
Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

No período de 21 a 24 de março, o Centro de Intendência da Marinha em Belém 

(CeIMBe) recebeu o Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo 

Francisco CAMPOS, e o Diretor de Abastecimento da Marinha, Vice-Almirante (IM) 

WAGNER Corrêa dos Santos, por 

ocasião da Visita Técnica 

(VISITEC) do Setor SGM. 

Durante a VISITEC, foram  

ministradas palestras para as 

Organizações Militares (OM) 

subordinadas ao Comando do 4º Distrito Naval nas áreas de orçamento e finanças, 

logística, administração geral, controle interno, patrimônio histórico e  

documentação e operações imobiliárias. 
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Secretaria-Geral da Marinha e Diretoria de Abastecimento da Marinha 

 realizam visita técnica ao CeIMBe 

Cerimônia de entrega do “PRÊMIO EFICIÊNCIA” ao CeIMBe 

O Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, presidiu a cerimônia de entrega do “Prêmio  

Eficiência” de 2020 ao CeIMBe. O prêmio destina-se a reconhecer as OM integrantes do Sistema de Abastecimento da Marinha que  

melhor contribuíram para a melhoria contínua das atividades gerenciais de abastecimento, após avaliadas suas performances por meio 

de indicadores de desempenho e experiências inovadoras. 

O Diretor de Abastecimento da Marinha, Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, em suas palavras, destacou que o  

prêmio é resultado do esforço da tripulação em um ano atípico, em função da pandemia causada pelo COVID-19. 
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Centro de Intendência da Marinha em Natal realiza Cerimônia alusiva ao  

252º Aniversário da Intendência da Marinha. 

No dia 8 de abril, o Centro de Intendência da Marinha em Natal realizou a cerimônia comemorativa alusiva ao 252º Aniversário da  

Intendência da Marinha, presidida pelo Vice-Almirante (IM) LUIZ ROBERTO Basso, Diretor de Finanças da Marinha. 

Na oportunidade, foi concedido ao Vice-Almirante ANDRÉ Moraes Ferreira, Comandante do 3º Distrito Naval, o Título de “Intendente  

Honorário”, em reconhecimento pela contumaz contribuição para a consecução das tarefas atinentes à Intendência da Marinha. 

O Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) realizou o fornecimento de 6 toneladas de material ao Submarino Tikuna, que  

encontrava-se atracado no porto de Mucuripe, em Fortaleza-CE, cumprindo diretiva da comissão Deployment – 2022, a ser realizada nos 

Estados Unidos da América. 

A operação, realizada com capacidade orgânica do SAbM, foi coordenada pelo Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM) e  

conduzida pelo Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM) que, em virtude da exiguidade do prazo para o  

fornecimento, deslocou uma viatura própria desde o Rio de Janeiro, percorrendo mais de 2.600Km, no período de 6 a 8 de abril,  de forma 

a não comprometer o cronograma da comissão. 

A missão ratifica a prontidão e o comprometimento do Setor do Abastecimento para com as demandas do setor operativo, e contou com o 

apoio dos Comandos do 1º, 2º e 3º Distritos Navais e Organizações Militares subordinadas.  

Fornecimento de Material ao Submarino Tikuna  



3 

Empório Naval e os Correios celebram parceria 

No dia 16 de março, o Diretor-Presidente do Empório Naval,  

Contra-Almirante (IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto, e o Superintendente  

Regional dos Correios no Rio de Janeiro, Sr. Arnaldo Luiz Peres Marques dos 

Santos, celebraram uma parceria entre as duas instituições, com benefícios 

diretos para a Família Naval. O contrato proporciona a todos os usuários do 

Empório Naval redução de 30% a 50% dos valores de frete para as  

aquisições de produtos das lojas parceiras realizadas no  

marketplace. 

Essa iniciativa visa contribuir para o bem-estar, conforto e atendimento das 

necessidades pessoais da nossa Família Naval, por meio do  

oferecimento de produtos e serviços, com qualidade e a preços  

acessíveis. 

Revista do SVPM  

O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) disponibilizou a 8ª edição da ‘‘Revista do 

SVPM’’, referente ao ano de 2021. Trata-se de um periódico com publicação anual, que tem por  

finalidade divulgar assuntos de interesse para os mais de 135 mil  

veteranos, pensionistas, ex-combatentes e anistiados políticos vinculados à Marinha do Brasil. 

