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Mensagem do Secretário-Geral da Marinha

AA  Secretaria-Geral da Marinha (SGM) éSecretaria-Geral da Marinha (SGM) é  
marcada por sua elevada eficiência no marcada por sua elevada eficiência no 
desempenho de suas funções enquanto desempenho de suas funções enquanto 

Órgão de Direção Setorial (ODS). Há, neste Setor, Órgão de Direção Setorial (ODS). Há, neste Setor, 
uma busca incessante pela melhoria contínua dos uma busca incessante pela melhoria contínua dos 
processos e pela promoção de soluções inovadoras processos e pela promoção de soluções inovadoras 
dentro de suas práticas de gestão. dentro de suas práticas de gestão. 

A insigne Missão de bem gerir variadas e complexas A insigne Missão de bem gerir variadas e complexas 
atividades fundamentais para o pronto emprego atividades fundamentais para o pronto emprego 
do Poder Naval, contribuindo para sua capacidade do Poder Naval, contribuindo para sua capacidade 
de defender nossas riquezas adequadamente e, de defender nossas riquezas adequadamente e, 
consequentemente, alcançar a efetividade da proteção consequentemente, alcançar a efetividade da proteção 
da nossa Amazônia Azul, evidencia a importância da nossa Amazônia Azul, evidencia a importância 
deste ODS para a Marinha do Brasil (MB). deste ODS para a Marinha do Brasil (MB). 

É necessário destacar que, não obstante os É necessário destacar que, não obstante os 
inúmeros desafios impostos pelo cenário que o País inúmeros desafios impostos pelo cenário que o País 
enfrenta, nosso Pessoal não mediu esforços para enfrenta, nosso Pessoal não mediu esforços para 
alcançar resultados, com foco na excelência da alcançar resultados, com foco na excelência da 
gestão. É preciso reconhecer o profícuo trabalho gestão. É preciso reconhecer o profícuo trabalho 
desses bravos Oficiais, Praças e Servidores Civis, desses bravos Oficiais, Praças e Servidores Civis, 
evidenciado durante o período da pandemia de evidenciado durante o período da pandemia de 
COVID-19, no qual o Sistema de Abastecimento COVID-19, no qual o Sistema de Abastecimento 
efetuou o fornecimento de medicamentos críticos ao efetuou o fornecimento de medicamentos críticos ao 
Sistema de Saúde da Marinha.Sistema de Saúde da Marinha.

É certo que os desafios não cessarão, ainda É certo que os desafios não cessarão, ainda 
teremos muitos pela frente, mas continuaremos teremos muitos pela frente, mas continuaremos 
firmes, incansáveis, conscientes da importante firmes, incansáveis, conscientes da importante 
integração de esforços junto às Diretorias integração de esforços junto às Diretorias 
Especializadas e suas OM subordinadas.Especializadas e suas OM subordinadas.

Diante disso, reiteramos que, alinhados Diante disso, reiteramos que, alinhados 
ao ao Planejamento Estratégico da Marinha – PEM Planejamento Estratégico da Marinha – PEM 
2040, continuaremos a atuar em conjunto com o 2040, continuaremos a atuar em conjunto com o 
Ministério da Defesa, Forças Singulares e Órgãos da Ministério da Defesa, Forças Singulares e Órgãos da 
Administração Pública, com o intuito de reforçar a Administração Pública, com o intuito de reforçar a 

importância do dimensionamento de um orçamento importância do dimensionamento de um orçamento 
compatível com a relevância e a amplitude da compatível com a relevância e a amplitude da 
nossa Amazônia Azul e seu significado econômico, nossa Amazônia Azul e seu significado econômico, 
considerando, dentre os diversos desafios, o considerando, dentre os diversos desafios, o 
complexo apoio logístico aos novos e sofisticados complexo apoio logístico aos novos e sofisticados 
meios navais que serão incorporados à MB em meios navais que serão incorporados à MB em 
breve, tais como os Submarinos Classe Riachuelo e breve, tais como os Submarinos Classe Riachuelo e 
as Fragatas Classe Tamandaré.as Fragatas Classe Tamandaré.

Que Deus continue a nos proteger.Que Deus continue a nos proteger.
Viva a Intendência!Viva a Intendência!
Viva a Marinha!Viva a Marinha!

Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOSAlmirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS
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Mensagem do Oficial mais antigo do  
Corpo de Intendentes da Marinha na ativa

Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos SantosVice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos

AA  Intendência da Marinha do Brasil foi forjada ao Intendência da Marinha do Brasil foi forjada ao 
longo de um extenso processo de evolução longo de um extenso processo de evolução 
histórica, iniciado em 3 de março de 1770. Desde histórica, iniciado em 3 de março de 1770. Desde 

então, inspirados pelo legado e exemplo dos Intendentes então, inspirados pelo legado e exemplo dos Intendentes 
do passado, cultuamos e praticamos sólidos valores do passado, cultuamos e praticamos sólidos valores 
éticos e morais, associados às virtudes de pureza éticos e morais, associados às virtudes de pureza 
e honestidade representadas pela Folha de Acanto, e honestidade representadas pela Folha de Acanto, 
símbolo da Intendência. símbolo da Intendência. 

Ao longo de sua história, a Intendência, sempre alinhada Ao longo de sua história, a Intendência, sempre alinhada 
às demandas da Marinha e acompanhando a evolução das às demandas da Marinha e acompanhando a evolução das 
ciências do campo da administração, teve a sua atuação ciências do campo da administração, teve a sua atuação 
ampliada, passando a atuar dedicada ao abastecimento, ampliada, passando a atuar dedicada ao abastecimento, 
administração, contabilidade, controle interno, economia, administração, contabilidade, controle interno, economia, 
finanças e gestão do patrimônio imobiliário. As chamadas finanças e gestão do patrimônio imobiliário. As chamadas 
“lides da Intendência” permeiam todas essas áreas, “lides da Intendência” permeiam todas essas áreas, 
fazendo-se presentes a bordo dos navios e nas diversas fazendo-se presentes a bordo dos navios e nas diversas 
Organizações Militares da Marinha do Brasil (MB).Organizações Militares da Marinha do Brasil (MB).

Releva comentar que, nos anos em que a pandemia Releva comentar que, nos anos em que a pandemia 
do COVID-19 impôs ao mundo enormes desafios, a do COVID-19 impôs ao mundo enormes desafios, a 
Intendência da Marinha também foi, mais uma vez, Intendência da Marinha também foi, mais uma vez, 
posta à prova. Mesmo com todo um cenário adverso na posta à prova. Mesmo com todo um cenário adverso na 
economia global, a “nossa” Intendência cumpriu com economia global, a “nossa” Intendência cumpriu com 
o seu papel, tendo participado ativamente do esforço o seu papel, tendo participado ativamente do esforço 
logístico realizado pela MB, em benefício da Família logístico realizado pela MB, em benefício da Família 
Naval, por meio da Operação Grande Muralha. Sem Naval, por meio da Operação Grande Muralha. Sem 
dúvida, “... na Intendência nós podemos confiar, que o dúvida, “... na Intendência nós podemos confiar, que o 
apoio sempre a tempo irá prestar!”.apoio sempre a tempo irá prestar!”.

A Intendência prossegue contribuindo para o A Intendência prossegue contribuindo para o 
aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e 
administrativa da MB, em consonância com o Objetivo administrativa da MB, em consonância com o Objetivo 
Naval nº 12 do Planejamento Estratégico da Marinha, Naval nº 12 do Planejamento Estratégico da Marinha, 
para o período 2020 a 2040 (PEM-2040), como resultado para o período 2020 a 2040 (PEM-2040), como resultado 
da constante capacitação e do aperfeiçoamento das da constante capacitação e do aperfeiçoamento das 
competências técnicas dos profissionais de intendência.competências técnicas dos profissionais de intendência.

Assim, sinto-me orgulhoso e honrado, como Oficial Assim, sinto-me orgulhoso e honrado, como Oficial 
Intendente mais antigo no Serviço Ativo, em apresentar as Intendente mais antigo no Serviço Ativo, em apresentar as 
excelentes matérias publicadas nesta edição da Revista excelentes matérias publicadas nesta edição da Revista 
INTENDÊNCIA EM PAUTA e que citam as principais INTENDÊNCIA EM PAUTA e que citam as principais 
atividades realizadas pelas OM dirigidas por Oficiais atividades realizadas pelas OM dirigidas por Oficiais 
do Corpo de Intendentes ou subordinadas à Secretaria-do Corpo de Intendentes ou subordinadas à Secretaria-
Geral da Marinha.Geral da Marinha.

Por isso, expresso o meu agradecimento e Por isso, expresso o meu agradecimento e 
reconhecimento à atuação de homens e mulheres, militares reconhecimento à atuação de homens e mulheres, militares 
e servidores civis, das diversas OM que, no exercício e servidores civis, das diversas OM que, no exercício 
diuturno das tarefas típicas da Intendência, contribuem para diuturno das tarefas típicas da Intendência, contribuem para 
uma gestão responsável dos recursos alocados à Força.uma gestão responsável dos recursos alocados à Força.

Orgulhosos de nosso passado vitorioso e, inspirados Orgulhosos de nosso passado vitorioso e, inspirados 
pelo rico legado deixado pelos intendentes de outrora, pelo rico legado deixado pelos intendentes de outrora, 
devemos manter o nosso olhar para o futuro, cônscios devemos manter o nosso olhar para o futuro, cônscios 
dos desafios que estão por vir, associados à crescente dos desafios que estão por vir, associados à crescente 
complexidade tecnológica dos meios e da evolução complexidade tecnológica dos meios e da evolução 
que se apresenta em compasso cada vez maior. Com que se apresenta em compasso cada vez maior. Com 
motivação e comprometimento, podemos transformar motivação e comprometimento, podemos transformar 
os obstáculos e desafios no combustível motivador os obstáculos e desafios no combustível motivador 
para opara o cumprimento do nosso lema de “prestar o melhor  cumprimento do nosso lema de “prestar o melhor 
serviço à Marinha”.serviço à Marinha”.

Intendência da Marinha, sempre presente!Intendência da Marinha, sempre presente!
Viva a Intendência! Viva a Marinha!Viva a Intendência! Viva a Marinha!
Desejo a todos uma boa leitura!Desejo a todos uma boa leitura!
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OO  Corpo de Intendentes da MariCorpo de Intendentes da Marinha nha 
comemorou, no dia 03 de março, comemorou, no dia 03 de março, 
o 251° aniversário de criação da o 251° aniversário de criação da 

Intendência da Marinha, em cerimônia Intendência da Marinha, em cerimônia 
realizada na Praça do Acanto. realizada na Praça do Acanto. 

