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ORDEM DO DIA Nº 1/2016 
 
 
 
Assunto:    246º Aniversário do Corpo de Intendente s da Marinha  
 

No longínquo 03 de março de 1770, o Rei Dom José I,  Rei de 
Portugal, ouvido seu assessor direto, o Primeiro Mi nistro, Dom Sebastião 
José Carvalho e Mello, o Marques de Pombal,decidiu criar, no distante 
Brasil, por meio de um Alvará Régio o cargo de “Int endente da Marinha e seus 
Armazéns Gerais”. Este cargo tinha por objetivo cui dar das receitas da Coroa 
Real Portuguesa e gerir o patrimônio real deste lad o do Atlântico, na 
Marinha portuguesa. Um cargo que requeria uma confi ança integral do Rei de 
Portugal. 

 
E é assim até hoje, os Intendentes da Marinha brasi leira 

continuam dedicados a gerir com qualidade, competên cia e responsabilidade o 
patrimônio de nossa Marinha. 

 
Muitos anos se passaram, 246 para ser mais preciso,  neste 

período, houve muitas mudanças, de Reinado para Imp ério, e depois para 
República. Muitas guerras foram presenciadas. Muita s moedas existiram em 
nosso país, principalmente na segunda metade do séc ulo passado; muitas 
formas de gestão; uma infinidade de Leis, Normas, D ecretos e Instruções; a 
escrita contábil passou de manual para informatizad a, apareceram as máquinas 
de fazer contas, as calculadoras e depois os comput adores. Nossos uniformes 
também mudaram, e nossas tarefas ampliaram-se. Mas,  os fundamentos da 
confiança na integridade moral dos oficiais Intende ntes e a certeza de um 
serviço bem feito nunca mudaram. 

 
Fomos adaptando-nos as regras de negócio, nos capac itando e nos 

especializando, e hoje a Marinha sabe que pode cont ar com um Corpo de 
Intendentes respeitado, capaz e unido. Somos hoje m uito mais do que 
gestores, somos assessores qualificados. Estamos pr esentes em todos os 
segmentos da Marinha, compomos com honra e espírito  de navio, as tripulações 
de nossa Força, e nos orgulhamos de preparar nossos  navios para o mar, ombro 
a ombro com nossos companheiros da Armada, seja nos  navios cinzas, que 
protegem a Amazônia Azul, e nossos rios interiores,  ou nos navios brancos ou 
nos vermelhos, e estamos presentes nas OM que apoia m a Força de Submarinos; 
não podemos pilotar aeronaves, mas cuidamos delas d esde seu recebimento e 
por toda sua vida operativa. Estamos presentes no C orpo de Fuzileiros 
Navais, cantando com empolgação na Vanguarda, que é  honra e dever; estamos 
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presentes nos hospitais, nas escolas de formação, n o Serviço de Inativos e 
Pensionistas e no Serviço de Assistência Social; au xiliamos a autoridade 
marítima; e estamos presentes na pesquisa e no dese nvolvimento cientifico; e 
dentro de nossas competências assessoramos o setor de Material no que há de 
mais complexo, o Apoio Logístico Integrado. E no no sso setor SGM, 
assessoramos a Alta Administração Naval com os conh ecimentos adequados ao 
dia-a-dia dos embates orçamentários e financeiros, na busca pela qualidade 
da Gestão com o aperfeiçoamento contínuo do Program a Netuno; no planejamento 
e execução das funções logísticas Suprimento e Tran sporte (por nós, 
consideradas juntas, traduzidas como o Abasteciment o), e nos esmeramos 
cuidadosamente, a fazer chegar a cada militar os pr oventos devidos depois de 
mais um mês de trabalho incansável. E fazemos tudo isso sem precisar estar 
debaixo de holofotes, pelo contrário nosso trabalho  é silencioso, mas 
preciso. 

 
Também estamos representados no Líbano, no Haiti e onde mais a 

Marinha necessitar e desejar. Integramos as Empresa s Publicas EMGEPRON e 
AMAZUL e presidimos a Autarquia Caixa de Construçõe s de Casa para o Pessoal 
da Marinha. 