Além de diversos artigos de interesse da Família Naval, destaca-se a entrevista com o Oficial  

Intendente mais antigo na ativa, Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, que teve a  

experiênc ia  de ter s ido Vice -Diretor e  Diretor do SVPM, e  que ,  

atualmente, é o Diretor de Abastecimento da Marinha. Em seu depoimento, além de destacar os 

principais desafios e a importância do SVPM no contexto do Setor do Pessoal, traz uma mensagem 

de motivação para os jovens Oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha.  

Clique no link, baixe a Revista do SVPM e tenha uma boa leitura! 

https://www.marinha.mil.br/svpm/sites/www.marinha.mil.br.svpm/files/REVISTA%20 -%

20WEB.pdf 

Oficial IM obtém 2º lugar geral em curso no MIT 

O Capitão de Corveta (IM) Daniel Santos MOURA concluiu o curso Graduate Certificate in Logistics & Supply 
Chain Management (GCLOG), oferecido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), renomado centro  

americano de estudo e pesquisa em ciências, engenharia e tecnologia.  

O Oficial obteve a 2ª colocação geral, com média final 94. O curso teve a duração de 40 semanas, sendo  

realizado em fases à distância e presenciais, oferecendo uma extensa gama de conteúdos relacionados à 

Gestão da Cadeia de Suprimentos, abordados tanto pela ótica acadêmica quanto pelas práticas e soluções 

atuais de mercado. A contínua capacitação dos profissionais do Setor DAbM contribui para o constante  

aperfeiçoamento da cadeia logística da Marinha do Brasil.  

https://www.marinha.mil.br/svpm/sites/www.marinha.mil.br.svpm/files/REVISTA%20-%20WEB.pdf
https://www.marinha.mil.br/svpm/sites/www.marinha.mil.br.svpm/files/REVISTA%20-%20WEB.pdf
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Confraria dos Intendentes no Cerrado 

No dia 19 de abril, foi realizado um almoço no Clube Naval de Brasília (CNB) com a finalidade de promover o encontro dos Intendentes da 

ativa e veteranos que residem na área de Brasília. O evento, contou com a participação de 82 Oficiais, sendo uma oportunidade para 

estreitar e fortalecer os laços de amizade entre o pessoal IM. Organizado pela Confraria dos Intendentes no Cerrado e apoiado pela 

Associação Histórica e Cultural Almirante Gastão Motta (AAGM) e pelo CNB. 

Dentre os participantes, o evento contou com a presença do Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco 

CAMPOS, do Oficial Intendente da Marinha mais antigo na ativa e Diretor de Abastecimento da Marinha, Vice-Almirante (IM) WAGNER  

Corrêa dos Santos, do Comandante do 7º Distrito Naval, Vice-Almirante Gilberto Santos KERR e do organizador do encontro o  

Vice-Almirante (RM1-IM) Marcelo BARRETO RODRIGUES.  
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1° Happy Hour da AAGM 

No dia 7 de Abril, foi realizado o 1° Happy Hour da Associação Histórica e Cultural Almirante Gastão Motta (AAGM) de 2022, no Clube Na-

val Piraquê. O evento, que teve como objetivo promover a integração e interação dos Oficiais Intendentes da ativa e da reserva da área 

Rio, contou com a presença do Oficial Intendente da Marinha mais antigo na ativa, Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, Ofici-

ais Intendentes associados, não associados e convidados. 

O Presidente da AAGM, Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM) Luiz Carlos FROTA da Silva, ressaltou que o Happy Hour, que teve 120  

participantes, marca a retomada dos eventos organizados pela a AAGM e previstos para o ano de 2022. 



Aconteceu na Intendência 

Entre os dias 27 de março e 7 de abril, o Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da  

Aldeia (CeIMSPA) apoiou a distribuição física de suprimentos recebidos por meio do Transporte 

Aéreo Logístico do KC-390 Millennium, aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), em proveito 

do Adestramento Conjunto Específico de Salto Livre Operacional 2022, realizado na Região do 

Lagos – RJ. 

Sob a égide da Estratégia Nacional de Defesa (END), tal atividade demonstrou intensa integração e  

interoperabilidade entre os setores logísticos das Forças Armadas. 

No dia 26 de abril, o Centro de Munição da Marinha (CMM) realizou o  

empréstimo de quatro contêineres à Diretoria do Patrimônio Histórico e  

Documentação da  

Marinha (DPHDM), em 

apo io  às  obras  

estruturais iniciadas 

na Ilha Fiscal. 

O esforço logístico tem 

como objetivo apoiar a MB com a guarda segura de parte de seu acervo  

histórico, pois as obras estão previstas para serem executadas ao longo de 

todo o ano de 2022. 
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O Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo 

(CeITMSP) participou, entre os dias 28 de março e 1º de abril, 

da websérie "Nova Lei de Licitações: um ano para a  

construção do futuro", realizada pela Escola Nacional de  

Administração Pública (Enap) e a Secretaria de Gestão do 

Ministério da Economia (Seges/ME). 