Em virtude do cumprimento das Em virtude do cumprimento das 
medidas de proteção para o enfrentamento medidas de proteção para o enfrentamento 
da COVID-19, a cerimônia foi restrita, com da COVID-19, a cerimônia foi restrita, com 
formato reduzido e atendeu aos formato reduzido e atendeu aos protocolos protocolos 
de segurança, com transmissão de segurança, com transmissão em em tempo tempo 
real pelo canal oficial da Marinha no real pelo canal oficial da Marinha no 
“Youtube”.“Youtube”.

O evento foi presidido pelo O evento foi presidido pelo 
Comandante da Marinha à epoca, Comandante da Marinha à epoca, 
Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Almirante de Esquadra Ilques Barbosa 
Junior, e contou com a presença do Junior, e contou com a presença do 
Ministro do Superior Tribunal Militar, Ministro do Superior Tribunal Militar, 
Almirante de Esquadra Leonardo Almirante de Esquadra Leonardo 
Puntel, membros do Almirantado, Puntel, membros do Almirantado, 
ex-Secretários-Gerais da Marinha  eex-Secretários-Gerais da Marinha  e  
Almirantes Intendentes Veteranos.Almirantes Intendentes Veteranos.

O Oficial mais antigo do Corpo de O Oficial mais antigo do Corpo de 
Intendentes na ativa, Vice-Almirante Intendentes na ativa, Vice-Almirante 
(IM) Wagner Corrêa dos Santos, em (IM) Wagner Corrêa dos Santos, em 
sua Ordem do Dia, relembrou a história sua Ordem do Dia, relembrou a história 
da Intendência e destacou os desafios da Intendência e destacou os desafios 
para o futuro, citando o Planejamento para o futuro, citando o Planejamento 
Estratégico da Marinha para o período Estratégico da Marinha para o período 
2020 a 2040 (PEM-2040), e encerrou 2020 a 2040 (PEM-2040), e encerrou 
com um célebre texto de um dos mais com um célebre texto de um dos mais 
ilustres brasileiros da história do nosso ilustres brasileiros da história do nosso 

251º aniversário da Intendência da Marinha251º aniversário da Intendência da Marinha

Corpo de Intendentes da MarinhaCorpo de Intendentes da Marinha •  • CIMCIM

país, Joaquim Marques Lisboa, o Almi-país, Joaquim Marques Lisboa, o Almi-
rante Tamandaré.rante Tamandaré.

O Almirante de Esquadra Ilques O Almirante de Esquadra Ilques 
Barbosa Junior, em sua mensagem, falou Barbosa Junior, em sua mensagem, falou 
sobre a importância das sobre a importância das 
atividades de Intendência no atividades de Intendência no 
enfrentamento dos desafios enfrentamento dos desafios 
atuais, com ênfase na atuais, com ênfase na 
pandemia do COVID-19: “As pandemia do COVID-19: “As 
atividades de Intendência da atividades de Intendência da 
Marinha, como as logísticas Marinha, como as logísticas 
e aquelas relacionadas e aquelas relacionadas 
com a economia, finanças, com a economia, finanças, 
patrimônio, administração patrimônio, administração 
e e controle interno, ganham controle interno, ganham 
protagonismo e vêm protagonismo e vêm 
produzindo resultados produzindo resultados 
relevantes, que relevantes, que colaboram, colaboram, 
decisivamente, para uma decisivamente, para uma 

Marinha forte e um Brasil soberano”.Marinha forte e um Brasil soberano”.
  Durante o evento, foi realizada a Durante o evento, foi realizada a 

outorga do Título de “Intendente Honorário” outorga do Título de “Intendente Honorário” 
a militares da ativa e da reserva, além a militares da ativa e da reserva, além 
de autoridades e servidores civis, que de autoridades e servidores civis, que 
dedicaram parcela considerável de suas dedicaram parcela considerável de suas 
atividades ou contribuíram de forma atividades ou contribuíram de forma 
marcante para a consecução das tarefas marcante para a consecução das tarefas 
atinentes à Intendência da Marinha.atinentes à Intendência da Marinha.

Na ocasião, o Patrono do Corpo Na ocasião, o Patrono do Corpo 
de Intendentes da Marinha, Almirantede Intendentes da Marinha, Almirante  
Gastão Motta, foi homenageado com Gastão Motta, foi homenageado com 
aposição floral em seu busto.aposição floral em seu busto.

Na mesma cerimônia ocorreu o Na mesma cerimônia ocorreu o 
descerramento da placa do Obelisco descerramento da placa do Obelisco 
comemorativo à Intendência.comemorativo à Intendência.

Comandante da Marinha à época, Chefe do Estado-Maior da Armada, Ex-Secretários-Gerais, Almirantes Intendentes da Ativa e VeteranosComandante da Marinha à época, Chefe do Estado-Maior da Armada, Ex-Secretários-Gerais, Almirantes Intendentes da Ativa e Veteranos

Outorga do Título de Intendente Honorário ao Outorga do Título de Intendente Honorário ao 
VA Muradas entregue pelo VA (IM) WagnerVA Muradas entregue pelo VA (IM) Wagner

Aposição floral em homenagem ao Patrono do Aposição floral em homenagem ao Patrono do 
Corpo de Intendentes, Almirante Gastão MottaCorpo de Intendentes, Almirante Gastão Motta
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 Diretoria de Abastecimento da  Marinha Diretoria de Abastecimento da  Marinha •  • DAbMDAbM

OO  cenário instalado na economia global a partir dos efeitos cenário instalado na economia global a partir dos efeitos 
da pandemia da COVID-19 com a consequente crise na da pandemia da COVID-19 com a consequente crise na 
saúde, privada e pública, produziu desafios colossais para saúde, privada e pública, produziu desafios colossais para 

todos os sistemas logísticos ao redor do mundo, demandando todos os sistemas logísticos ao redor do mundo, demandando 
de tais sistemas uma atuação firme e serena por parte dos de tais sistemas uma atuação firme e serena por parte dos 
profissionais de diferentes áreas de atuação, a fim de alcançar o profissionais de diferentes áreas de atuação, a fim de alcançar o 
sucesso nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus. sucesso nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus. 

Nesse contexto, o Sistema de Abastecimento da Marinha Nesse contexto, o Sistema de Abastecimento da Marinha 
(SAbM) foi, mais uma vez, chamado a cumprir o seu dever (SAbM) foi, mais uma vez, chamado a cumprir o seu dever 
para com a Marinha e a nossa nação. O desdobramento para com a Marinha e a nossa nação. O desdobramento 
do apoio logístico necessário ocorreu em um ambiente do apoio logístico necessário ocorreu em um ambiente 
de escassez de insumos; seguidos aumentos de preços de escassez de insumos; seguidos aumentos de preços 
decorrentes do processo de oferta e demanda; alta do câmbio, decorrentes do processo de oferta e demanda; alta do câmbio, 
potencializando o aumento dos preços já vivenciados; órgãos potencializando o aumento dos preços já vivenciados; órgãos 
públicos competindo com hospitais e outras entidades da públicos competindo com hospitais e outras entidades da 
iniciativa privada por produtos essenciais de saúde, sem a iniciativa privada por produtos essenciais de saúde, sem a 
mesma flexibilidade de atuação e diante das conhecidas mesma flexibilidade de atuação e diante das conhecidas 
restrições legais para os processos de obtenção; “picos de restrições legais para os processos de obtenção; “picos de 
demanda” que exigiram complexos processos de análise demanda” que exigiram complexos processos de análise 
logística, com soluções rápidas e inovadoras, que somente se logística, com soluções rápidas e inovadoras, que somente se 
tornaram possíveis a partir de estudos produzidos no âmbito tornaram possíveis a partir de estudos produzidos no âmbito 
do Estado-Maior da Operação Grande Muralha (OGM) e da do Estado-Maior da Operação Grande Muralha (OGM) e da 
atuação conjunta com o SAbM; dentre outros desafios.atuação conjunta com o SAbM; dentre outros desafios.

Em operações com estas características, e fruto das lições Em operações com estas características, e fruto das lições 

aprendidas nas operações “Amazônia Azul: aprendidas nas operações “Amazônia Azul: 
mar limpo é vida!” e “Operação Verde Brasil”, o mar limpo é vida!” e “Operação Verde Brasil”, o 
SAbM tinha total convicção que a comunicação SAbM tinha total convicção que a comunicação 
e coordenação das ações logísticas era e coordenação das ações logísticas era 
condição condição sine qua nonsine qua non para sucesso do apoio  para sucesso do apoio 
logístico a ser prestado. Um fator importante logístico a ser prestado. Um fator importante 
para o sucesso das ações realizadas residiu para o sucesso das ações realizadas residiu 
na ativação de um Centro de Coordenação na ativação de um Centro de Coordenação 
das Operações do Abastecimento (CCOA), das Operações do Abastecimento (CCOA), 
com vistas à internalização no SAbM das com vistas à internalização no SAbM das 
demandas advindas do Estado-Maior da demandas advindas do Estado-Maior da 
OGM, com a prioridade requerida, mantendo o OGM, com a prioridade requerida, mantendo o 
apoio às demais Organizações Militares (OM) apoio às demais Organizações Militares (OM) 
da Marinha do Brasil (MB) e racionalizando os da Marinha do Brasil (MB) e racionalizando os 
recursos financeiros e humanos naturalmente recursos financeiros e humanos naturalmente 

escassos diante de tão grande desafio. escassos diante de tão grande desafio. 
Também contribuindo para o grande sucesso alcançado, os Também contribuindo para o grande sucesso alcançado, os 

diversos elos do SAbM responderam ao chamado com atuações diversos elos do SAbM responderam ao chamado com atuações 
dignas de nossas tradições navais, com destaque para o dignas de nossas tradições navais, com destaque para o 
Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM), Centro de Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM), Centro de 
Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), Depósito de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), Depósito de 
Material de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro (DepMSMRJ) Material de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro (DepMSMRJ) 
e Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha e Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha 
(CDAM), em um trabalho que resultou: na aquisição de mais de (CDAM), em um trabalho que resultou: na aquisição de mais de 
15 milhões de equipamentos de proteção individual (EPI); na 15 milhões de equipamentos de proteção individual (EPI); na 
obtenção, armazenagem e distribuição, no período de cerca obtenção, armazenagem e distribuição, no período de cerca 
de um mês, para todos os servidores civis e militares da MB, de um mês, para todos os servidores civis e militares da MB, 
de mais de 450 mil máscaras 100% algodão, confeccionadas de mais de 450 mil máscaras 100% algodão, confeccionadas 
em conformidade com as especificações da Agência Nacional em conformidade com as especificações da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Organização Mundial da de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Organização Mundial da 
Saúde (OMS); na aquisição e distribuição de mais de 100 Saúde (OMS); na aquisição e distribuição de mais de 100 
mil testes rápidos para detecção da COVID-19; distribuição mil testes rápidos para detecção da COVID-19; distribuição 
de termômetros infravermelho para todas as OM/complexos de termômetros infravermelho para todas as OM/complexos 
da Marinha; na distribuição de respiradores e monitores aos da Marinha; na distribuição de respiradores e monitores aos 
hospitais e policlínicas navais; e na aquisição e fornecimento hospitais e policlínicas navais; e na aquisição e fornecimento 
de diversos outros itens necessários à desinfecção, limpeza, de diversos outros itens necessários à desinfecção, limpeza, 
alimentação do pessoal, manutenção (sobressalentes) e alimentação do pessoal, manutenção (sobressalentes) e 
funcionamento das OM.funcionamento das OM.

