndios desnecessários de recursos   

financeiros e otimizar o fluxo de sobressalentes daquelas unidades. 
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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. 

01MAR — Aniversário da Comissão Naval Brasileira em Washington (CNBW) 

03MAR — Aniversário da Intendência da Marinha 

07MAR — Aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) 

18MAR — Aniversário do Depósito de Material de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro (DEPMSMRJ) 

28MAR — Dia das Comunicações Navais  

Datas comemorativas: 

A Assessoria de Comunicação Social do CIM está atualizando o banco de imagens/vídeos e conta com a colaboração de todos no envio. 

 

As imagens/vídeos devem estar em alta resolução e valorizar a atividade de intendência ou o Oficial Intendente nos diversos âmbitos 

da nossa Marinha. 

 

Ao enviar, o remetente aceita ter sua imagem divulgada em qualquer um dos materiais de comunicação social do CIM. 

 

As fotos e vídeos poderão ser encaminhadas para o e-mail corpodeintendentes@marinha.mil.br e não há prazo para envio. 

 

Contamos com a ajuda de todos! 


