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O Corpo de Intendentes da Marinha  

agradece aos Militares e Servidores Civis que,  

diuturnamente, trabalham para sempre prestar o 

melhor serviço à Marinha.  

Desejando Boas Festas a todas as famílias!  



33ª corrida do Corpo de Fuzileiros Navais e 15ª do Corpo de Intendentes da Marinha 
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No dia 28 de novembro, no Aterro do  

Flamengo, o Corpo de Intendentes da  

Marinha marcou presença na 33ª corrida 

do Corpo de Fuzileiros Navais e 15ª do  

Corpo de Intendentes da Marinha. Diversas 

O r g a n i z a ç õ e s  M i l i t a r e s  f o r a m  

representadas pelos seus pelotões  

vibração além de diversos militares  

correndo nas categorias individuais de 5 e 

10km. 

A Oficial-Aluna do Curso de Aperfeiçoamento Avançado de Intendência para Oficiais (C-ApA-IM) do CIANB,  

1T (QC-IM) PRÍNCIA Pimenta Braga, foi premiada pelo 3º lugar na categoria individual – feminino - 5 km, recebendo o troféu das mãos do 

Comandante do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), Contra-Almirante (FN) Elson Luiz de Oliveira GÓIS.  

A alegria e a disposição dos militares na manhã de domingo demonstraram, mais uma vez, que a Intendência está sempre presente. 

O Centro de Controle de Inventário da Marinha recebe visita do  

Subdiretor de Abastecimento da FAB 

Na busca pelo aperfeiçoamento contínuo dos processos  

relacionados à cadeia logística de fardamento, no dia 30 de  

novembro, o Centro de Controle de Inventário da Marinha  

recebeu a visita do Subdiretor de Abastecimento da Força  

Aérea Brasileira (FAB), Brigadeiro Intendente Gilson Alves de  

ALMEIDA JUNIOR, acompanhado de sua comitiva, composta por 

nove oficiais do setor de Abastecimento da FAB. 

Na ocasião, a comitiva percorreu instalações do Depósito de  

Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ) e do Centro de Distribuição de Uniformes da Base de Abastecimento da Marinha no 

Rio de Janeiro (CDU-BAMRJ), onde foram apresentados os processos e modernas ferramentas tecnológicas, destacando-se a utilização 

do sistema WMS no gerenciamento de itens afetos à cadeia de suprimentos de uniformes, bem como o Armazém Vertical de Extração 

por Prateleiras (AVEP). 
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CNBE celebra seu Jubileu de Ouro 

No dia 29 de outubro de 2021, a Comissão Naval Brasileira na Europa (CNBE) completou 50 

anos de existência. No dia 9 de novembro, foi realizado evento alusivo ao Jubileu de Ouro da 

CNBE. Na ocasião, estiveram representadas instituições que possuem estreito  

relacionamento com a Comissão, como a Representação Permanente do Brasil Junto à  

Organização Marítima Internacional (RPB-IMO), a Embaixada do Brasil em Londres, o  

Consulado-Geral do Brasil em Londres, Adidâncias, a Comissão Aeronáutica Brasileira na  

Europa (CABE) e o Banco do Brasil. 

Inauguração do novo ambiente do SISPAG2 

No dia 4 de novembro, o Diretor de Finanças da Marinha, Vice-Almirante (IM) LUIZ ROBERTO Basso, acompanhado pelo Diretor da  

Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM), Capitão de Mar e Guerra (IM) Ricardo Yukio IAMAGUCHI, efetuaram a inauguração do novo  

ambiente de gerenciamento de desempenho do SISPAG2, dos seus módulos auxiliares e da plataforma BP ON-LINE, com a utilização de 

ferramentas gráficas para o monitoramento dos componentes que 

constituem a arquitetura computacional desses sistemas. 

Dessa forma, a equipe de Tecnologia de Informação da PAPEM passou 

a dispor de ampla visibilidade para realizar, em tempo real, o  

acompanhamento do desempenho dos referidos sistemas  

computacionais, possibilitando a adoção de medidas preventivas para 

mitigar, tempestivamente, ocorrências relativas ao baixo desempenho 

ou indisponibilidade, de modo a atender todos os estágios do  

processamento da folha de pagamento de pessoal, sendo mais um 

importante recurso tecnológico, que contribuirá com a missão  

institucional da Pagadoria, com “Ordem, Prontidão e Regularidade!”. 