Atuando com serenidade para desencadear as ações Atuando com serenidade para desencadear as ações 
preventivas, individuais e coletivas, e com firmeza na tomada preventivas, individuais e coletivas, e com firmeza na tomada 
de decisões assertivas, mantendo a máxima capacidade de decisões assertivas, mantendo a máxima capacidade 
operativa para cumprir a sua missão, o SAbM conseguiu operativa para cumprir a sua missão, o SAbM conseguiu 
fornecer todo o material necessário aos Hospital e Policlínica fornecer todo o material necessário aos Hospital e Policlínica 
da MB, mesmo nos momentos mais difíceis da pandemiada MB, mesmo nos momentos mais difíceis da pandemia

Com orgulho, podemos afirmar que mais uma vez os Com orgulho, podemos afirmar que mais uma vez os 
Servidores Civis e Militares do SAbM, espelhando-se nos Servidores Civis e Militares do SAbM, espelhando-se nos 
gloriosos exemplos vivenciados ao longo dos 251 anos de gloriosos exemplos vivenciados ao longo dos 251 anos de 
história da Intendência, provaram que estão e sempre estarão história da Intendência, provaram que estão e sempre estarão 
prontos a apoiar as ações da Marinha do Brasil!prontos a apoiar as ações da Marinha do Brasil!

Prever para prover! Prever para prover! 
Abastecer para Combater!Abastecer para Combater!

A atuação do Sistema de Abastecimento A atuação do Sistema de Abastecimento 
da Marinha na Operação Grande Muralhada Marinha na Operação Grande Muralha
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Modernização do Catálogo de Fotografias do Modernização do Catálogo de Fotografias do 
Regulamento de Uniformes da Marinha do BrasilRegulamento de Uniformes da Marinha do Brasil

EEm julho de 2020, a Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM) m julho de 2020, a Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM) 
iniciou um projeto de modernização das fotografias do Regulamento iniciou um projeto de modernização das fotografias do Regulamento 
de Uniformes da Marinha do Brasil (RUMB). de Uniformes da Marinha do Brasil (RUMB). 

Uma equipe composta por modelos, fotógrafos, costureiros, maquiadores Uma equipe composta por modelos, fotógrafos, costureiros, maquiadores 
e cabeleireiros foi contratada com o objetivo de elevar o nível de e cabeleireiros foi contratada com o objetivo de elevar o nível de 
qualidade das fotografias.qualidade das fotografias.

O projeto contou com a participação direta e indireta de várias O projeto contou com a participação direta e indireta de várias 
Organizações Militares  (OM) , sobretudo por meio de empréstimos Organizações Militares  (OM) , sobretudo por meio de empréstimos 
de Uniformes Especiais, como capacetes operativos e macacões de de Uniformes Especiais, como capacetes operativos e macacões de 
voo, entre outros.voo, entre outros.

O Depósito de Fardamento do Rio de Janeiro (DepFMRJ) O Depósito de Fardamento do Rio de Janeiro (DepFMRJ) 
desempenhou um importante papel no projeto, cabendo-lhe fotografar desempenhou um importante papel no projeto, cabendo-lhe fotografar 
itens avulsos, preparar e separar uniformes, bem como realizar  ajustes itens avulsos, preparar e separar uniformes, bem como realizar  ajustes 
de alfaiataria. Além disso, transportou todo material para o estúdio, onde de alfaiataria. Além disso, transportou todo material para o estúdio, onde 
uma equipe da OM e da DAbM acompanhou as sessões, promovendo uma equipe da OM e da DAbM acompanhou as sessões, promovendo 
os ajustes finais das peças nos modelos fotográficos.os ajustes finais das peças nos modelos fotográficos.

A atualização do RUMB envolveu mais de 1500 fotografias e incluiu A atualização do RUMB envolveu mais de 1500 fotografias e incluiu 
alguns uniformes aprovados em reuniões da Comissão de Estudos de alguns uniformes aprovados em reuniões da Comissão de Estudos de 
Uniformes da Marinha (CEUM), tais como o Conjunto Operativo (OP3) e o Uniformes da Marinha (CEUM), tais como o Conjunto Operativo (OP3) e o 
Uniforme 6.4 (Cinza) para Cabos e Marinheiros.Uniforme 6.4 (Cinza) para Cabos e Marinheiros.

O Projeto de Modernização do RUMB foi concluído em 30 de novembro O Projeto de Modernização do RUMB foi concluído em 30 de novembro 
de 2020 e resultou na disponibilização de fotos com imagens de qualidade de 2020 e resultou na disponibilização de fotos com imagens de qualidade 
superior, bem como numa apresentação mais moderna dos uniformes, superior, bem como numa apresentação mais moderna dos uniformes, 
possibilitando uma melhor visualização pelo usuário.possibilitando uma melhor visualização pelo usuário.

Seu conteúdo foi disponibilizado na intranet e internet, nos seguintes links:Seu conteúdo foi disponibilizado na intranet e internet, nos seguintes links:
Internet: Internet: https://www.marinha.mil.br/dabm/rumbhttps://www.marinha.mil.br/dabm/rumb    
Intranet:Intranet: http://dabm.mb/intranet/rumb http://dabm.mb/intranet/rumb

Diretoria de Abastecimento da  Marinha Diretoria de Abastecimento da  Marinha • • DAbMDAbM
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Centro de Controle de Inventário da Marinha Centro de Controle de Inventário da Marinha •• CCIM CCIM

OO  termo cabotagem é derivado termo cabotagem é derivado 
de um navegador veneziano do de um navegador veneziano do 
século XVI que explorou a costa século XVI que explorou a costa 

da América, cujo nome era Sebastião da América, cujo nome era Sebastião 
Caboto. Ele adentrou o Rio da Prata em Caboto. Ele adentrou o Rio da Prata em 
busca da mística Serra da Prata por um busca da mística Serra da Prata por um 
período de dois anos. Em função desse período de dois anos. Em função desse 
feito na navegação, esse deslocamento feito na navegação, esse deslocamento 
costeando o litoral recebeu o nome de costeando o litoral recebeu o nome de 
Cabotagem. Cabotagem. 

O Brasil é um país favorecido para O Brasil é um país favorecido para 
a navegação de cabotagem por suas a navegação de cabotagem por suas 
condições naturais e distribuição condições naturais e distribuição 
demográfica: cerca de oito mil quilômetros demográfica: cerca de oito mil quilômetros 
de costa, mais de 40 mil quilômetros de costa, mais de 40 mil quilômetros 
de vias potencialmente navegáveis e de vias potencialmente navegáveis e 
34 portos, além de possuir uma forte 34 portos, além de possuir uma forte 
concentração costeira dos setores concentração costeira dos setores 
produtivo e consumidor, com 80% da produtivo e consumidor, com 80% da 
população vivendo entre as regiões população vivendo entre as regiões 
litorâneas e a até 200 km da costa. Em litorâneas e a até 200 km da costa. Em 
termos logísticos, a cabotagem vem termos logísticos, a cabotagem vem 
ganhando incentivo pelos seguintes ganhando incentivo pelos seguintes 
fatores: redução no gasto com frete, com fatores: redução no gasto com frete, com 
a consolidação das cargas e aumento a consolidação das cargas e aumento 
de capacidade; maior segurança, com de capacidade; maior segurança, com 
redução de perdas e roubos; e redução redução de perdas e roubos; e redução 
no impacto ambiental. Além disso, a greve no impacto ambiental. Além disso, a greve 
dos caminhoneiros em 2018 evidenciou os dos caminhoneiros em 2018 evidenciou os 
riscos da excessiva dependência do país riscos da excessiva dependência do país 
do transporte rodoviário.do transporte rodoviário.

Na última década, a cabotagem Na última década, a cabotagem 

Transporte por cabotagem para os Transporte por cabotagem para os 
Comandos do 2º e do 9º Distritos NavaisComandos do 2º e do 9º Distritos Navais

brasileira vem vivenciando um crescimento brasileira vem vivenciando um crescimento 
superior a 10% ao ano, atingindo o patamar superior a 10% ao ano, atingindo o patamar 
de quase 700 mil TEUs (contêineres de de quase 700 mil TEUs (contêineres de 
20 pés) por ano, sendo considerado 20 pés) por ano, sendo considerado 
atualmente como um dos mercados de atualmente como um dos mercados de 
contêineres mais consistentes do mundo.contêineres mais consistentes do mundo.

O Sistema de Abastecimento da Ma-O Sistema de Abastecimento da Ma-
rinha (SAbM) realizou o fornecimento rinha (SAbM) realizou o fornecimento 
por meio de cabotagem de 7 contêine-por meio de cabotagem de 7 contêine-
res contendo itens de fardamentos, gê-res contendo itens de fardamentos, gê-
neros secos e frigorificados, totalizando neros secos e frigorificados, totalizando 
130 toneladas e 330 m130 toneladas e 330 m33 de material, aos  de material, aos 

Comandos do 2º e do 9º Distritos Navais, Comandos do 2º e do 9º Distritos Navais, 
valendo-se de contêineres transporta-valendo-se de contêineres transporta-
dos em navios de bandeira brasileira, dos em navios de bandeira brasileira, 
construídos em estaleiros nacionais.construídos em estaleiros nacionais.

Os contêineres foram recebidos Os contêineres foram recebidos 
diretamente nos Centros de Intendência diretamente nos Centros de Intendência 
da Marinha em Manaus e em Salvador da Marinha em Manaus e em Salvador 
por meio de um contrato multimodal, que por meio de um contrato multimodal, que 
gerou uma redução de cerca de 11% gerou uma redução de cerca de 11% 
dos custos de transporte.dos custos de transporte.

O sucesso desse evento teste resultou O sucesso desse evento teste resultou 
no conhecimento de situações específicas, no conhecimento de situações específicas, 
e permitirá o aprimoramento do contrato e permitirá o aprimoramento do contrato 
atual, bem como o estabelecimento de atual, bem como o estabelecimento de 
uma programação semestral de tráfego uma programação semestral de tráfego 
de carga para os Centros de Intendência de carga para os Centros de Intendência 
usando esse modal.usando esse modal.