 
Nesta singela cerimônia, onde aproveitamos para apr esentar o 

nosso novo Centro de Instrução e Adestramento Almir ante Newton Braga, 
agradecemos inicialmente a presença do Almirante de  Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, Comandante da Marinha, que muito nos honra e 
prestigia, presidindo esta Cerimônia, aos ex-Minist ros da Marinha, e ex-
Comandantes da Marinha, aos membros do Almirantado,  aos ministros do 
Superior Tribunal Militar, e aos ex- SGM agradecemo s pelas honrosas e 
notáveis presenças, que muitos nos orgulham. Da mes ma forma, a todos os 
Almirantes Intendentes da Reserva, e demais oficiai s Intendentes da Reserva, 
seus exemplos de dedicação e abnegação são fatores motrizes para incentivar 
a todos nós da ativa. Agradecemos também aos Almira ntes dos outros Corpos, 
da ativa e da reserva, pela presença, aos oficiais generais, presentes ou 
representados, do Exercito e da Força Aérea Brasile ira, e aos amigos 
Almirantes estrangeiros, da Argentina e Chile, que a cada ano estreitam 
ainda mais nossos laços de amizade, agradecemos pel a presença. A todos os 
presentes, senhores e senhoras, o Corpo de Intenden tes se sente orgulhoso 
com vossas presenças. 

 
Neste ano, além da tradicional entrega dos Certific ados de 

Intendentes Honorários àqueles que, sem usarem a fo lha de acanto, muito 
contribuem para nossa atividade e por isso nos sent imos orgulhosos de tê-los 
presentes e podermos agradecer suas colaborações co m um singelo certificado, 
teremos também, neste dia, a entrega solene das pri meiras Medalhas Mérito 
Acanto, recentemente criada por Decreto Presidencia l. A Medalha Mérito 
Acanto, foi criada para reconhecer o valor daqueles  que, durante anos, 
cuidaram dos haveres e do patrimônio da Marinha. Es ta Medalha possui, para 
os Intendentes, correspondência à Medalha Mérito Ma rinheiro e a Medalha 
Mérito Anfíbio. Nesta ocasião, receberão suas Medal has os Almirantes 
Intendentes da reserva que tiveram participação dir eta no tramite para 
criação dessa Medalha, com seus tempos computados d urante a ativa, e os 
Almirantes da Armada reconhecidos como Honoris Caus a, por participarem 
ativamente na concretização deste reconhecimento. U m agradecimento especial 
ao Almirante de Esquadra Torres, ex-Secretário-Gera l da Marinha, que será 
representado pela Senhora Helena Torres, um dos men tores e principal 
incentivador do Mérito Acanto. A partir desta data todos os oficiais que 
assumam ou tenham assumido funções de responsabilid ade fiscal e funções de 
intendente terão seus tempos contados, e a cada 13 de dezembro receberão 
suas medalhas correspondentes. 
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Prezados oficiais Intendentes, que com orgulho oste ntam o acanto 

em suas platinas, continuem a saga daqueles que nos  antecederam, mantenham-
se constantemente atualizados e preparados para enf rentar desafios, não se 
descuidem do preparo, e nem se acomodem, lembrem-se  que para a guerra o 
treinamento e a preparação devem ser contínuos, e a  nossa guerra é real e 
permanente. Preparem-se e sintam-se prontos para os  novos desafios. Estamos 
vivendo um período de contrição orçamentária e fina nceira, e mais do que 
nunca a Marinha vai nos exigir, planejamento, asses soramento e dedicação. 
Tenho certeza que estamos e estaremos sempre pronto s. 

 
Temos orgulho em vestir o branco, o cinza, o camufl ado e o 

macacão operativo, e a Marinha pode ter a certeza q ue tem em seu Corpo de 
Intendentes oficiais preparados para a aplicação e o preparo do Poder Naval. 

 
Somos Marinheiros, somos Fuzileiros, somos Intenden tes. 
Viva a Intendência!! 
Viva a Marinha!! 

 
 
 
 

HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR 
Vice-Almirante (IM) 

Diretor 
 
 
 
 
BONO Especial Nº 167/2016. 
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br  onde poderão ser 
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha  do Brasil. 


