
No dia 28 de março, o Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais 

(CTecCFN) e o Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas 

(CeIMPL) receberam a visita do Secretário-Geral da Marinha (SGM), o 

Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, acompanhado do   

Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), o Almirante de 

Esquadra (FN) ARMANDO Nery  Soares, do Diretor de Abastecimento da 

Marinha (DAbM), o Vice-Almirante (IM) WAGNER Côrrea dos Santos, do 

Comandante do Material de Fuzileiros Navais (CMatFN), o Vice-Almirante 

(FN) RENATO Rangel Ferreira e do Comandante da Divisão Anfíbia 

(ComDivAnf), o Contra-Almirante (FN) Rogério Ramos LAGE. 

A visita foi conduzida pelo Comandante do Material de Fuzileiros Navais 

que, inicialmente, realizou uma apresentação sobre as duas Organizações 

Militares, abordando o histórico, a missão, as especificidades da sistemática OMPS no CTecCFN e a centralização das atividades de  

Intendência pelo CeIMPL. Em seguida, a comitiva percorreu as instalações do Complexo Naval de Parada de Lucas (CNPL), visitou as 

oficinas do CTecCFN, o Depósito de Suprimentos e o terreno destinado à construção da futura sede do CeIMPL. A ocasião marcou a  

primeira visita de um Secretário-Geral da Marinha ao CNPL, o que trouxe um  significado especial para as OM  visitadas. 
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Secretário-Geral da Marinha visita o Complexo Naval de Parada de Lucas 

Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

Inspeção Administrativo-Militar na CNBE 

No período de 21 a 25 de fevereiro, ocorreu a Inspeção Administrativo-Militar 

(IAM) na Comissão Naval Brasileira na Europa (CNBE), realizada pela         

Secretaria-Geral da Marinha (SGM). A comitiva, composta por oficiais e    

praças, foi chefiada pelo Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra 

Marcelo Francisco CAMPOS. 

Na reunião de abertura, o Presidente da CNBE, Capitão de Mar e Guerra (IM) 

HENRIQUE Ferreira Costa, realizou uma apresentação para a comitiva sobre 

a OM, contendo as principais atividades realizadas em sua extensa área de 

atuação. 

Durante a inspeção, a CNBE foi avaliada sob diferentes aspectos, visando ao 

aprimoramento dos seus processos e controles, contribuindo, dessa forma, 

para a consecução dos objetivos setoriais da SGM.  
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CCCPM lança o Programa PROMORAR-Formatura   

A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha 

(CCCPM) apresentou, para os alunos do Curso Especial de         

Habilitação para Promoção a Sargento (C-Esp-HabSG), o            

programa PROMORAR-Formatura. O programa disponibilizará    

financiamento, com condições especiais, para aquisição do        

primeiro imóvel aos alunos, de forma a motivá-los, no âmbito da 

Educação Financeira, pela busca do “Endividamento Saudável”, 

em momento de importante alteração da renda mensal. 

Foram proferidas palestras apresentando o Programa, 

nos dias 7 e 10 de março, respectivamente, no Centro de 

Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), com a presença 

do Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra 

Marcelo Francisco CAMPOS; e no Centro de Instrução  

Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), com a presença do 

Comandante à época, Contra-Almirante (FN) CLÁUDIO  

Lopes de Araujo LEITE e do Comandante atual,              

Contra-Almirante (FN) Roberto LEMOS. O público-alvo do programa são os terceiro-sargentos recém promovidos, respeitando o critério 

de Meritocracia, sendo contemplados os melhores colocados do C-Esp-HabSG do CIAA e do CIASC. 

25 Anos da Pagadoria de Pessoal da Marinha 

No dia 18 de fevereiro, a Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) 

realizou a cerimônia interna alusiva ao seu 25º aniversário.       

Durante a celebração ocorreu a premiação de Militar Padrão e  

Servidor Civil Padrão e uma exposição com itens e documentos que 

fazem parte do acervo e da história da PAPEM.  