A conclusão deste fornecimento A conclusão deste fornecimento 
de cargas por meio da cabotagem, de cargas por meio da cabotagem, 
não apenas proporciona uma sensível não apenas proporciona uma sensível 
rredução nos custos de operação do edução nos custos de operação do 
SAbM, como também possibilita à SAbM, como também possibilita à 
Marinha do Brasil valer-se de mais Marinha do Brasil valer-se de mais 
um modal para transporte de cargas, um modal para transporte de cargas, 
promovendo diversificação da matriz promovendo diversificação da matriz 
de transporte e, consequentemente, de transporte e, consequentemente, 
ampliação da capacidade logística ampliação da capacidade logística 
do SAbM para atendimento das do SAbM para atendimento das 
demandas operativas e administrativas demandas operativas e administrativas 
dasdas Organizações Militares localizadas  Organizações Militares localizadas 
fora da área da sede do Rio de Janeiro.fora da área da sede do Rio de Janeiro.



Realização de Exercício do Plano de Prontidão Realização de Exercício do Plano de Prontidão 
Permanente do Sistema de Abastecimento (P3SAM) Permanente do Sistema de Abastecimento (P3SAM) 
junto ao Setor Operativojunto ao Setor Operativo

NNo ano de 2020, o Sistema de Abastecimento da o ano de 2020, o Sistema de Abastecimento da 
Marinha (SAbM), por meio do Centro de Controle Marinha (SAbM), por meio do Centro de Controle 
de Inventário da Marinha (CCIM), realizou, em de Inventário da Marinha (CCIM), realizou, em 

duas ocasiões, exercícios reais da Iniciativa P3SAM  duas ocasiões, exercícios reais da Iniciativa P3SAM  
em meios sediados no Rio de Janeiro. Uma equipe em meios sediados no Rio de Janeiro. Uma equipe 
de Apoio Logístico Móvel foi embarcada em cada de Apoio Logístico Móvel foi embarcada em cada 
evento com o intuito de prover apoio, em termos de evento com o intuito de prover apoio, em termos de 
suprimentos, aos meios envolvidos e dar suporte às suprimentos, aos meios envolvidos e dar suporte às 
tripulações nas atividades de abastecimento. tripulações nas atividades de abastecimento. 

No período de 09 a 30 de janeiro de 2020, durante No período de 09 a 30 de janeiro de 2020, durante 
a Comissão ASPIRANTEX (3ª Fase da Operação a Comissão ASPIRANTEX (3ª Fase da Operação 
Amazônia Azul – Mar Limpo é Vida), uma equipe esteve Amazônia Azul – Mar Limpo é Vida), uma equipe esteve 
a bordo do Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico. a bordo do Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico. 
Composta por um Capitão-Tenente (IM) e três Praças Composta por um Capitão-Tenente (IM) e três Praças 
especializadas em atividades de abastecimento, a especializadas em atividades de abastecimento, a 
equipe levou consigo itens de sobressalentes de todos equipe levou consigo itens de sobressalentes de todos 
os nove meios navais envolvidos: NAM Atlântico, Navio-os nove meios navais envolvidos: NAM Atlântico, Navio-
Tanque Almirante Gastão Motta, Navio de Desembarque Tanque Almirante Gastão Motta, Navio de Desembarque 
de Carros de Combate Almirante Saboia, Navio Doca de Carros de Combate Almirante Saboia, Navio Doca 
Multipropósito Bahia, Fragata Constituição, Fragata Multipropósito Bahia, Fragata Constituição, Fragata 
Liberal, Fragata União, Corveta Julio de Noronha e Liberal, Fragata União, Corveta Julio de Noronha e 
Submarino Tupi. Além do fornecimento de 47 tipos Submarino Tupi. Além do fornecimento de 47 tipos 
de sobressalentes distintos, a equipe também atuou de sobressalentes distintos, a equipe também atuou 
como mediadora na realização de abastecimentos como mediadora na realização de abastecimentos 
inopinados de combustíveis, lubrificantes e graxas, inopinados de combustíveis, lubrificantes e graxas, 
bem como promoveu adestramento ao pessoal dos bem como promoveu adestramento ao pessoal dos 
departamentos de Intendência dos meios.departamentos de Intendência dos meios.

De 10 de setembro a 31 de outubro de 2020 , a De 10 de setembro a 31 de outubro de 2020 , a 
realização do exercício P3SAM na Comissão GRAN realização do exercício P3SAM na Comissão GRAN 
AFRICAN NEMO 2020 revelou-se uma relevante AFRICAN NEMO 2020 revelou-se uma relevante 
oportunidade de apoio a meios do Comando do oportunidade de apoio a meios do Comando do 
1º Distrito Naval, atuando em território distante da 1º Distrito Naval, atuando em território distante da 
costa brasileira e por um considerável período de costa brasileira e por um considerável período de 
tempo afastado de seu porto sede. A bordo do Navio tempo afastado de seu porto sede. A bordo do Navio 
Patrulha Oceânico APA foram transportados diversos Patrulha Oceânico APA foram transportados diversos 
itens de sobressalentes, sugeridos pela equipe de itens de sobressalentes, sugeridos pela equipe de 
máquinas do próprio navio, que contribuíram para a máquinas do próprio navio, que contribuíram para a 
manutenção da capacidade operativa ao longo de manutenção da capacidade operativa ao longo de 
quase dois meses. Adicionalmente, a equipe P3SAM, quase dois meses. Adicionalmente, a equipe P3SAM, 
com um Oficial e um Sargento paioleiro, pôde prestar com um Oficial e um Sargento paioleiro, pôde prestar 
apoio ao pessoal dos departamentos de intendência apoio ao pessoal dos departamentos de intendência 
e de máquinas, em atividades especializadas como e de máquinas, em atividades especializadas como 
inventário de paióis e controle de armazenagem.inventário de paióis e controle de armazenagem.

Ambos os exercícios tiveram êxito no atendimento Ambos os exercícios tiveram êxito no atendimento 
das demandas apresentadas e propiciaram maior das demandas apresentadas e propiciaram maior 
aproximação entre o Setor de Abastecimento e o Setor aproximação entre o Setor de Abastecimento e o Setor 
Operativo, enaltecendo cada vez mais a importância Operativo, enaltecendo cada vez mais a importância 
do relacionamento entre estes dois setores relevantes do relacionamento entre estes dois setores relevantes 
da Marinha, consubstanciado pelo lema  da Marinha, consubstanciado pelo lema  

“Abastecer para combater”.“Abastecer para combater”.

Centro de Controle de Inventário da MarinhaCentro de Controle de Inventário da Marinha •  • CCIMCCIM
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Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro • • BAMRJBAMRJ

AA  energia limpa é um importante fator para garantir energia limpa é um importante fator para garantir 
o desenvolvimento sustentável do planeta. Sua o desenvolvimento sustentável do planeta. Sua 
produção e consumo são de extrema relevância produção e consumo são de extrema relevância 

para a proteção do meio ambiente e da manutenção da para a proteção do meio ambiente e da manutenção da 
qualidade de vida das pessoas. Seguindo esta tendência qualidade de vida das pessoas. Seguindo esta tendência 
mundial e a fim de desenvolver a geração de energia mundial e a fim de desenvolver a geração de energia 
limpa e sustentável no Complexo Naval de Abastecimento limpa e sustentável no Complexo Naval de Abastecimento 
(CNAb), a Base de Abastecimento da Marinha no Rio de (CNAb), a Base de Abastecimento da Marinha no Rio de 
Janeiro (BAMRJ) ativou, em fevereiro de 2020, uma Usina Janeiro (BAMRJ) ativou, em fevereiro de 2020, uma Usina 
de Geração Fotovoltaica de 130 kilo-Watt-pico (kWp). de Geração Fotovoltaica de 130 kilo-Watt-pico (kWp). 

A usina é composta por um inversor solar de 50 A usina é composta por um inversor solar de 50 

kikilowatt (kW) e um inversor solar de 60 kW, que estão lowatt (kW) e um inversor solar de 60 kW, que estão 
conectados à rede de distribuição de energia (On Grid). conectados à rede de distribuição de energia (On Grid). 
Já o parque solar é composto por 380 painéis solares de Já o parque solar é composto por 380 painéis solares de 
1,0m x 2,0m, que estão instalados no telhado do rancho 1,0m x 2,0m, que estão instalados no telhado do rancho 
e ocupam uma área de 760 me ocupam uma área de 760 m22 . .

Com uma capacidade de geração de energia Com uma capacidade de geração de energia 
de 15.000 kWh por mês, ela produziu em 2020, de 15.000 kWh por mês, ela produziu em 2020, 
aproximadamente, 120.000 kWh, que representa cerca aproximadamente, 120.000 kWh, que representa cerca 
de 5% do consumo energético do CNAb. de 5% do consumo energético do CNAb. 

O tempo de retorno estimado do investimento é de O tempo de retorno estimado do investimento é de 
sessenta meses.sessenta meses.

Base de Abastecimento da Marinha Base de Abastecimento da Marinha 
no Rio de Janeiro ativa Usina Fotovoltaicano Rio de Janeiro ativa Usina Fotovoltaica
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Aquisição de Embarcação EnguiaAquisição de Embarcação EnguiaAquisição de Embarcação EnguiaAquisição de Embarcação Enguia

OO  Centro de Munição da Marinha (CMM) recebeu no Centro de Munição da Marinha (CMM) recebeu no 
dia 13 de julho de 2020, sua segunda embarcação dia 13 de julho de 2020, sua segunda embarcação 
blindada da empresa DGS Defense.blindada da empresa DGS Defense.

A embarcação, modelo exclusivo DGS 888 RAPTOR A embarcação, modelo exclusivo DGS 888 RAPTOR 
MH1, é adequada para missões de busca e resgate e MH1, é adequada para missões de busca e resgate e 
apoio às atividades de mergulho, sendo capaz de aten-apoio às atividades de mergulho, sendo capaz de aten-
der a uma capacidade máxima de carga de dois mil kg e der a uma capacidade máxima de carga de dois mil kg e 
atingir uma velocidade máxima de 32 nós.atingir uma velocidade máxima de 32 nós.

Além disso, a referida embarcação foi projetada para ter Além disso, a referida embarcação foi projetada para ter 
a capacidade de transportar até dez militares acomodados a capacidade de transportar até dez militares acomodados 
na seção de ré da embarcação, protegidos por uma na seção de ré da embarcação, protegidos por uma 
blindagem que suporta tiros de calibres até 7,62 mm.blindagem que suporta tiros de calibres até 7,62 mm.

A empresa DGS, reconhecida pelo Ministério da A empresa DGS, reconhecida pelo Ministério da 
Defesa como Empresa Estratégica de Defesa, de Defesa como Empresa Estratégica de Defesa, de 
capital 100% brasileiro, possui como grande diferencial capital 100% brasileiro, possui como grande diferencial 
a elaboração de projetos de alto desempenho voltados a elaboração de projetos de alto desempenho voltados 
especificamente ao emprego militar.especificamente ao emprego militar.

