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ORDEM DO DIA Nº 1/2014 

  
 
Assunto: 244º Aniversário do Corpo de Intendentes d a Marinha 

  
A criação do Corpo de Intendentes da Marinha (CIM) remonta ao dia 3 

de março de 1770 quando, com vistas a atender as ne cessidades administrativas 
e gerenciais dos assuntos relacionados à Fazenda Re al e aos Armazéns da 
Coroa, o Rei Dom José I e o Primeiro-Ministro Dom S ebastião José Carvalho e 
Mello, o Marquês de Pombal, assinaram, em Lisboa, o  Alvará Régio instituindo 
o posto de “Intendente da Marinha e seus Armazéns G erais” e, 
consequentemente, fundando os primórdios do Serviço  de Intendência Naval.  

Desde a sua criação, a Intendência da Marinha sempr e soube trilhar o 
caminho do constante aprimoramento e, hoje, podemos  refletir e demonstrar que 
o Corpo de Intendentes da Marinha se mantém alinhad o ao espírito de vanguarda 
e evolução, sobretudo com as modificações decorrent es da recente 
reestruturação do Setor da Secretaria-Geral da Mari nha. 

Dentre as medidas adotadas, a criação da Diretoria de Coordenação do 
Orçamento da Marinha (COrM), da Diretoria de Gestão  Orçamentária da Marinha 
(DGOM), a mudança da subordinação da Diretoria de F inanças da Marinha (DFM) e 
a redefinição da missão da Diretoria de Administraç ão da Marinha (DAdM) foram 
essenciais para atender a visão de futuro da Marinh a de racionalizar o 
desempenho das tarefas relacionadas com Orçamento, Economia, Finanças e 
Contabilidade, contribuindo para a integração e a h ierarquização das ações e 
informações necessárias à condução dessas atividade s e possibilitando o 
estabelecimento de canal único de interlocução da M arinha junto à estrutura 
orçamentário-financeira federal, em especial, o Min istério da Defesa (MD), o 
Ministério da Fazenda (MF), destacando a Secretaria  do Tesouro Nacional 
(STN), o Ministério do Planejamento, Orçamento e Ge stão (MP), especialmente a 
Secretaria de Orçamento Federal (SOF), a Secretaria  de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos (SPI) e a Secretaria de Assuntos Internacionais 
(SEAIN), bem como os demais órgãos governamentais d a área econômica. 

Também fruto dessa reestruturação, pode-se observar  grande mudança 
de paradigma no Setor de Abastecimento, norteada pe la Diretiva para o 
Planejamento do Abastecimento (DIPLAB). Tendo por o rientação a Estratégia 
Nacional de Defesa (END), a DIPLAB vem orientando o  processo de transformação 
da cultura organizacional vigente no Sistema de Aba stecimento da MB (SAbM), 
visando a aprimorar o seu desempenho na solução do problema logístico 
militar, que envolve o efetivo emprego do Poder Nav al, com ênfase para o 
PROSUB, abrangendo a moldura temporal dos próximos anos até 2022.  

Com base no estabelecido na DIPLAB, destacam-se alg umas iniciativas 
implementadas pelo Setor de Abastecimento, como a r eestruturação física e 
organizacional da Diretoria de Abastecimento da Mar inha (DAbM) e suas OM 
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subordinadas; a criação do Núcleo de Catalogação de  Material da Marinha 
(NUCAMM), do Escritório de Ligação do Abastecimento  com a Esquadra (ELEsq) e 
do Escritório de Ligação do Abastecimento com a FFE  (ELAFFE); o aprimoramento 
e emprego do Plano de Prontidão Permanente do SAbM (P3SAM); a renovação das 
embarcações de apoio do SAbM; e o incremento na uti lização do Modal Maritimo 
(MODMAR), no intuito de reduzir a dependência exclu siva do modal terrestre no 
RJ. 

O esforço logístico do SAbM tem assumido uma import ância crescente 
para o sucesso de comissões de envergadura internac ional, a exemplo das 
frequentes comissões envolvendo meios da Esquadra e  dos Distritos Navais 
junto às Marinhas amigas passando pela Operantar e pelas Operações de ajuda 
humanitária ou de manutenção de paz.  