No evento, ministrado pela Advogada da União,  

Drª Marinês Restelatto Dotti, foram apresentados em linhas 

gerais a transição do paradigma legal das contratações  

públicas, com foco maior no futuro. A série apresentou as 

diferenças que se consolidarão no próximo ano até a  

transição completa para a nova lei de licitações (Lei nº14.133/2021) e a revogação da Lei Geral das Licitações (Lei nº 8.666/1993), da 

Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e do Regime Diferenciado de Contratações/RDC (Lei nº 12.462/11). 



Aconteceu na Intendência 

O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) participou do Simpósio de Veteranos e Pensionistas, organizado pela  

Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social do Exército (DCIPAS), em Brasília, nos dias 11 e 12 de abril.  O propósito do 

evento foi criar um ambiente para troca 

de informações e experiências,  

mediante o compartilhamento de boas 

práticas de gestão, objetivando o  

aprimoramento dos respectivos  

processos de trabalho. 

Na abertura dos trabalhos do dia 12, o 

Diretor Geral de Pessoal do EB, General 

de Exército Lourival CARVALHO Silva, 

destacou a importância do Simpósio, 

frisou sobre a evolução nas práticas de 

atendimento ao público de veteranos e 

pensionistas, enfatizando também sobre 

a funcionalidade do aplicativo Gov.Br. 
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O CDAM realizou, em 16 de março, cerimônia para entrega da Medalha “Amigo da Marinha”. 

Na ocasião foram agraciados a senhora Ângela Christina Pinto Coelho Orofino Souto e o 

senhor Marcos de Jesus Dantas de Oliveira, Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, 

e o terminal portuário Sepetiba TECON, por onde a Marinha recebe a maior parte das  

cargas do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) provenientes do  

exterior. 

A condecoração foi concedida em função dos agraciados terem mantido excepcional  

relacionamento com o CDAM, bem como por terem demonstrado especial cuidado no trato 

de assuntos de interesse da Marinha do Brasil o que contribuiu sobremaneira para o bom andamento dos diversos projetos em curso 

na Força. 

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) comemorou, em  

19 de abril, 45 anos de sua criação. Na ocasião, foram realizados culto 

ecumênico e cerimônia militar em que foram agraciados os ganhadores 

dos prêmios “Militar Padrão”, “TTC/Servidor Civil Padrão” e 

“Criatividade e Inovação”, além de homenagear o servidor civil e o  

militar da ativa que há mais tempo servem na OM. 

Neste mesmo dia, foi descerrada a placa que leva o nome do auditório 

do SASM – Capitão de Fragata (T) Fernando Antônio Gonçalves – e  

inauguradas as novas instalações do Departamento de Administração. 



Aconteceu na Intendência 
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O “PDU Expresso” completou um ano de criação em 20 de abril.  

Esse modelo de negócio permite a aquisição de itens de fardamento à distância com  

entregas diretas ao usuário na OM onde serve. Por meio dele, estão sendo realizados 

atendimentos de forma prática e segura aos militares. 

O projeto alcançou a expressiva marca de 2 mil pedidos efetivamente entregues, o que 

demonstra a eficiência da proposta e a adesão do público, facilitando, assim, a aquisição 

dos itens fornecidos aos militares lotados na área de jurisdição do Comando do  

3º Distrito Naval. 

O Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) realizou em 28 de abril, a Palestra sobre Fiscalização de  

Contratos sob a ótica do Controle Externo, conduzida sob  

orientação técnica da Diretoria de Administração da Marinha 

(DAdM), com o propósito de contribuir para a capacitação de  

militares e servidores civis da MB na área de gestão e fiscalização 

de Contratos e Acordos Administrativos. A palestra foi proferida 

pelo Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da 

União (TCU), Sr. Carlos Wellington Leite de Almeida, que  

abordou conceitos e práticas em Fiscalização de Contratos e 

Acordos Administrativos, contemplando a visão do TCU acerca do 

tema. 

O evento foi realizado no auditório do CIANB com a presença do Diretor de Administração da Marinha, Contra-Almirante (IM) Leonardo 

Dias de ASSUMPÇÃO, e de 73 Oficiais-Alunos das turmas do CAIO. Contou ainda com a participação, por meio de transmissão digital, de 

450 militares e servidores civis de 107 organizações militares dos diversos setores da MB.  