O Centro de Munição da Marinha é a Organização O Centro de Munição da Marinha é a Organização 
Militar (OM) responsável pelo recebimento, armazenagem Militar (OM) responsável pelo recebimento, armazenagem 
e distribuição de munição de armas portáteis e não e distribuição de munição de armas portáteis e não 

portáteis, granadas, explosivos e pirotécnicos para portáteis, granadas, explosivos e pirotécnicos para 
quase a totalidade das OM da Marinha do Brasil . Soma-quase a totalidade das OM da Marinha do Brasil . Soma-
se a isto, o fato de que o CMM encontra-se situado na se a isto, o fato de que o CMM encontra-se situado na 
Ilha do Boqueirão, no interior da Baía de Guanabara-RJ. Ilha do Boqueirão, no interior da Baía de Guanabara-RJ. 
Este Centro é responsável por uma área de segurança Este Centro é responsável por uma área de segurança 
marítima que envolve outras seis ilhas. Tal posição marítima que envolve outras seis ilhas. Tal posição 
geográfica exige um contínuo esforço nas ações de geográfica exige um contínuo esforço nas ações de 
patrulha à área de segurança marítima.patrulha à área de segurança marítima.

O CMM tem como um de seus objetivos manter um O CMM tem como um de seus objetivos manter um 
elevado padrão de segurança orgânica, utilizando-se de elevado padrão de segurança orgânica, utilizando-se de 
todos os recursos pessoais e operacionais de bordo, com todos os recursos pessoais e operacionais de bordo, com 
intuito de inibir e evitar toda e qualquer ação de origem intuito de inibir e evitar toda e qualquer ação de origem 
hostil na jurisdição deste Centro.hostil na jurisdição deste Centro.

O novo meio possibilitará não só o aumento de ações O novo meio possibilitará não só o aumento de ações 
de segurança orgânica em prevenção/resposta às de segurança orgânica em prevenção/resposta às 
possíveis invasões, tráfego, fundeio e pesca no interior possíveis invasões, tráfego, fundeio e pesca no interior 
da área de segurança marítima do CMM, como também da área de segurança marítima do CMM, como também 
proporcionará melhores condições de navegabilidade proporcionará melhores condições de navegabilidade 
e interceptações/abordagens mais céleres, seguras e e interceptações/abordagens mais céleres, seguras e 
eficazes para a tripulação da referida embarcação.eficazes para a tripulação da referida embarcação.

Centro de Munição da MarinhaCentro de Munição da Marinha •  • CMMCMM
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Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro • • DepFMRJDepFMRJ

AA  perícia dos itens de fardamento é uma das perícia dos itens de fardamento é uma das 
diversas atividades desenvolvidas pelo diversas atividades desenvolvidas pelo 
Depósito de Fardamento da Marinha no Rio Depósito de Fardamento da Marinha no Rio 

de Janeiro (DepFMRJ), subordinado ao Centro de de Janeiro (DepFMRJ), subordinado ao Centro de 
Controle de Inventário da Marinha (CCIM). Controle de Inventário da Marinha (CCIM). 

Tal atividade tem por premissa a celeridade de Tal atividade tem por premissa a celeridade de 
suas ações, visando o fornecimento tempestivo de suas ações, visando o fornecimento tempestivo de 
uniforme para a Família Naval e se subdivide em uniforme para a Família Naval e se subdivide em 
duas etapas: a visual e a laboratorial.duas etapas: a visual e a laboratorial.

A primeira, executada por militares do próprio A primeira, executada por militares do próprio 
DepFMRJ, consiste em uma meticulosa análise DepFMRJ, consiste em uma meticulosa análise 
visual, na qual são realizadas comparações visual, na qual são realizadas comparações 
das características do material analisado com das características do material analisado com 
medidas e padrões. Todos os itens de fardamento medidas e padrões. Todos os itens de fardamento 
fornecidos pelo Sistema de Abastecimento da fornecidos pelo Sistema de Abastecimento da 
Marinha (SAbM) estão sujeitos a esta perícia.Marinha (SAbM) estão sujeitos a esta perícia.

A segunda é executada por laboratórios A segunda é executada por laboratórios 
terceirizados, para os quais são enviadas amostras terceirizados, para os quais são enviadas amostras 
que serão submetidas a diversos testes, a fim de que serão submetidas a diversos testes, a fim de 
verificar a qualidade de cada item em comparação verificar a qualidade de cada item em comparação 
com os padrões previstos em seu edital, bem com os padrões previstos em seu edital, bem 
como o cumprimento de seu ciclo de vida útil e das como o cumprimento de seu ciclo de vida útil e das 
condições adequadas de segurança. Todos os itens condições adequadas de segurança. Todos os itens 
têxteis e calçados são submetidos a esta perícia.têxteis e calçados são submetidos a esta perícia.

Tanto os resultados da perícia visual quanto Tanto os resultados da perícia visual quanto 
da laboratorial são comparados com os padrões da laboratorial são comparados com os padrões 
pré-estabelecidos pelo Departamento Técnico da pré-estabelecidos pelo Departamento Técnico da 
Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM). Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM). 
Diante de qualquer inconformidade em relação aos Diante de qualquer inconformidade em relação aos 
parâmetros, os fornecedores são instados a sanar parâmetros, os fornecedores são instados a sanar 
tais discrepâncias, reapresentando o material com tais discrepâncias, reapresentando o material com 
as devidas correções, dentro de prazo exequível as devidas correções, dentro de prazo exequível 
que não comprometa seu fornecimento aos clientes que não comprometa seu fornecimento aos clientes 
do DepFMRJ.do DepFMRJ.

Em um contexto de permanente busca pelo Em um contexto de permanente busca pelo 
aprimoramento e com o resultado de um trabalho aprimoramento e com o resultado de um trabalho 
técnico, o real valor desse processo é garantir para técnico, o real valor desse processo é garantir para 
os militares da Marinha do Brasil a confiabilidade nos os militares da Marinha do Brasil a confiabilidade nos 
uniformes e acessórios de fardamento fornecidos uniformes e acessórios de fardamento fornecidos 
pelo SAbM.pelo SAbM.

Múltiplas ações, pensamento uniforme!Múltiplas ações, pensamento uniforme!

Perícia no Depósito de Fardamento da Marinha Perícia no Depósito de Fardamento da Marinha 
no Rio de Janeiro: o melhor em fardamento no Rio de Janeiro: o melhor em fardamento 
para os militares da Marinha do Brasilpara os militares da Marinha do Brasil
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O apoio ao combate à pandemia O apoio ao combate à pandemia 
do Novo Coronavírusdo Novo Coronavírus  

Depósito de Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de JaneiroDepósito de Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro •  • DepSIMRJDepSIMRJ

OO  Depósito de Suprimentos de Intendência Depósito de Suprimentos de Intendência 
da Marinha no Rio de Janeiro (DepSIMRJ), da Marinha no Rio de Janeiro (DepSIMRJ), 
subordinado ao Centro de Controle de Inventário subordinado ao Centro de Controle de Inventário 

da Marinha (CCIM), diante dos desafios impostos pela da Marinha (CCIM), diante dos desafios impostos pela 
pandemia do Coronavírus (COVID-19), pandemia do Coronavírus (COVID-19), 
vem desenvolvendo ininterruptamente, vem desenvolvendo ininterruptamente, 
com serenidade e firmeza, suas atividades com serenidade e firmeza, suas atividades 
de recebimento, perícia, armazenagem de recebimento, perícia, armazenagem 
e fornecimento  de gêneros alimentícios e fornecimento  de gêneros alimentícios 
e materiais comuns necessários para e materiais comuns necessários para 
manutenção das Organizações Militares manutenção das Organizações Militares 
Consumidoras (OMC) em condições Consumidoras (OMC) em condições 
de de plena eficiência, empregando todos plena eficiência, empregando todos 
os protocolos de saúde recomendados os protocolos de saúde recomendados 
pela Força.pela Força.  

Neste contexto, também releva Neste contexto, também releva 
mencionar o apoio do DepSIMRJ às mencionar o apoio do DepSIMRJ às 
atividades de assistência social à Família atividades de assistência social à Família 
Naval, armazenando 4.450 cestas Naval, armazenando 4.450 cestas 
básicas para o Serviço de Assistência básicas para o Serviço de Assistência 
Social da Marinha (SASM), bem como Social da Marinha (SASM), bem como 

assegurando o fornecimento de insumos necessários assegurando o fornecimento de insumos necessários 
(água sanitária, desinfetante, sabão líquido, detergente, (água sanitária, desinfetante, sabão líquido, detergente, 
pano de limpeza, dentre outros) às ações de desinfecção pano de limpeza, dentre outros) às ações de desinfecção 
de instalações.de instalações.
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Depósito de Material de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro  Depósito de Material de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro  • • DepMSMRJDepMSMRJ

O O 
Depósito de Material de Saúde da Marinha no Depósito de Material de Saúde da Marinha no 
Rio de Janeiro (DepMSMRJ) é a Organização Rio de Janeiro (DepMSMRJ) é a Organização 
Militar (OM) responsável pela perícia, guarda e Militar (OM) responsável pela perícia, guarda e 

distribuição de itens pertencentes às Relações de Material distribuição de itens pertencentes às Relações de Material 
de Saúde (RMS) 1, 4 e 5. São medicamentos, materiais de Saúde (RMS) 1, 4 e 5. São medicamentos, materiais 
médico-cirúrgicos e odontológicos armazenados médico-cirúrgicos e odontológicos armazenados 
conforme as normas estabelecidas pela Agência Nacional conforme as normas estabelecidas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA), garantindo a segurança de Vigilância Sanitária (ANVISA), garantindo a segurança 
e a qualidade dos itens que serão disponibilizados para e a qualidade dos itens que serão disponibilizados para 
o atendimento das necessidades das Organizações o atendimento das necessidades das Organizações 
Militares Hospitalares (OMH), Organizações Militares Militares Hospitalares (OMH), Organizações Militares 
com Facilidades Médicas (OMFM) e das unidades do com Facilidades Médicas (OMFM) e das unidades do 
Sistema de Distribuição de Medicamentos (SISDIME).  Sistema de Distribuição de Medicamentos (SISDIME).  

Com o surgimento da pandemia da COVID-19, ao Com o surgimento da pandemia da COVID-19, ao 
DepMSMRJ foi dada a missão de receber, periciar, DepMSMRJ foi dada a missão de receber, periciar, 
armazenar e fornecer a todas as OM da Operação Grande armazenar e fornecer a todas as OM da Operação Grande 
Muralha, os itens e  materiais essenciais, especialmente Muralha, os itens e  materiais essenciais, especialmente 
para os profissionais de Saúde da Marinha do Brasil (MB), para os profissionais de Saúde da Marinha do Brasil (MB), 
que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. 

