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ORDEM DO DIA Nº 1/2019

Assunto: 249º Aniversário do Corpo de Intendentes d a Marinha

Há 249 anos, no dia 3 de março de 1770, D. José I e  o Primeiro Ministro D. Sebastião José

de Carvalho e  Mello,  Marquês de  Pombal,  assinaram n o Palácio  de  Nossa Senhora  da  Ajuda,  o

Alvará Régio que instituiu o cargo de Intendente da  Marinha para o Arsenal de Salvador, bem

como definiu as atribuições da Junta da Administraç ão da Fazenda.

Este  ato  ocorreu  em  decorrência  da  reorganização  da  Marinha  portuguesa,  realizada  no

período do Marquês de Pombal, onde os arsenais para  reparo e construção de navios passaram a

ser  subordinados  à  Secretaria  da  Marinha,  e  com  ess a  nova  situação,  surgiu,  então,  a

imprescindibilidade  de  um  gestor  para  exercer  o  con trole  dos  recursos  necessários  ao

funcionamento  dos  arsenais  instalados  na  Colônia,  e  assim,  evitar  a  má  administração  das

verbas, bem como, o desperdício e a corrupção.

No decorrer do tempo, a Marinha do Brasil passou po r muitas transformações estruturais, por

meio de evoluções dos meios operativos e, no presen te momento, vivemos ante a expectativa de,

em breve,  contar  com a propulsão nuclear.  Essa real idade nos estimula a estar prontos para

atender às necessidades crescentes do nosso Poder N aval, onde se confrontam a insuficiência de

recursos e a necessidade de resultados, que nos lev am a buscar o permanente aprimoramento de

nossas  Organizações Militares (OM),  sistemas e  proc essos,  de modo a torná-los,  a cada dia,

mais eficientes e eficazes.

O Corpo de Intendentes sempre esteve presente de fo rma significativa na evolução da nossa

Marinha, posto que,  no esforço logístico para empre endê-la,  agregaram-se várias gerações de

ilustres  oficiais  Intendentes,  cuja  memória  muito  n os  orgulhamos,  e  a  quem  dedicamos  uma

reverência de respeito e admiração, pelo significat ivo legado de realizações que nos deixaram.

A excelência da Intendência da Marinha deve-se muit o ao alto grau de profissionalismo, à

busca constante da atualização dos diversos assunto s, à iniciativa, à seriedade e à dedicação

dos nossos oficiais, praças e servidores civis, que r embarcados em OM operativas ou nas OM de

terra.

A aplicação de inovadoras ferramentas de gestão tem  sido contínua nas diversas atividades

de  Intendência.  Para  isso,  oficiais  do  Corpo  de  Int endentes  têm  buscado  ampliar  seus

conhecimentos e atualização em novas técnicas geren ciais.

Com  apoio  e  incentivo  da  alta  Administração  Naval,  em  especial  do  Secretário-Geral  da

Marinha, o ano de 2018 foi marcado por êxitos profi ssionais, e se configurou em um avanço no

desenvolvimento das atividades sob nossa responsabi lidade.

No segmento do abastecimento, foi ativado o Depósit o Especial da Empresa MTU-F, ocorrida em
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14 de setembro de 2018, como resultado concreto de uma compensação (Offset) obtida pela MB,

por meio de um complexo processo de negociação com a matriz da empresa na Alemanha, com base

no contrato para fornecimento de peças de reposição  aplicadas nos motores da empresa, que se

encontram  instalados  nos  meios  operativos  da  MB.  Es te  layout  operacional  gerará  diversos

benefícios, como maior agilidade no fornecimento do s sobressalentes para motores; e, também, a

eliminação de despesas associadas  com a armazenagem  dos itens nos  portos  e  aeroportos,  por

parte da MB.

Na esfera do Centro de Controle de Inventário, a re cuperação da capacidade de tancagem do

Depósito de Combustíveis elevou a segurança estraté gica dos níveis de estoque, primordial para

a manutenção operacional da Força. Registra-se, tam bém, a ativação do Centro de Distribuição

de Uniformes da Base de Abastecimento da Marinha no  Rio de Janeiro como um importante marco

motivacional para carreira dos oficiais Intendentes  e o aprimoramento na cadeia logística de

fardamento.

Na  área  de  contabilidade  e  finanças,  o  desenvolvime nto  e  a  evolução,  realizados  pelo

pessoal das nossas Diretorias Especializadas, dos s istemas corporativos de apoio às Gestorias

de  Material,  Municiamento,  Caixa  de  Economias  e  Exe cução  Orçamentária  e  Financeira  vêm

contribuindo  sobremaneira  para  o  controle  e  o  geren ciamento  mais  eficientes  dos  nossos

recursos.  A  implantação do  Sistema de  Custos  da  Mar inha,  a  partir  de  2017,  representou um

salto  para  a  Força,  no  que  diz  respeito  ao  acompanh amento  do  movimento  evolutivo  da

administração  das  Organizações  Militares,  em  especi al  no  campo  do  aperfeiçoamento  de

ferramentas contábeis gerenciais.