Parceria entre CMM e IPqM para ativação do Laboratório de Calorimetria produz seus 

primeiros resultados 
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No dia 19 de novembro, a parceria de transferência e operacionalização dos novos microcalorímetros do Laboratório de Calorimetria do 

Centro de Munição da Marinha (CMM) para as instalações do Instituto de  

Pesquisas da Marinha (IPqM) apresentou os primeiros resultados de testes e  

estabilidade química de pólvora. Enquanto os testes tradicionais determinam 

a qualidade do propelente pela análise do desprendimento de gases nitrosos 

da amostra e permitem  

assegurar sua validade por 

apenas um ano, a opção da 

MB pela microcalorimetria 

p e r m i t e  a v a l i a r  o  

e n v e l h e c i m e n t o  d o  

propelente e determinar seu tempo de vida seguro por até oito anos. 

O encerramento da fase de calibração e os resultados produzidos elevam a segurança e 

confiabilidade das análises de estabilidade dos materiais do símbolo de jurisdição “J” 

realizados pelo CMM e possibilitam ao IPqM ampliar suas pesquisas científicas,  

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços para a Força e em potenciais 

acordos externos de cooperação.  

Inauguração da Sala de Aula Virtual do CIANB no CeIMMa 

No dia 29 de outubro, foi realizada a cerimônia de inauguração da Sala de Aula Virtual do Centro de Instrução e Adestramento  

Almirante Newton Braga (CIANB), componente do Projeto “CIANB  

Virtual”, em parceria com o Centro de Intendência da Marinha em  

Manaus (CeIMMa). A cerimônia foi presidida pelo Comandante do 9º Distrito  

Naval, Vice-Almirante RALPH DIAS da Silveira Costa. 

 

 

 

A nova Sala Virtual do CeIMMa possui equipamentos de  

videoconferência e mobiliário desenhado especialmente para o local, com 

capacidade para 22 alunos, todos dispondo de notebooks  

individuais, e passará a compor a programação de cursos do CIANB, com o 

oferecimento de capacitações específicas para as OM da área. 



Em 28 de outubro, o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha 

(SVPM) recebeu a visita do Diretor de Civis, Inativos, Pensionistas e  

Assistência Social do Exército (DCIPAS), General de Brigada Luciano  

Batista de LIMA. Na ocasião, o Diretor do SVPM,  

Capitão de Mar e Guerra (IM) Marcelo GAMELEIRA Corrêa ministrou uma 

palestra, apresentando a estrutura organizacional, principais indicadores 

de desempenho, dados estatísticos e outros assuntos relevantes atinentes 

à gestão da OM. A palestra foi uma oportunidade de aprendizado mútuo e, 

por diversas vezes, o General LIMA pediu a palavra para formular  

perguntas e tecer comentários, criando espaço para um diálogo franco e 

produtivo na busca de soluções para questões comuns ao SVPM e à  

DCIPAS. 

Após a palestra, foi realizada uma visita às instalações dos principais setores do SVPM, tanto os localizados no Edifício Almirante  

Tamandaré quanto no Anexo na Praça XV. Nas palavras finais, ambos os Diretores fizeram questão de enaltecer o valor do encontro e a 

importância desse tipo de interação com vistas ao aprimoramento da gestão e dos processos de ambas as forças. 

SVPM implanta Sistema Gerenciador de Filas 

O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) empenhou-se para encontrar uma solução  

prática para melhorar o fluxo de pessoas em seus setores de atendimento ao público. Um novo sistema 

de gerenciamento de filas foi implantado, visando à redução de custos operacionais, aumento da  

qualidade do atendimento, a medida que diminui o tempo de espera, e fornecer uma percepção de  

organização na distribuição e chamada das senhas, criando 

dessa forma, um ambiente propício ao aumento do nível de 

satisfação dos usuários. 

Dentre os recursos que o sistema oferece aos atendentes, 

podemos mencionar: a visualização das filas/serviços, com a quantidade de pessoas 

aguardando o atendimento; o tempo de espera do usuário; a possibilidade de repetir o  

chamado e finalizar o atendimento, confirmando ou não o comparecimento do cliente; e o 

fato do atendente poder imprimir senhas para outros serviços, caso seja necessário. No 

que tange à gestão de usuários e supervisão, é fornecido um módulo de relatórios com o 

intuito de informatizar o processo, pois os relatórios podem ser consultados em tela e 

exportados. Alguns exemplos de informações que podem ser obtidas: total de senhas emitidas e atendidas, desistências por fila/serviço 

ou atendente; Tempo Médio de Espera (TME) e Tempo Médio de Atendimento (TMA); extrato completo por período; gráficos de evolução do 

tempo de espera por dia e gráfico por demanda de serviços. 
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SVPM recebe visita do Diretor da DCIPAS  
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Almoxarifado Virtual Nacional  

O Centro Logístico do Material da Marinha (CLogMat) firmou  

contrato decorrente da participação no Pregão nº 07/2020,  

conduzido pela Central de Compras do Ministério da Economia.  