O trabalho logístico foi coordenado pela Diretoria de O trabalho logístico foi coordenado pela Diretoria de 
Abastecimento da Marinhas (DAbM) e articulado pelo Abastecimento da Marinhas (DAbM) e articulado pelo 
Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM), Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM), 
juntamente com o Centro de Obtenção da Marinha no Rio juntamente com o Centro de Obtenção da Marinha no Rio 
de Janeiro (COMRJ), a Base de Abastecimento da Marinha de Janeiro (COMRJ), a Base de Abastecimento da Marinha 
no Rio de Janeiro (BAMRJ), o Centro de Distribuição e no Rio de Janeiro (BAMRJ), o Centro de Distribuição e 
Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM), o Depósito de Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM), o Depósito de 
Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro 
(DepSIMRJ), o Laboratório Farmacêutico da Marinha (DepSIMRJ), o Laboratório Farmacêutico da Marinha 
(LFM) e os Centros de Intendência da Marinha do Brasil por (LFM) e os Centros de Intendência da Marinha do Brasil por 
todo o país, garantindo o provimento de máscaras, toucas, todo o país, garantindo o provimento de máscaras, toucas, 
aventais, óculos, dentre outros equipamentos de proteção aventais, óculos, dentre outros equipamentos de proteção 
individual, além de testes rápidos e medicamentos. individual, além de testes rápidos e medicamentos. 

O funcionamento da OM: seus processos, O funcionamento da OM: seus processos, 
procedimentos, tarefas e atividades foram testados procedimentos, tarefas e atividades foram testados 
em níveis nunca antes identificados, gerando uma em níveis nunca antes identificados, gerando uma 
oportunidade única de aprimoramento das práticas oportunidade única de aprimoramento das práticas 
internas. No decorrer do ano, em resposta às dificuldades internas. No decorrer do ano, em resposta às dificuldades 
apresentadas, foram apurados, modificados e criados  apresentadas, foram apurados, modificados e criados  
métodos, maneiras, metodologias, modos, meios, métodos, maneiras, metodologias, modos, meios, 
recursos, encadeamentos e sequências de recebimento, recursos, encadeamentos e sequências de recebimento, 
perícia, arrecadação, armazenagem, separação, perícia, arrecadação, armazenagem, separação, 
conferência e fornecimento novos. Isso proporcionou um conferência e fornecimento novos. Isso proporcionou um 
desenvolvimento gradual do DepMSMRJ como um todo.desenvolvimento gradual do DepMSMRJ como um todo.

A  oportunidade advinda da Operação “Grande Muralha”A  oportunidade advinda da Operação “Grande Muralha”

Vale destacar que toda tripulação esteve envolvida, Vale destacar que toda tripulação esteve envolvida, 
com total clareza da aplicabilidade e importância de seu com total clareza da aplicabilidade e importância de seu 
esforço. A destacada atuação do DepMSMRJ demonstrou esforço. A destacada atuação do DepMSMRJ demonstrou 
o comprometimento da tripulação com a nossa missão, o comprometimento da tripulação com a nossa missão, 
contribuindo para manter o elevado respeito e admiração contribuindo para manter o elevado respeito e admiração 
da população brasileira em relação à Marinha do Brasil.. da população brasileira em relação à Marinha do Brasil.. 



Revista Intendência em Pauta | Revista Intendência em Pauta | 1717

Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de JaneiroDepósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de Janeiro •  • DepSMRJDepSMRJ

AA  atividade de “Preservação do Material”, realizada atividade de “Preservação do Material”, realizada 
pelo Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio pelo Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio 
de Janeiro (DepSMRJ), consiste na conservação, de Janeiro (DepSMRJ), consiste na conservação, 

restauração e reembalagem do material que se encontra em restauração e reembalagem do material que se encontra em 
estado de deterioração e/ou oxidação e, por conta disso, estado de deterioração e/ou oxidação e, por conta disso, 
impróprio para utilização ou para estocagem, visando a deixá-impróprio para utilização ou para estocagem, visando a deixá-
lo em perfeitas condições de armazenagem e prontos para o lo em perfeitas condições de armazenagem e prontos para o 
adequado fornecimento aos meios da Marinha do Brasil (MB).adequado fornecimento aos meios da Marinha do Brasil (MB).

Em face da grande quantidade de itens existentes no Em face da grande quantidade de itens existentes no 
DepSMRJ (101 mil itens distintos, correspondendo a cerca de DepSMRJ (101 mil itens distintos, correspondendo a cerca de 
4,5 milhões de unidades de itens), aliada à proximidade do 4,5 milhões de unidades de itens), aliada à proximidade do 
Depósito à Baía de Guanabara e à Avenida Brasil, verificou-se Depósito à Baía de Guanabara e à Avenida Brasil, verificou-se 
que uma parcela do material estocado atingia um determinado que uma parcela do material estocado atingia um determinado 
grau de deterioração e/ou oxidação, em decorrência da ação grau de deterioração e/ou oxidação, em decorrência da ação 
nociva de agentes físicos e químicos (oxigênio atmosférico, nociva de agentes físicos e químicos (oxigênio atmosférico, 
pragas, ácidos, calor e umidade, entre outros), que tornava pragas, ácidos, calor e umidade, entre outros), que tornava 
impeditiva a sua utilização nos meios navais. impeditiva a sua utilização nos meios navais. 

Além disso, constatou-se que a limpeza e a troca de Além disso, constatou-se que a limpeza e a troca de 
embalagem, somente, não eram suficientes para evitar que embalagem, somente, não eram suficientes para evitar que 
os sobressalentes ficassem deteriorados pelas intempéries, os sobressalentes ficassem deteriorados pelas intempéries, 
sendo necessário um tratamento prévio mais abrangente que sendo necessário um tratamento prévio mais abrangente que 
possibilitasse o fornecimento do material em plenas condições possibilitasse o fornecimento do material em plenas condições 
de uso, a fim de garantir o perfeito funcionamento dos de uso, a fim de garantir o perfeito funcionamento dos 
equipamentos dos navios, evitando possíveis prejuízos à MB. equipamentos dos navios, evitando possíveis prejuízos à MB. 

Com isso, a partir de 2018, a atividade de “Preservação do Com isso, a partir de 2018, a atividade de “Preservação do 
Material” foi potencializada, com a compra de novos equipamentos Material” foi potencializada, com a compra de novos equipamentos 
e insumos, bem como com a qualificação de um número maior e insumos, bem como com a qualificação de um número maior 
de militares para exercerem a função. Durante a atividade em de militares para exercerem a função. Durante a atividade em 
questão, são executadas as seguintes ações: avaliação do questão, são executadas as seguintes ações: avaliação do 
material; remoção de oxidação grossa encrostada; tratamento material; remoção de oxidação grossa encrostada; tratamento 
com banho químico; eliminação de oxidação com jato abrasivo; com banho químico; eliminação de oxidação com jato abrasivo; 
limpeza com pano limpo e/ou ar comprimido; tratamento e pintura limpeza com pano limpo e/ou ar comprimido; tratamento e pintura 

com zarcão e tinta; imersão ou banho com pincel, iniciando a com zarcão e tinta; imersão ou banho com pincel, iniciando a 
fosfatização e a decapagem; polimento; retirada das impurezas; fosfatização e a decapagem; polimento; retirada das impurezas; 
aplicação de inibidores lubrificantes e antioxidantes (formando aplicação de inibidores lubrificantes e antioxidantes (formando 
uma camada monomolecular invisível para proteção contra a uma camada monomolecular invisível para proteção contra a 
corrosão); embalagem a vácuo, com a utilização de plásticos corrosão); embalagem a vácuo, com a utilização de plásticos 
Volatile Corrosion Inhibitor (VCI) e chip/papel VCI antiumidade.Volatile Corrosion Inhibitor (VCI) e chip/papel VCI antiumidade.

A tabela abaixo apresenta os resultados alcançados com A tabela abaixo apresenta os resultados alcançados com 
a atividade de preservação no período de janeiro de 2018 até a atividade de preservação no período de janeiro de 2018 até 
setembro de 2020:setembro de 2020:

AnoAno Quantidade de itens (un)Quantidade de itens (un) ValorValor
20182018 420420 R$ 985.387,10R$ 985.387,10
20192019 1.5891.589 R$ 826.370,00R$ 826.370,00
20202020 808808 R$ 210.475,21R$ 210.475,21

TOTALTOTAL 28172817 R$ 2.022.232,31R$ 2.022.232,31

Como se pode observar, a iniciativa de ampliar a Como se pode observar, a iniciativa de ampliar a 
atividade de preservação a bordo, a partir de investimentos atividade de preservação a bordo, a partir de investimentos 
em capacitação e equipamentos especiais, tem apresentado em capacitação e equipamentos especiais, tem apresentado 
resultados que impactam diretamente na economia de recursos resultados que impactam diretamente na economia de recursos 
para a MB. Caso os itens em questão não tivessem sido para a MB. Caso os itens em questão não tivessem sido 
recuperados pelo DepSMRJ, seriam necessárias eventuais recuperados pelo DepSMRJ, seriam necessárias eventuais 
aquisições de novos itens para substituí-los. Além do aspecto aquisições de novos itens para substituí-los. Além do aspecto 
econômico, tal atividade também possui grande importância econômico, tal atividade também possui grande importância 
para a manutenção da prontidão dos Meios Operativos, uma para a manutenção da prontidão dos Meios Operativos, uma 
vez que o tempo para preservação, em muitos casos, é inferior vez que o tempo para preservação, em muitos casos, é inferior 
ao tempo de aquisição de um sobressalente novo. ao tempo de aquisição de um sobressalente novo. 

A atividade “Preservação do Material” constitui-se como A atividade “Preservação do Material” constitui-se como 
uma ferramenta de extrema relevância para o DepSMRJ, que uma ferramenta de extrema relevância para o DepSMRJ, que 
traz enormes benefícios à MB, conforme comprovado pelos traz enormes benefícios à MB, conforme comprovado pelos 
excelentes resultados obtidos ao longo do tempo desde a excelentes resultados obtidos ao longo do tempo desde a 
sua implementação. sua implementação. 

A  atividade de “Preservação do Material”A  atividade de “Preservação do Material”
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AA  grande maioria das cargas importadas pela grande maioria das cargas importadas pela 
Marinha do Brasil (MB) é desembaraçada pelo Marinha do Brasil (MB) é desembaraçada pelo 
Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras 

da Marinha (CDAM), preferencialmente nos Terminais da Marinha (CDAM), preferencialmente nos Terminais 
Portuários e Aeroportuários do Rio de Janeiro. Portuários e Aeroportuários do Rio de Janeiro. 