No período de 28 de março a 27 de abril, foi realizado, para militares e servidores civis do Setor do Abastecimento, pelo Ins tituto  

SENAI de Tecnologia Automação Industrial, nas dependências do CIANB, 

o Curso de Operação e Manutenção de Embalagens Especiais, com o 

propósito de disseminar conhecimentos acerca dos diversos tipos de 

embalagens existentes utilizadas no acondicionamento dos itens de  

jurisdição dos diversos Órgãos de Distribuição do Sistema de  

Abastecimento da Marinha. Dentre os vários conteúdos transmitidos 

aos alunos, destacam-se: “Conceitos e cuidados relacionados às  

embalagens especiais”; “Técnicas de embalagem a vácuo”; “Embalagens 

plásticas metalizadas e antiestáticas”; e “Sensores utilizados nos  

diversos tipos de embalagens”.  

Ressalta-se a importância da realização do referido curso,  

especialmente para a busca da excelência no processo de recebimento, 

estocagem e fornecimento, pelo Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de Janeiro, dos itens dos Submarinos Classe Riachuelo 

e dos demais Meios Navais, 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.  



Aconteceu na Intendência 
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No dia 31 de março, o CeIMMa participou do lançamento da 29ª 

edição do Prêmio Qualidade Amazonas. O Prêmio é promovido pela 

Federação das Indústrias do Estado do Amazonas – FIEAM, com o 

objetivo de reconhecer e premiar as melhores práticas de gestão  

organizacional e processos produtivos.  

Na oportunidade foram apresentadas as diretrizes de avaliação 

aos candidatos às Categorias Gestão e Processo. O CeIMMa tem o  

compromisso de prestar um serviço de qualidade, bem como ser 

reconhecido pelo elevado grau de satisfação de seus clientes e 

pela otimização na aplicação dos recursos públicos.  

No dia 11 de abril, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa) finalizou mais uma etapa do processo de aperfeiçoamento do  

gerenciamento de estoques de medicamentos e materiais hospitalares, destinados à  

assistência em saúde das populações ribeirinhas da região amazônica. Nessa fase, foi  

concluída a modificação do layout do Paiol de Medicamentos I, o que proporcionou o  

aumento da capacidade de armazenagem em aproximadamente 50m³, bem como a criação 

do Paiol de Medicamentos II, área que será utilizada prioritariamente para materiais e  

insumos odontológicos. Tais mudanças  

permitirão maior agilidade no recebimento e no  

fornecimento de materiais, contribuindo para a 

boa prática de armazenagem.  

No mesmo sentido, em cumprimento à recomendação da Agência Nacional de Vigilância  

Sanitária (ANVISA), todos os paletes de madeiras utilizados nas dependências dos paióis de 

medicamentos foram substituídos por paletes plásticos. Essa ação, além de estar de acordo 

com as normas regulatórias, ensejará em uma redução com o gasto para controle de  

vetores, uma vez que os paletes plásticos são confeccionados com materiais  

antimicrobianos. 

No dia 31 de março, o CeIMMa participou do lançamento da 29ª edição do Prêmio Qualidade  

Amazonas. O Prêmio é promovido pela Federação das Indústrias do 

Estado do Amazonas – FIEAM, com o objetivo de reconhecer e  

premiar as melhores práticas de gestão organizacional e  

processos produtivos.  

Na oportunidade foram apresentadas as diretrizes de avaliação 

aos candidatos às Categorias Gestão e Processo. O CeIMMa tem o  

compromisso de prestar um serviço de qualidade, bem como ser reconhecido pelo elevado grau de satisfação de seus clientes e pela 

otimização na aplicação dos recursos públicos.  



No dia 28 de abril, foi realizado pela Diretoria de Abastecimento da  

Marinha (DAbM) um adestramento presencial para militares  

representantes dos Comandos Distribuidores (COMARE) da área Rio. 

O adestramento foi ministrado pela Divisão de Viaturas da DAbM e teve 

como objetivo sanar dúvidas e transmitir mais informações sobre  

inclusão de novos modelos de viaturas, revisão de dotação e destinação 

de excessos.  

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: 

Aconteceu na Intendência 
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08MAI — Dia da Vitória 

12MAI — Aniversário do Centro de Intendência da Marinha em Salvador (CeIMSa) 

12MAI — Aniversário do Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe)  

12MAI — Aniversário do Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa)  

12MAI — Aniversário do Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia (CeIMSPA)  

12MAI — Aniversário do Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa) 

12MAI — Aniversário do Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa)  

15MAI — Dia do Armamentista 

29MAI — Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas  