A PAPEM operacionaliza um Sistema de Pagamento tecnologicamente 

avançado, robusto e capaz de gerenciar cerca de 400 mil alterações 

mensais de pagamento, atendendo a um universo aproximado de     

220 mil pessoas, entre militares e servidores civis, ativos, veteranos,       

ex-combatentes, pensionistas e beneficiários de pensão alimentícia. 
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Cerimônias alusivas ao 252° Aniversário da Intendência da Marinha 

No dia 08 de março, foi realizada, no Centro de Intendência da Marinha em 

Manaus (CeIMMa), a Cerimônia em Comemoração ao 252º aniversário da 

Intendência da Marinha presidida pelo Comandante do 9º Distrito Naval,  

Vice-Almirante RALPH DIAS da Silveira Costa. 

Na ocasião, foram entregues ao CF Fabio Ricardo FONSECA dos Santos, à   

CT (RM2-T) GLAUCIA Cunha de Souza e à CT (RM2-T) LEONICE Silva Freitas os 

diplomas de Intendente Honorário, em reconhecimento aos serviços     

prestados em prol da Intendência da Marinha. 

Já no dia 17 de março, o Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa) realizou a Cerimônia Militar alusiva aos 252 anos da    

Intendência da Marinha, contando com a presença de convidados civis, membros da SOAMAR local, Titulares de OM e Comandantes de 

Navios, Intendentes da área, inclusive os da Reserva Remunerada, e militares de outras Forças. 

No evento, o Diretor Administrativo e Financeiro da AMAZUL, Contra-Almirante (IM) SERGIO RICARDO Machado, realizou a outorga, em 

nome do Corpo de Intendentes, do título de “Intendente Honorário” ao Comandante do 6º Distrito Naval, Vice-Almirante PAULO César 

Bittencourt FERREIRA, e ao Comandante da Base Fluvial de Ladário, Capitão de Mar e Guerra ANTHONY Steve de Lima Barros Pereira. 



Diretoria de Finanças da Marinha sedia reunião Inter Forças 

A DFM sediou, entre os dias 16 e 18 de março, no auditório do Edifício Almirante Gastão Motta (EAGM), o Ciclo de Reuniões Técnicas Inter 

Forças, contando com a presença de membros do Ministério da Defesa, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e da Força Aérea         

Brasileira. O objetivo das reuniões foi debater assuntos relevantes para as Forças Armadas, envolvendo temas das áreas de pessoal, 

remuneração e controle interno, dentre eles a evolução do Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais e aprimoramento do cálculo 

atuarial das Pensões Militares. 
 
Participaram das reuniões o Assessor Especial da Secretaria de Pessoal, 

Ensino, Saúde e Desportos do Ministério da Defesa (SEPESD/MD) Major     

Brigadeiro do Ar (R1) José ISAIAS Augusto de Carvalho Neto; o Diretor de  

Finanças da Marinha, Vice-Almirante (IM) LUIZ ROBERTO Basso; o Chefe do 

Estado-Maior do Comando-Geral do Pessoal da Aeronáutica, Major Brigadeiro 

do Ar Valdir Eduardo Tuckumantel CODINHOTO; o 1º Subchefe do Estado-Maior 

do Exército, General de Brigada Ricardo Piai CARMONA e respectivos         

assessores. Pela MB, estavam presentes representantes do Estado-Maior da 

Armada (EMA); dos Setores Secretaria-Geral da Marinha (SGM),                 

Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha 

(DGDNTM), Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN) e           

Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM); e do Centro de Controle     

Interno da Marinha (CCIMAR). 
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Adestramento sobre Suprimento de Fundos 

Desde o início do ano corrente, a Diretoria de Finanças da Marinha (DFM) vem realizando adestramentos sobre a concessão e a        

operacionalização de suprimentos de fundos, de forma presencial e por meio de videoconferência, visando à qualificação do pessoal 

lotado nos Centros de Intendência, nas OM da área do Complexo Naval da Ponta da Armação (CNPA), nas OM da área do Comando do     

1º Distrito Naval (Com1ºDN), nas OM subordinadas ao Comando em Chefe da Esquadra (ComenCh) e nas OM fora da sede.  