No  âmbito  do  Controle  Interno,  destacam-se  os  bons  resultados  obtidos  na  aplicação  da

Auditoria Contínua, que mudou, significativamente, o processo de auditoria na MB, permitindo,

assim, a realização de um maior número de auditoria s e com maior frequência de execução.

Quanto à Gestão Pública, a elaboração e a atualizaç ão dos documentos do Programa Netuno têm

servido de alicerces para a definição do planejamen to estratégico por tipo de OM.

No  orçamento,  em  função  da  significativa  evolução  t ecnológica,  foram  implementados

aprimoramentos ao Sistema de Acompanhamento do Plan o Diretor, com o propósito de simplificar

os procedimentos executados pelas Unidades Gestoras , bem como painéis de controle destinados à

apresentação gráfica de informações que contribuam para a gestão das OM.

A  Caixa  de  Construções  de  Casas  para  o  Pessoal  da  M arinha,  cumprindo  a  sua  missão  de

facilitar  a  aquisição  da  moradia  própria  para  a  fam ília  naval,  divulgou  recentemente  os

empreendimentos  Residencial  Imigrantes,  localizado  no  bairro  de  Neves  -  São  Gonçalo,  com

previsão de entrega, da primeira fase, até o final deste mês, constituído de 126 apartamentos,

distribuídos  em  dois  blocos;  e  Residencial  Aldeia  d as  Asas,  no  município  de  São  Pedro  da

Aldeia, com as obras iniciadas ao final de 2018 e p revistas para terminar ao final de 2020.

No  Projeto  de  Construção  das  Corvetas  Classe  “Taman daré”,  os  primeiros  aportes  para  a

Capitalização  da  EMGEPRON  representam  o  comprometim ento  do  Governo  Federal  com  o  inovador

modelo de negócio. Demonstra-se, com isso, o grande  valor público do empreendimento, uma vez

que, além de possibilitar o início da Recomposição do Núcleo do Poder Naval, contribuirá para

a formação de uma capacidade autônoma de defesa, pa ra geração de uma quantidade significativa

de empregos diretos e indiretos, bem como para alav ancar a Base Industrial de Defesa.

Somos  conscientes  de  que  os  profícuos  resultados  al cançados  até  aqui  foram  frutos  do

trabalho de muitas pessoas que, engajadas em nossas  fainas, contribuíram para a qualidade de

nosso serviço e a consecução de tarefas atinentes à  Intendência da Marinha. Neste contexto,

hoje não poderíamos deixar de cumprimentar as Senho ras e Senhores agraciados com o título de

Intendente Honorário pelos valorosos apoios e asses sorias.

Hoje,  também,  temos  a  honra  de  homenagear,  em  memór ia,  como  Intendente  Honorário,  um

distinto  Chefe  Naval,  o  Almirante  Renato  de  Almeida  Guillobel,  ex-Ministro  da  Marinha,  que

dedicou  especial  atenção  à  organização  administrati va  da  Força,  empreendendo  inovadora  e

profícua  reestruturação  da  Administração  Naval,  esp ecialmente  ao  criar,  em  1952,  a
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BONO ESPECIAL Nº 183/2019.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil.

Secretaria-Geral da Marinha, órgão especializado em  prestar assessoria administrativa de alto

nível, com as relevantes atribuições de conduzir as suntos de natureza logística, orçamentária,

financeira e jurídica, concentrando esforços na sup eração dos constantes desafios de um mundo

cada vez mais dinâmico e especializado.

Caros Intendentes,  ostentem com orgulho e galhardia  a Folha de Acanto,  símbolo de nosso

honroso trabalho. Sejam intrépidos, cheios de aspir ações e adversos à acomodação. Não permitam

que as dificuldades se sobreponham à vontade em ven cê-las. Continuem na busca incessante pelo

aprimoramento  profissional  e  pessoal.  Preservem a  c rença nos  princípios  e  valores  de  nossa

Instituição.  Lembrem-se  de  experientes  marinheiros  como  o  Almirante  Gastão  Motta,  nosso

patrono, falecido em plena atividade, e de tantos o utros que nos antecederam, dos quais muito

nos  orgulhamos de tê-los sucedido.  Dentre  eles,  tam bém destacamos hoje,  a  turma formada em

1964, que teve entre seus membros os Almirantes (IM ) Flavio Lucio Cortez de Barros e Gilberto

Velloso  dos Santos.  Mantenham-se firmes no  compromi sso,  no  presente  e  no  futuro,  de sempre

prestarem o MELHOR SERVIÇO À MARINHA, e a dizer com  muito brio, somos INTENDENTES da MARINHA!

Parabéns Intendentes da Marinha!

Viva a Marinha

SÉRGIO LUIZ  DE ANDRADE

Vice-Almirante(IM)

Diretor

Pesquisa http://portal.intranet.mb/wps/portal/!ut/p/z1/hVHLbsIwEPyaHMOa0Dz...

3 de 3 01/08/2019 13:01