Trata-se da contratação de um serviço inovador no setor público, o  

Almoxarifado Virtual Nacional (AVN), executado por meio de um  

sistema informatizado para o fornecimento de materiais de  

consumo administrativo, que englobam materiais de escritório,  

suprimentos de informática e papelaria. O serviço é normatizado pela  

Instrução Normativa SEGES/ME nº 51, de 13 de maio de 2021. Os resultados alcançados pela plataforma na área do Distrito Federal  

motivaram a Central de Compras do Ministério da Economia a implementar o modelo em âmbito nacional, ocasião na qual surgiu o AVN.  

O AVN utiliza o Just in Time como modelo de solução do fornecimento de material, já adotado no setor privado. Dessa forma, o  

objetivo é fornecer a quantidade exata de um produto, de acordo com a demanda, de forma rápida e sem a necessidade da formação de 

estoques. A vantagem é alcançar economia de escala, redução de custos logísticos, padronização dos itens e melhoria da gestão.  

SASM moderniza área de atendimento aos usuários 

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) finalizou, no mês de  

novembro, a obra de modernização da recepção de atendimento aos usuários. 

A reforma teve como objetivo proporcionar um ambiente com mais conforto e 

acolhimento à Família Naval.  

Além do ambiente climatizado para que os usuários possam aguardar seus 

atendimentos com comodidade,  o espaço possui  uma  

pequena brinquedoteca e biblioteca para crianças. 

1° Simpósio de Gestão e Fiscalização de Contratos 

O Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) realizou, em 26 de novembro, o 1° Simpósio de Gestão e Fiscalização de Contratos voltados para a 

área da saúde. Destaca-se que a matéria afeta à supervisão  

contratual é ampla e possui peculiaridades entre órgãos e entidades  

responsáveis, gerando inúmeros desafios que devem ser transpostos por 

seus agentes.  

Dentre todos os desafios, cabe destacar que o HNMD almeja,  

principalmente, capacitar seus militares para o desempenho da função.  

Desta maneira, o 1º Simpósio contribuiu para o programa de  

capacitação continuada dos fiscais do HNMD e dos inscritos de outras  

Organizações Militares. 
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A edição especial nº 250 da Revista Brasileira de Contabilidade (RBC), com temática sobre as  

experiências na convergência contábil no Brasil, publicou o estudo desenvolvido pela Capitão de  

Corveta (T) ISABELLE Leal da Silva Cardoso, da Diretoria de Finanças da Marinha, intitulado “Efeitos do 

passivo de benefícios pós-emprego à luz da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor  

Público (NBC TSP 15) Benefícios a Empregados: um estudo na Marinha do Brasil”. 

Além da citada análise, o estudo pretende contribuir para a construção de uma literatura voltada às 

especificidades do setor público, principalmente no tocante aos militares das Forças Armadas, e para 

o aperfeiçoamento das atividades relacionadas à Gestão Contábil na MB, sobretudo quanto à  

implementação das NBC TSP. O referido artigo encontra-se disponível no link:  

https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2021/10/RBC250_jul_ago-1.pdf. 

Aconteceu na Intendência 

No dia 9 de novembro, foi realizada, no auditório do Centro de Controle de 

Inventário da Marinha (CCIM), a Reunião da Comissão Gerencial da Cadeia 

Logística de Fardamento, que contou com a participação de militares da 

Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM), CCIM, Centro de Obtenção da 

Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), Depósito de Fardamento da Marinha no 

Rio de Janeiro (DepFMRJ), Centro de Distribuição de Uniformes no 1º Distrito 

Naval (CDU-1ºDN) e Centro de Distribuição de Uniformes na Base de  

Abastecimento na Marinha do Rio de Janeiro (CDU-BAMRJ). 

Na oportunidade, foram tratados diversos assuntos, visando ao  

aprimoramento dos processos afetos à cadeia de suprimentos de uniformes 

da Marinha, destacando-se a implementação da logística reversa, que objetiva à correta destinação, sob o aspecto ambiental, de itens 

de fardamento não mais utilizados pelos militares.  

Nos dias 8 e 9 de novembro, o Centro de Munição da Marinha (CMM)  

realizou o Fornecimento de Munição, a fim de apoiar o retorno da Fragata 

Defensora ao Setor Operativo. 