Essa iniciativa busca dar ampla divulgação dos procedimentos que podem ser empregados para a realização de despesas excepcionais 

que não possam ser realizadas por meio do processo normal da execução financeira, além das características que diferenciam os    

regimes de Suprimento de Fundos: Regime Normal (despesas de pequeno vulto) e Regime Especial de Execução (preparo e emprego de 

meio operativo). 
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No período de 21 a 24 de fevereiro, o Centro de Intendência da 

Marinha em Salvador (CeIMSa) recebeu militares da área do 

Comando do 2° Distrito Naval (Com2°DN) para participarem do 

Estágio de Fiscalização de Contratos Administrativos e        

Adestramento de Suprimento de Fundos realizados em sua sala 

do CIANB Virtual. 

A iniciativa visa ao aprimoramento dos Controles Internos, da 

gestão dos contratos e o incremento da capacitação de        

execução dos créditos orçamentários do pessoal das OM sob a 

jurisdição do Com2°DN. 

No dia 11 de março, foi realizada uma apresentação sobre o POSE, no 

auditório do Comando do Grupamento Naval do Sudeste 

(COMGPTPATNAVSE), para o Grupamento e os seus Navios                

subordinados. O Diretor do Centro de Controle de Inventário da       

Marinha (CCIM), Contra-Almirante (IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto, abriu o 

evento, que contou com uma palestra proferida pelo Chefe do          

Departamento de Catalogação do Material da Marinha, CMG (RM1-IM)  

Jorge Miguel Duarte AGLE, além da participação de Oficiais (IM) daquele   

Grupamento e Chefes de Máquinas dos navios subordinados. 

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

evidenciando a sua importância para a vida útil dos meios operativos 

da Força, 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 de fuzileiros navais. 

No mês de fevereiro, a Secretaria-Geral da Marinha contribuiu com a 

mobilização realizada pela MB em apoio à população da cidade de     

Petrópolis-RJ. Foram fornecidos 154 diferentes tipos de insumos           

médico-cirúrgicos e medicamentos ao Hospital de Campanha da       

Marinha, montado no SESI daquela cidade. 

O Setor também foi responsável pelo transporte de cerca de               

25 toneladas de doações de alimentos, roupas de cama e garrafões de 

água, oriundos do Programa Pátria Voluntaria. O material foi deslocado 

da cidade de São Bernardo do Campo (SP) até o Colégio Santa Catarina, 

em Petrópolis, um dos pontos de apoio a desabrigados.  

Aconteceu na Intendência 



Nos dias 10 e 14 de março, a tripulação do Centro de           

Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM)    

visitou as instalações do Complexo Naval de Itaguaí, da       

Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM) e do 

Estaleiro de Construção (ESC). Uma equipe da                     

Coordenadoria-Geral do     Programa de Desenvolvimento de 

Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN) realizou uma 

exposição sobre o Programa de Desenvolvimento de           

Submarinos (PROSUB), ressaltando sua importância           

estratégica para a Marinha e para o País, e conduziu uma  

visita às instalações.  

Durante a visita foi possível verificar o avanço e a complexidade do empreendimento que elevou o Comando da Marinha,                     

representado pelo CDAM, à posição de maior importador da Administração Pública Direta. Além disso, serviu para que a tripulação do 

CDAM visualizasse a contribuição da atuação da OM para o desenvolvimento do programa. 