Em 2017, após negociação pontual para recebimento Em 2017, após negociação pontual para recebimento 
e desembaraço de algumas cargas junto aos Terminais e desembaraço de algumas cargas junto aos Terminais 
Portuários de Santos, vislumbrou-se a possibilidade de Portuários de Santos, vislumbrou-se a possibilidade de 
redução das taxas pagas pela MB e a criação de uma nova redução das taxas pagas pela MB e a criação de uma nova 
alternativa logística em casos de entraves ao fluxo normal de alternativa logística em casos de entraves ao fluxo normal de 
desembaraço pelo Porto do Rio.desembaraço pelo Porto do Rio.

Os Terminais Portuários apresentam, de maneira geral, Os Terminais Portuários apresentam, de maneira geral, 
a tabela pública de taxas, quando não se tem um contrato a tabela pública de taxas, quando não se tem um contrato 
formalizado de prestação de serviço, e a tabela negociada, formalizado de prestação de serviço, e a tabela negociada, 
quando há um acordo entre as partes com base no volume quando há um acordo entre as partes com base no volume 
movimentado anualmente.movimentado anualmente.

As referidas tabelas apresentam custos fixos e variáveis e o As referidas tabelas apresentam custos fixos e variáveis e o 
maior deles é o custo de armazenagem, que é taxa percentual maior deles é o custo de armazenagem, que é taxa percentual 
em relação ao valor CIF (em relação ao valor CIF (Cost, Insurance e FreightCost, Insurance e Freight) da carga, que ) da carga, que 
engloba o preço de venda do material, frete e seguro, durante engloba o preço de venda do material, frete e seguro, durante 
determinado período de tempo, geralmente de sete dias.  determinado período de tempo, geralmente de sete dias.  

Após esse período, o aludido percentual é dobrado e cobrado Após esse período, o aludido percentual é dobrado e cobrado 
novamente, somando-se ao percentual anterior durante mais sete novamente, somando-se ao percentual anterior durante mais sete 
dias, e assim sucessivamente, sendo descritos numericamente,  dias, e assim sucessivamente, sendo descritos numericamente,  
de acordo com os períodos que se inserem (1º, 2º, 3º, etc). de acordo com os períodos que se inserem (1º, 2º, 3º, etc). 

Cabe ressaltar que, somente em casos de discrepâncias ou Cabe ressaltar que, somente em casos de discrepâncias ou 
algum imprevisto no processo de importação, o CDAM utiliza algum imprevisto no processo de importação, o CDAM utiliza 
os demais períodos de armazenagem. Portanto, o foco da os demais períodos de armazenagem. Portanto, o foco da 
negociação vem sendo mantido no 1º período de armazenagem. negociação vem sendo mantido no 1º período de armazenagem. 
Os demais custos são taxas fixas reajustadas de acordo com o Os demais custos são taxas fixas reajustadas de acordo com o 
IPCA, contudo, irrisórios em relação ao custo de armazenagem. IPCA, contudo, irrisórios em relação ao custo de armazenagem. 

Com base nos fundamentos jurídicos pertinentes, Com base nos fundamentos jurídicos pertinentes, 
foi elaborado pelo CDAM um Termo de Justificativa de foi elaborado pelo CDAM um Termo de Justificativa de 
Inexigibilidade de Licitação (TJIL) para contratação dos Terminais Inexigibilidade de Licitação (TJIL) para contratação dos Terminais 
Portuários de Santos. Após a apreciação e aprovação por parte Portuários de Santos. Após a apreciação e aprovação por parte 

da Consultoria Jurídica da União (CJU-AGU), os respectivos da Consultoria Jurídica da União (CJU-AGU), os respectivos 
contratos de prestação de serviço junto aos Terminais Santos contratos de prestação de serviço junto aos Terminais Santos 
Brasil e Ecoporto foram assinados. Atualmente, encontra-se em Brasil e Ecoporto foram assinados. Atualmente, encontra-se em 
análise a assinatura de um novo contrato junto ao Terminal BTP, análise a assinatura de um novo contrato junto ao Terminal BTP, 
também na cidade de Santostambém na cidade de Santos. . 

Em 2019, devido à inserção de novos players no processo de Em 2019, devido à inserção de novos players no processo de 
negociação e com o aumento da concorrência entre os Terminais, negociação e com o aumento da concorrência entre os Terminais, 
foi obtida uma redução de 64,51%, em relação às taxas médias foi obtida uma redução de 64,51%, em relação às taxas médias 
anteriormente praticadas junto aos Terminais Portuários do estado anteriormente praticadas junto aos Terminais Portuários do estado 
do Rio de Janeiro. Além disso, foi alcançada uma ampliação do Rio de Janeiro. Além disso, foi alcançada uma ampliação 
de três dias em relação ao primeiro período de armazenagem, de três dias em relação ao primeiro período de armazenagem, 
anteriormente praticado no Porto do Rio de Janeiro. Ainda, em anteriormente praticado no Porto do Rio de Janeiro. Ainda, em 
comparação com as taxas públicas praticadas nos Terminais de comparação com as taxas públicas praticadas nos Terminais de 
Santos, houve uma redução de 82,02%, em média.Santos, houve uma redução de 82,02%, em média.

 Além da economia gerada, outros benefícios foram  Além da economia gerada, outros benefícios foram 
alcançados, como:alcançados, como:
• A possibilidade de antecipação de prazo de entrega para • A possibilidade de antecipação de prazo de entrega para 

as cargas destinadas à Coordenadoria-Geral do Programa as cargas destinadas à Coordenadoria-Geral do Programa 
de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear 
(COGESN), devido a redução de tempo necessário ao (COGESN), devido a redução de tempo necessário ao 
transbordo de Santos para Itaguaí em torno de quatro dias, transbordo de Santos para Itaguaí em torno de quatro dias, 
podendo ser realizado por meio do modal rodoviário em podendo ser realizado por meio do modal rodoviário em 
cerca de seis horas;cerca de seis horas;

• • Redução do prazo de entrega para as cargas destinadas Redução do prazo de entrega para as cargas destinadas 
ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) 
(PNM), devido à redução de tempo necessário ao envio da (PNM), devido à redução de tempo necessário ao envio da 
carga para o Porto do Rio de Janeiro em torno de dois dias, carga para o Porto do Rio de Janeiro em torno de dois dias, 
podendo ser realizado por meio do modal rodoviário direto do podendo ser realizado por meio do modal rodoviário direto do 
Porto de Santos para Aramar em cerca de cinco horas; Porto de Santos para Aramar em cerca de cinco horas; 

• Ampliação das alternativas logísticas à sistemática de • Ampliação das alternativas logísticas à sistemática de 
recebimento de materiais importados, disponibilizando, assim, recebimento de materiais importados, disponibilizando, assim, 
mais uma opção para nacionalização de cargas no país; emais uma opção para nacionalização de cargas no país; e

•  Maior poder de negociação da MB/CDAM junto aos Terminais •  Maior poder de negociação da MB/CDAM junto aos Terminais 
Portuários do Rio de Janeiro que, atualmente, recebem o Portuários do Rio de Janeiro que, atualmente, recebem o 
maior volume de cargas destinadas à MB.maior volume de cargas destinadas à MB.

Ampliação da capacidade logística do Sistema de Ampliação da capacidade logística do Sistema de 
Abastecimento da Marinha com reduçao de gastosAbastecimento da Marinha com reduçao de gastos

Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da MarinhaCentro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha  ••  CDAMCDAM

Ampliação da capacidade logística do Sistema de Ampliação da capacidade logística do Sistema de 
Abastecimento da Marinha com reduçao de gastosAbastecimento da Marinha com reduçao de gastos
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O Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro O Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro 
(COMRJ), enquanto órgão de obtenção do Sistema de (COMRJ), enquanto órgão de obtenção do Sistema de 
Abastecimento da Marinha (SAbM), teve suas atividades Abastecimento da Marinha (SAbM), teve suas atividades 
profundamente impactadas, tendo que, ao mesmo profundamente impactadas, tendo que, ao mesmo 
tempo, aumentar sua capacidade operacional e proteger tempo, aumentar sua capacidade operacional e proteger 
o seu pessoal da disseminação do vírus.o seu pessoal da disseminação do vírus.

Os desafios foram diversos. O aumento abrupto Os desafios foram diversos. O aumento abrupto 
da demanda de consumo dos materiais de saúde da demanda de consumo dos materiais de saúde 
diretamente relacionados ao combate à doença elevou diretamente relacionados ao combate à doença elevou 
sobremaneira a monta dos valores executados, que sobremaneira a monta dos valores executados, que 
saíram de aproximadamente 14 milhões em 2019, para saíram de aproximadamente 14 milhões em 2019, para 
aproximandamente 50 milhões em 2020, somente aproximandamente 50 milhões em 2020, somente 
para itens de saúde. A inflação deste tipo de material para itens de saúde. A inflação deste tipo de material 
acarretou na condução de 91 processos de reequilíbrio-acarretou na condução de 91 processos de reequilíbrio-
econômico financeiro de contratos no COMRJ, uma vez econômico financeiro de contratos no COMRJ, uma vez 
que foi observado um aumento no IPM-H - Índice Médio que foi observado um aumento no IPM-H - Índice Médio 

Centro de Obtenção da Marinha no Rio de JaneiroCentro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro •  • COMRJCOMRJ

Os impactos da pandemia nas aquisições  Os impactos da pandemia nas aquisições  
de material de saúde conduzidas pelo de material de saúde conduzidas pelo   
Centro de Obtenção da Marinha no Rio de JaneiroCentro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro

  
Observamos ainda o impacto da pandemia na varia-Observamos ainda o impacto da pandemia na varia-

ção do IPM-H.ção do IPM-H.

Assim, diante do cenário mundial que se apresentou entre Assim, diante do cenário mundial que se apresentou entre 
março e dezembro de 2020, tomados em conjunto aos março e dezembro de 2020, tomados em conjunto aos 
dados aqui descritos, é possível observar que a pandemia dados aqui descritos, é possível observar que a pandemia 
gerada pelo novo coronavírus atingiu drasticamente gerada pelo novo coronavírus atingiu drasticamente 
dinâmicas econômicas, através da necessidade de dinâmicas econômicas, através da necessidade de 
reposicionamento de recursos públicos para a aquisição reposicionamento de recursos públicos para a aquisição 
de insumos de saúde, além da significativa alteração de de insumos de saúde, além da significativa alteração de 
preço deste tipo de material.preço deste tipo de material.

No COMRJ, observou-se que, em duas etapas do No COMRJ, observou-se que, em duas etapas do 
processo de Obtenção, foi possível mensurar o aumento processo de Obtenção, foi possível mensurar o aumento 
dos gastos, tanto na fase de geração de empenhos quanto dos gastos, tanto na fase de geração de empenhos quanto 
na solicitação de reequilíbrios econômico-financeiros.na solicitação de reequilíbrios econômico-financeiros.