A quantidade fornecida de munição foi de aproximadamente 17 toneladas e 

envolveu militares das duas organizações militares, os quais trabalharam em 

conjunto para completar a dotação operativa do meio. 

https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2021/10/RBC250_jul_ago-1.pdf.
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Aconteceu na Intendência 

O Centro de Intendência da Marinha em Salvador (CeIMSa) promoveu,  

presencialmente, o Leilão nº 01/2021. A sessão pública  

ocorreu no dia 22 de novembro, no pátio de manobra da OM, contando com a 

presença de 47 interessados. 

Destacou-se, nesse certame, a alienação de embarcação miúda pertencente 

à Base Naval de Aratu (BNA), a qual obteve, no seu melhor lance, majoração 

de 100% em relação ao seu valor de referência. Além desse item, foram  

leiloadas oito viaturas administrativas e o valor total auferido excedeu em 

40% o montante financeiro esperado. 

O Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) realizou, entre os 

dias 25 de outubro e 17 de novembro, o  C-Esp-CNE, Turma 2021. O curso visa preparar 

Militares e Servidores Civis para o exercício de atividades funcionais inerentes às  

Comissões Navais no Exterior 

(CNE) - CNBW e CNBE – e foi 

ministrado de forma a garantir 

as qualificações necessárias ao 

atendimento das matrizes de capacitação, por funções, elaboradas pelas 

próprias CNE e validadas pelas Organizações Militares Orientadoras  

Técnicas (OMOT) do Setor SGM. 

O curso contou com o apoio de Instrutores das OMOT do Setor SGM e de 

outras Diretorias Especializadas, bem como contemplou a  

participação da Chefe do Centro de Estudos em Ciências Sociais da Escola Naval (EN), Capitão de Fragata (IM) ANA Cristina LIMA Silva 

Venâncio, que ministrou palestra sobre os principais desafios e experiências vivenciadas nas CNE. 

Nos dias 8 e 9 de novembro, o Centro de Intendência da Marinha em São  

Pedro da Aldeia (CeIMSPA) recebeu os alunos do Curso Especial de Apoio à 

Aviação para Oficiais (C-Esp-ApAvO), a fim de possibilitar o cumprimento do 

estágio curricular referente à disciplina EPA (Estágio Profissional Aplicado). 

O C-Esp-ApAvo visa à melhoria da capacitação de parcela de nossa força de 

trabalho para o desempenho das atividades relacionadas à aviação. No 

estágio foram realizadas atividades das áreas de logística e de recursos 

financeiros afetos à manutenção da disponibilidade dos meios aeronavais. 



O CIANB recebeu, em 23 de novembro, a visita de 12 Alunos do Colégio Naval, dos 

três anos escolares. O intuito da visita foi propiciar um maior conhecimento sobre 

as atividades desenvolvidas pelos Oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha, além 

de motivá-los à carreira militar-naval. 

Na oportunidade, os alunos assistiram 

uma breve apresentação dos Oficiais 

do CIANB sobre os aspectos inerentes 

à carreira, seguindo-se de visita às 

instalações da OM e ao Espaço  

Memória da Intendência.  

9 

Aconteceu na Intendência 

O CIANB promoveu, nos dias 20, 22 e 24 de novembro, o Jogo de Negócios 

para os Oficiais-Alunos do C-ApA-IM de 2021. Essa edição contou com a  

orientação técnica do Professor Gustavo Freire Mousinho, com experiência 

de mais de 13 anos em jogos de simulação, incluindo participações junto à  

Fundação Getulio Vargas (FGV) e Fundação Coordenação de Projetos,  

Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC), vinculada à Universidade  

Federal do Rio de Janeiro. 

O Jogo foi conduzido com o intuito de promover a visão crítica, a cooperação 

e ampliar a capacidade de decisão, com impacto direto na qualidade da  

capacitação dos Oficiais-Alunos por meio de práticas em planejamento,  

                                                                                              análise e solução de problemas de gestão. 

No dia 18 de novembro, o CIANB, sob orientação técnica da Diretoria de  

Administração da Marinha (DAdM), conduziu capacitação sobre Fiscalização de 

Contratos sob a ótica do Controle Externo.  

O evento contou com palestra do Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal 

de Contas da União (TCU), Sr. Carlos Wellington Leite de Almeida, realizada no  

auditório do CIANB para os  

56 Oficiais-Alunos do Curso de  

Aperfeiçoamento Avançado de  

Intendência para Oficiais (C-ApA-IM), 

sendo transmitida, via Webex, para 

mais de 380 Militares e Servidores                  

Civis da MB. Após a palestra, foi aberta a mesa de debates.  