No dia 09 de março, o Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) realizou 

à distância, em  parceria com o Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN), via 

plataforma webex, a palestra “Serviço de Apoio Funerário”. O evento teve como 

participantes os Elementos de Ligação e os Apoiadores de Óbito das OM        

subordinadas, profissionais dos Serviços de Assistência Social – Hospitalar 

(SAS-H) e os outros Núcleos de Assistência Social (NAS) da área do Com3°DN. 

A palestrante abordou os direitos dos militares e servidores civis da ativa e da 

reserva, ao ocorrer o óbito, respondendo as principais dúvidas sobre o auxílio 

funeral, custeio funeral, translado de corpos, seguro de assistência funeral, 

bem como os benefícios de aquisição dessa modalidade de contrato (Seguro de 

Assistência Funeral). A Oficial ressaltou, também, a importância desse         

conhecimento ter ampla divulgação, pois durante o momento de perda familiar 

essas informações proporcionam conforto e apoio. 
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Devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis no 

mês de fevereiro, o SASM, por meio do Programa de Apoio         

Socioeconômico, prestou assistência aos militares, servidores civis 

da ativa e veteranos, dependentes e seus pensionistas, moradores 

das áreas atingidas, que encontravam-se em situação de risco e 

vulnerabilidade social. 

Foi realizado levantamento junto às OM apoiadas, visando identificar 

beneficiários atingidos pelo desastre, a fim de disponibilizar os  

serviços assistenciais necessários, como auxílio psicológico, social 

e jurídico; além da entrega de doações de materiais básicos à    

subsistência, arrecadadas por meio da campanha “SOS Petrópolis”. 

Aconteceu na Intendência 



Aconteceu na Intendência 

No dia 11 de março, a Diretoria de Gestão de Programas da Marinha 

(DGePM), organizou um “Workshop de Governança e Gestão do   

PROGEM” cujo objetivo foi debater a adoção de um novo modelo de 

Governança e de Gestão para o Programa Geral de Manutenção. O 

Programa faz parte do Portfólio Estratégico da MB, onde estão   

sendo estudadas diversas medidas e alternativas tendo como foco a 

centralização da coordenação logística na MB, na busca por        

melhores resultados e uma maior eficiência na gestão dos          

processos associados. A Diretoria de Administração da Marinha 

(DAdM) participou do Workshop, representada pelo CC (IM) ARLYSON 

Salles de Almeida, que apresentou o tema “Gestão de Portfólio e 

Gestão de Projetos”. 
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No dia 10 de março, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus 

(CeIMMa), em Operação coordenada pelo Comando do 9º Distrito Naval, 

forneceu, em aproveitamento do Correio Aéreo Nacional da Força Aérea 

Brasileira, 345 volumes – aproximadamente 1,5 tonelada – com          

medicamentos e materiais hospitalares destinados ao Navio de          

Assistência Hospitalar Doutor Montenegro. O navio encontrava-se    

abarrancado na cidade de Cruzeiro do Sul, durante a Comissão Acre 

2022, prestando assistência em saúde às populações ribeirinhas e áreas 

remotas do estado do Acre. Essa ação conjunta representa a integração 

das cadeias logísticas e a interoperabilidade entre as Forças na região 

amazônica. 

No dia 11 de março, o CeIMMa recebeu, por meio de cabotagem, um contêiner 

com 20 toneladas de materiais do Sistema de  Abastecimento da Marinha 

(SAbM) destinados ao apoio logístico das Organizações Militares da área de 

jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval. A operação foi realizada pelo 

Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM) e       

coordenada pelo Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM). 

Em termos logísticos, a cabotagem destaca-se pela redução do custo com o 

frete, maior segurança e redução do impacto ambiental. Além disso, é uma 

alternativa significativa ao modal rodoviário, tendo em vista a localização 

geográfica do Centro e a deficiência da malha rodoviária local. A operação logística representa o incremento da matriz de transporte 

e a ampliação da capacidade logística do SAbM para atendimento das demandas operativas e administrativas das OM fora de sede, em 

especial na região amazônica. 