Essa credibilidade e confiança depositada nos ofici ais do CIM 
levaram a nossa participação no planejamento e na e xecução de Operações 
Conjuntas com as demais Forças Armadas e até mesmo o Comando Logístico de 
Áreas de Operações, promovendo a execução da logíst ica conjunta de modo 
eficiente e otimizado nessas operações. 

Nos assuntos afetos à Gestão Pública na MB, a DAdM destaca-se por 
gerir o Programa Netuno, ferramenta consolidada na Marinha e de ampla 
utilização pelas OM, oferecendo mecanismos na busca  da excelência em gestão.  

Cabe também destacar a preparação do Centro de Inst rução e 
Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB), OM dir etamente subordinada à 
DAdM, para receber neste ano, os Cursos de Aperfeiç oamento de Intendência 
para Oficiais (CAIO), de Especialização de Intendên cia (C-Espc-INT) e de 
Aperfeiçoamento Avançado (C-Apa). 

Diretamente subordinado ao Comandante da Marinha, o  Centro de 
Controle Interno da Marinha (CCIMAR), dirigido por um Oficial General do CIM, 
em seu trabalho diuturno, carrega a enorme responsa bilidade de conduzir as 
atividades de Controle Interno da Força, assessoran do o Alto Comando e 
orientando todas as unidades da MB, sendo, ainda, o  interlocutor da Marinha 
junto aos órgãos de fiscalização e controle do Pode r Executivo Federal.  

Importante mencionar a relevância das tarefas acome tidas à Caixa de 
Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCC PM), principalmente 
aquelas relacionadas à aquisição de moradia própria  pelo nosso pessoal. 

O CIM faz-se presente, ainda, na Amazônia Azul Tecn ologias de 
Defesa S.A. (AMAZUL), cuja Diretoria de Administraç ão e Finanças é exercida 
por um Almirante Intendente, e na Empresa Gerencial  de Projetos Navais 
(EMGEPRON), também contando com Almirante do CIM em  sua diretoria.  

Dada a elevada significância da recente decisão da Alta 
Administração Naval, não poderia deixar de citar a entrada da mulher na 
Escola Naval, que representa marco histórico para a  Marinha e para a 
sociedade brasileira.  

A primeira admissão feminina remonta aos idos de 19 80. À época, 
elas integravam um corpo auxiliar e sua participaçã o fora restrita a cargos e 
serviços em terra. Atualmente, as militares prestam  serviços em diversas 
áreas: engenharia, saúde, intendência, quadro auxil iar da Armada, entre 
outras. Temos a absoluta certeza de que em 2017, qu ando cruzarem os Pórticos 
de Villegagnon para iniciar o Oficialato, as primei ras Oficiais do CIM 
formadas pela Escola Naval contribuirão para assegu rar o engrandecimento da 
nossa Instituição e, especialmente, do nosso Corpo.  

Estamos presentes em todas as áreas da Marinha. As atividades 
realizadas pelos Intendentes permeiam o tecido da n ossa instituição, 
sustentadas pela abnegação, entusiasmo e preparo pr ofissional, que fortalecem 
o perfil do Oficial Intendente ao longo das geraçõe s.  

Por tudo isso, hoje, congratulo e saúdo a todos do CIM, do passado 
e do presente e, também, àqueles que, mesmo não sen do Intendentes, têm 
contribuído para o nosso propósito. Aos Intendentes  da Marinha, em 
específico, exorto-os a não se satisfazerem apenas com os êxitos amealhados e 
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continuem a perseverar para demonstrar nossa dispos ição em ampliar cada vez 
mais a participação e contribuição do CIM à Marinha  do Brasil. 

  
 
“VIVA A MARINHA”!!! 
  
  
  

ANATALICIO RISDEN JUNIOR 
Vice-Almirante (IM) 

Diretor 
 
 
 
 
BONO ESPECIAL Nº 167/2014. 
Visite a página da Marinha na Internet – ( www.mar.mil.br ) onde poderão ser 
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha  do Brasil. 