Entre os dias 3 e 5 de novembro, o CIANB capacitou como fiscais 

de contratos,  277 militares do Centro de Instrução Almirante  

Alexandrino (CIAA), sendo 91 alunos Escreventes do Curso de  

Aperfeiçomento (C-Ap). 
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Aconteceu na Intendência 

O Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo (CeITMSP) participou do 11º Fórum  

Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna, nos dias 18 e 19 de novembro, de forma online, com  

palestras, discussões e reflexões conduzidas por renomados especialistas que abordaram  

assuntos de extrema relevância para as atividades de Auditoria e Controle Interno. 

Os temas foram abordados por profissionais de diversos órgãos de controle: Auditor-Geral do Senado, 

Secretário da Controladoria Geral – ES, Diretora do Laboratório de Análise de Dados da Fundação  

Instituto de Administração (FIA), Auditor Federal de Controle Externo do TCU e  

Controlador-geral do Estado de Goiás. 

De 10 a 12 de novembro, o posto móvel do Centro de Distribuição de  

Uniformes do Comando do 1° Distrito Naval (CDU-1°DN) esteve presente no 

Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD). Nesse breve período, foram realizados 

185 atendimentos, que resultaram na venda de 1.317 unidades de itens de  

f a r d a m e n t o .  

Dentre as ações 

e m p r e e n d i d a s , 

destacam-se os  

e s f o r ç o s  

envidados pelo 

H N M D  n a 

preparação de toda a estrutura necessária e o abastecimento eficaz da  

unidade móvel promovido pelo CCIM e pelo Depósito de  

Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ).Vale mencionar que o 
Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) dispõe, atualmente, de duas 

unidades móveis para a venda de uniformes, que propiciam um sensível incremento nos níveis de serviço da cadeia logística de  

fardamento, além de maior conforto e comodidade aos militares de OM mais isoladas. 
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Aconteceu na Intendência 

Nos dias 18 e 19 de novembro, o Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa) realizou o curso  

profissionalizante de Operador de Empilhadeira, que contou com  

três instrutores da empresa RCI – Treinamentos e Atividades Técnicas e a  

particpação de 11 militares do CeIMLa. 

O curso teve como objetivo a melhoria dos processos inerentes à  

operacionalidade dos maquinários existentes no CeIMLa, promovendo a  

habilitação dos militares e atribuindo maior grau de perícia e segurança ao 

desenvolvimento das atividades que envolvem o trânsito de cargas a bordo, 

tanto para fins de gestão do estoque interno, quanto para atendimento a 

clientes. Com isso, contribuímos para a elevação da eficiência desta parcela 

do Sistema de Abastecimento da Marinha no Pantanal. 

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) realizou, em 30 de  

novembro, palestra de orientação sobre o Serviço de Apoio Funerário (SAF) 

para Elementos de Ligação e Sargenteantes de suas Organizações Militares  

apoiadas. A atividade contou com a presença de 70 participantes. 

Na ocasião, foram esclarecidas as principais dúvidas sobre os seguintes 

assuntos: apoio funerário, translado de corpos, auxílio funeral e seguro de 

assistência póstuma. 

No dia 4 de novembro, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa) participou 

da 22ª Mostra de Gestão e Melhorias para Qualidade, do Programa Qualidade Amazonas 

(PQA), com as apresentações das  

Organizações Finalistas do Prêmio Qualidade 

Amazonas 2021, no SESI - Clube do  

Trabalhador. 

O Prêmio Qualidade Amazonas é considerado 

pela classe empresarial como o “Oscar da 

Qualidade” no Amazonas e tem servido como indicador do nível de excelência das  

organizações privadas e públicas. Outro fator importante é a oportunidade de  

compartilhamento de melhores práticas durante a realização das etapas do evento. 

No dia 5 de novembro, foi inaugurada no CeIMMa, a Academia “Gavião Saudável”, que faz 

parte do Programa de mesmo nome e que 

está alinhado ao objetivo estratégico 

"Preservar o Clima Organizacional Favorável", 

baseado nos valores Integração, Cooperação 

e Valorização das Pessoas, buscando melhor 

qualidade de vida da tripulação. 
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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. 

13DEZ — Dia do Marinheiro 

15DEZ — Aniversário do Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ) 

21DEZ — Aniversário da Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ) 

25DEZ — Natal 

28DEZ — Dia da Marinha Mercante 

Datas comemorativas: 

https://www.marinha.mil.br/intendencia/