Como parte dos eventos alusivos ao 252° Aniversário da Intendência da Marinha, 

no período de 22 a 24 de março, o CeIMMa promoveu a Semana da Intendência, 

ocasião em que foram realizadas palestras com temas afetos à missão do      

Centro. Participaram militares do CeIMMa e das Organizações Militares Apoiadas 

(OMAp). 

Também foram realizadas em torno de 120 capacitações entre militares e        

servidores civis das OMAp da área de jurisdição do Com9°DN, parte presencial e 

parte on-line (para as OM fora da área de Manaus). 

Aconteceu na Intendência 
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O Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) realizou, no período de 01 a 30 de março, duas palestras e   

quatro edições do Estágio de Fiscalização de Contratos Administrativos como parte do Programa de Cursos In Company do Centro,   

modalidade estruturada sob demanda das organizações militares, com o propósito 

de ampliar a oferta da capacitação em seu Programa de Ensino. 

Os Estágios de Fiscalização de Contratos Administrativos, ministrados pelo        

Primeiro-Tenente JADER Esteves da Silva, instrutor do CIANB, foram conduzidos 

para o Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM), Centro 

Médico Assistencial da Marinha (CMAM), Centro de Intendência da Marinha em Natal 

(CeIMNa) e Escola Naval (EN), e contou com a participação de 109 militares e     

servidores civis da Marinha. Em complemento, o CIANB realizou duas palestras  

sobre o mesmo tema, na intenção de contribuir para a conscientização dos       

militares e servidores civis acerca da importância do exercício responsável das 

funções de gestor e fiscais de contratos, as quais contaram com cerca de           

150   participantes. 

No dia 25 de março, o Centro de Munição da Marinha (CMM) recebeu a visita do Coronel 

Renato Caldeira IGREJA, futuro titular da Diretoria de Abastecimento do Exército         

Brasileiro (DAbast/EB), acompanhado do Coronel Eduardo Augusto RIBEIRO, Chefe da 

Seção de Gestão Logística de Munições e Explosivos da Dabast/EB. A troca de              

experiências contou com palestras e visita aos paióis da Ilha do Boqueirão, onde a      

comitiva pode observar as atividades desenvolvidas pelo CMM, as condições de           

armazenagem, manuseio e controle do     

material do símbolo de jurisdição “Juliet”, 

assim como conhecer o atual processo de  desmilitarização de munições da MB.  

Por fim, em visita ao novo laboratório de microcalorimetria do CMM, localizado no Instituto 

de Pesquisas da Marinha (IPqM), demonstrou-se a mais recente forma de testes de       

estabilidade química de propelentes da MB, sendo uma oportunidade de estreitar e        

promover o know-How do Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) com a DAbst/EB 

para uma estratégica de interoperabilidade do setor logístico entre as Forças. 



Aconteceu na Intendência 

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

Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia (CeIMSPA) , entre os dias 21 e 24 de março, 

apoiaram a distribuição de mais de 25 toneladas de equipamentos e materiais que            

compõem o Sistema de Aeronaves                  

Remotamente Pilotadas Embarcado (SARP-E) 

ScanEagle que foram recebidos, em 25 de março, 

pelo Núcleo de Implantação do 1º Esquadrão de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (NI-EsqdQE), 

contribuindo, assim, para a elevação das        

capacidades da Aviação Naval em missões de 

inteligência, vigilância e reconhecimento. 
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O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) recebeu, em 23 de março, a  Visita Técnica de uma comitiva composta por   

11 Oficiais da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social do Exército (DCIPAS), lotados no Rio de Janeiro e em Brasília. 

O objetivo da visita foi ampliar o intercâmbio entre organizações congêneres,    

visando à troca de experiências/informações e, assim, contribuir para o      

aperfeiçoamento recíproco (benchmarking), além de estreitar ainda mais os  

laços de camaradagem entre Forças coirmãs. 

A visita teve início com uma palestra ministrada pelo Diretor do SVPM, que     

contou com a  presença do Vice-Diretor, Chefes de Departamento e Assessores, 

e abordou os aspectos mais relevantes da OM. Na  parte da tarde, foram        

retomadas as atividades com visita às instalações do SVPM no Edifício Almirante 

Tamandaré (Sede) e, em sequência, no Anexo da Praça XV. 

No dia 24 de março, o Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas 

(CeIMPL), recebeu a visita do Diretor do Centro de Controle de Inventário da     

Marinha (CCIM), o Contra-Almirante (IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto, acompanhado 

pelo Comandante do Material de Fuzileiros Navais (CMatFN), o Vice-Almirante (FN) 

RENATO Rangel Ferreira e do Comandante da Divisão Anfíbia (ComDivAnf), o      

Contra-Almirante (FN) Rogério Ramos LAGE. 

Na ocasião, o Diretor do CeIMPL realizou uma apresentação sobre as tarefas   

afetas ao Abastecimento e suas peculiaridades, bem como sobre a centralização 

das atividades de Intendência, que abrangem as Organizações Militares do      

Complexo Naval de Parada de Lucas (CNPL) e do Complexo Naval Caxias-Meriti 

(CNCM). Após a apresentação, o Diretor do CCIM percorreu as instalações        

provisórias do CeIMPL, o Depósito de Suprimentos e o espaço alocado para futura sede. A visita possibilitou uma maior interação entre 

as Organizações Militares, visando aprimorar o Abastecimento e a Manutenção dos meios de Fuzileiros Navais. 



Em 16 de março, o CeIMNa prestou apoio logístico de                

sobressalentes ao Navio-Patrulha Oceânico (NPaOc) “Amazonas”, 

subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do 

Sudeste, que se encontrava no litoral africano, realizando a     

comissão “OBANGAME EXPRESS 2022”. 

O referido apoio logístico se deu com o envio de uma placa      

eletrônica do controle de propulsão do NPaOc “Amazonas”, pela 

Sessão de Sobressalentes, com posterior entrega à Sessão de 

Tráfego de Cargas, que efetuou o envio pelo modal aéreo de     

Natal-RN para o Rio de Janeiro-RJ, em um período inferior a 24 horas. Tal apoio possibilitou ao CeIMNa contribuir para o aprestamento 

e prontidão do navio, por meio do translado desse sobressalente. 

Aconteceu na Intendência 
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No dia 24 de março, o CeIMNa recebeu a visita do Consultor Jurídico 

da  União no Estado do Rio Grande do Norte (CJU-RN), Dr. Antônio 

Lopes Muniz, e da Advogada da União, Drª Carolina Maria Peixoto de 

Barros. 

A referida visita teve o fito de estreitar laços entre os órgãos e 

aproximar a CJU-RN das demandas oriundas deste Centro de     

Intendência. 

Nos dias 01 e 02 de fevereiro, o Centro de Intendência da Marinha 

em Natal (CeIMNa) forneceu andainas aos 43 Guardas-Marinha 

da Turma I/2022 de Médicos convocados, que concluíram o   

Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) para o Serviço Militar  

Obrigatório (SMO), em 15 de março deste ano. 

Os GM ficarão lotados na área de jurisdição do Comando do       

3º Distrito Naval, prestando seus serviços nos hospitais navais  

dessa área e atendendo a toda Família Naval. 
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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. 

08ABR — Aniversário do Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM) 

08ABR — Aniversário do Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ) 

11ABR — Aniversário da Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha (DGOM) 

12ABR — Aniversário do Corpo de Engenheiros da Marinha 

13ABR — Aniversário da Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM) 

19ABR — Aniversário do Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) 

22ABR — Dia da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na MB 

27ABR — Aniversário do Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ) 

Datas comemorativas: 