EEm 11 de março de 2020, a Organização Mundial m 11 de março de 2020, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19 de Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19 
como pandemia de caráter global, decretando como pandemia de caráter global, decretando 

emergência sanitária internacional. Mediante os primeiros emergência sanitária internacional. Mediante os primeiros 
casos da nova doença no país, a Marinha do Brasil atuou casos da nova doença no país, a Marinha do Brasil atuou 
em duas grandes “frentes de batalha”, por meio das em duas grandes “frentes de batalha”, por meio das 
operações Grande Muralha e COVID-19.operações Grande Muralha e COVID-19.

de Medicamentos para Hospitais em 2020, com relação a de Medicamentos para Hospitais em 2020, com relação a 
2019, na ordem de 217,49%, conforme dado coletado pelo 2019, na ordem de 217,49%, conforme dado coletado pelo 
Departamento de Acompanhamento do COMRJ.Departamento de Acompanhamento do COMRJ.

Ampliando as informações supracitadas é possível Ampliando as informações supracitadas é possível 
observar, por meio do gráfico abaixo, a anormalidade observar, por meio do gráfico abaixo, a anormalidade 
ocorrida nos créditos empenhados para material de ocorrida nos créditos empenhados para material de 
saúde em 2020 em relação aos quatro anos anteriores: saúde em 2020 em relação aos quatro anos anteriores: 
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AA  Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas de Defesa Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas de Defesa 
(GCVSD) está intimamente ligada à Engenharia (GCVSD) está intimamente ligada à Engenharia 
de Sistemas, termo que foi introduzido na década de Sistemas, termo que foi introduzido na década 

de 1940, nos Laboratórios Bell e surgiu da necessidade de 1940, nos Laboratórios Bell e surgiu da necessidade 
de identificar e manipular as propriedades de um de identificar e manipular as propriedades de um 
determinado sistema como um todo. determinado sistema como um todo. 

A Engenharia de Sistemas foca na interdisciplinaridade A Engenharia de Sistemas foca na interdisciplinaridade 
que torna possível a concretização de sistemas de que torna possível a concretização de sistemas de 
elevada complexidade, definindo, de maneira precoce elevada complexidade, definindo, de maneira precoce 
no ciclo de desenvolvimento de um sistema, as no ciclo de desenvolvimento de um sistema, as 
necessidades do usuário, bem como as funcionalidades necessidades do usuário, bem como as funcionalidades 
requeridas, realizando a documentação sistemática dos requeridas, realizando a documentação sistemática dos 
requisitos, a síntese de projeto e a etapa de validação, de requisitos, a síntese de projeto e a etapa de validação, de 
modo a considerar o problema em sua plenitude.modo a considerar o problema em sua plenitude.

Quando tratamos de Produto de Defesa (PRODE) Quando tratamos de Produto de Defesa (PRODE) 
/ Produto Estratégico de Defesa (PED) deve-se levar / Produto Estratégico de Defesa (PED) deve-se levar 
em consideração que a GCVSD inicia na fase de em consideração que a GCVSD inicia na fase de 
“concepção”, a partir de requisitos operacionais “concepção”, a partir de requisitos operacionais 
preliminares, oriundos de uma fase de “pré-concepção”. preliminares, oriundos de uma fase de “pré-concepção”. 
Nesta fase é que surge a capacidade militar a ser obtida, Nesta fase é que surge a capacidade militar a ser obtida, 
alicerçada no Planejamento Baseado em Capacidades alicerçada no Planejamento Baseado em Capacidades 
(PBC) e associada à garantia da permanente avaliação (PBC) e associada à garantia da permanente avaliação 
da relação “Custo da relação “Custo versusversus Desempenho do Sistema de  Desempenho do Sistema de 
Defesa”, a fim de promover o refinamento da base de Defesa”, a fim de promover o refinamento da base de 
dados sobre Custos do Ciclo de Vida dos Sistemas de dados sobre Custos do Ciclo de Vida dos Sistemas de 
Defesa (CCVSD), com fulcro na redução de custos e na Defesa (CCVSD), com fulcro na redução de custos e na 
dependabilidadedependabilidade1 1  do sistema. do sistema.

Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de DefesaCentro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa  ••  CASLODECASLODE

Gestão do Gestão do 
Ciclo de Vida Ciclo de Vida 
de Sistemas de Sistemas 
de Defesa:de Defesa:
uma cultura de uma cultura de 
governança e governança e 
melhores práticas melhores práticas 
de gestãode gestão

A finalidade do Manual de Boas Práticas para A finalidade do Manual de Boas Práticas para 
Gestão do Ciclo de Vida de Sistemas de Defesa – Gestão do Ciclo de Vida de Sistemas de Defesa – 
MD40-M-MD40-M-01 (1ª Edição/2019), elaborado pelo Centro 01 (1ª Edição/2019), elaborado pelo Centro 
de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa (CASLODE), de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa (CASLODE), 
com o concurso das Forças Singulares (FS), busca com o concurso das Forças Singulares (FS), busca 
apresentar uma abordagem da GCVSD, ao longo de apresentar uma abordagem da GCVSD, ao longo de 
suas fases (Concepção, Desenvolvimento, Produção, suas fases (Concepção, Desenvolvimento, Produção, 
Operação, Apoio e Desfazimento), com o intuito de servir Operação, Apoio e Desfazimento), com o intuito de servir 
de orientação para as FS e demais órgãos subordinados de orientação para as FS e demais órgãos subordinados 
ao Ministério da Defesa quando da definição de tais ao Ministério da Defesa quando da definição de tais 
capacidades militares identificadas no PBC.capacidades militares identificadas no PBC.

 O Manual permite, ainda, disseminar elementos  O Manual permite, ainda, disseminar elementos 
que possibilitam a implantação de “melhores práticas”, que possibilitam a implantação de “melhores práticas”, 
entre as quais:entre as quais:

• assegurar a interoperabilidade e integração de • assegurar a interoperabilidade e integração de 
todas as interfaces operacionais, funcionais e todas as interfaces operacionais, funcionais e 
físicas do sistema;físicas do sistema;

• garantir que a definição e o projeto do sistema reflitam • garantir que a definição e o projeto do sistema reflitam 
os requisitos de todos os seus elementos (os requisitos de todos os seus elementos (hardware, hardware, 
softwaresoftware, instalações, pessoas e dados);, instalações, pessoas e dados);

• caracterizar e gerenciar riscos técnico-gerenciais; e• caracterizar e gerenciar riscos técnico-gerenciais; e

• contribuir para a capacitação da Base Industrial • contribuir para a capacitação da Base Industrial 
de Defesa.de Defesa.

Portanto, o conceito de GCVSD está em sintonia Portanto, o conceito de GCVSD está em sintonia 
com a mentalidade de governança pautada nas com a mentalidade de governança pautada nas 
melhores práticas de gestão.melhores práticas de gestão.

11DEPENDABILIDADE (Dependability) - Termo coletivo utilizado para descrever o desempenho da disponibilidade e seus fatores DEPENDABILIDADE (Dependability) - Termo coletivo utilizado para descrever o desempenho da disponibilidade e seus fatores 
de influência: desempenho da confiabilidade, desempenho da mantenabilidade e desempenho do suporte a manutenção (NBR de influência: desempenho da confiabilidade, desempenho da mantenabilidade e desempenho do suporte a manutenção (NBR 
5462:1994 e ABNT NBR IEC 60300-1:2014).5462:1994 e ABNT NBR IEC 60300-1:2014).
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AA  promulgação da Lei no 4.320, de 17 de março promulgação da Lei no 4.320, de 17 de março 

de 1964, significou um marco da Contabilidade de 1964, significou um marco da Contabilidade 

Pública em nosso país. A partir da década de 1980, Pública em nosso país. A partir da década de 1980, 

após profundas mudanças ocorridas na administração após profundas mudanças ocorridas na administração 

pública mundial, impulsionadas pelas ideias do pública mundial, impulsionadas pelas ideias do New New 

Public ManagemantPublic Managemant, outros segmentos da área contábil, , outros segmentos da área contábil, 

em especial a Contabilidade Gerencial, passaram a em especial a Contabilidade Gerencial, passaram a 

ganhar espaço. ganhar espaço. 

Um dos reflexos dessa mudança adveio da Lei Um dos reflexos dessa mudança adveio da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, na medida em que de Responsabilidade Fiscal, na medida em que 

determinou à Administração Pública a obrigatoriedade determinou à Administração Pública a obrigatoriedade 

de manter um sistema de custos que permitisse avaliar de manter um sistema de custos que permitisse avaliar 

e acompanhar a gestão orçamentária, financeira e e acompanhar a gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial, pontuando o surgimento do Sistema de patrimonial, pontuando o surgimento do Sistema de 

Custos do Governo Federal, tendo como órgão central Custos do Governo Federal, tendo como órgão central 

a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Neste contexto, a Diretoria de Finanças da Marinha Neste contexto, a Diretoria de Finanças da Marinha 

(DFM), na qualidade de Diretoria Especializada (DE), (DFM), na qualidade de Diretoria Especializada (DE), 

pela sua expertise na temática Gestão de Custos, passou pela sua expertise na temática Gestão de Custos, passou 

a ocupar a função de Órgão Setorial de Custos do a ocupar a função de Órgão Setorial de Custos do 

Comando da Marinha, cujas competências se encontram Comando da Marinha, cujas competências se encontram 

descritas na Portaria no 716/2011, da STN.descritas na Portaria no 716/2011, da STN.

Em 2016, para fazer frente a esta demanda, a DFM Em 2016, para fazer frente a esta demanda, a DFM 

iniciou os estudos para o lançamento de um novo iniciou os estudos para o lançamento de um novo 

sistema de custos que fosse capaz de complementar a sistema de custos que fosse capaz de complementar a 

Sistemática OMPS e estender sua abrangência à toda Sistemática OMPS e estender sua abrangência à toda 

Força. O resultado deste trabalho foi o Sistema de Custos Força. O resultado deste trabalho foi o Sistema de Custos 

da Marinha (SCM).da Marinha (SCM).

O SCM pode ser definido como um conjunto de O SCM pode ser definido como um conjunto de 

conceitos, procedimentos e organizações que visam conceitos, procedimentos e organizações que visam 

registrar, mensurar e processar os custos incorridos registrar, mensurar e processar os custos incorridos 

pelas diversas Organizações Militares (OM) da Marinha pelas diversas Organizações Militares (OM) da Marinha 

do Brasil (MB) no desempenho de suas atividades, do Brasil (MB) no desempenho de suas atividades, 

com o propósito de produzir informações gerenciais com o propósito de produzir informações gerenciais 

que suportem o processo de tomada de decisão em que suportem o processo de tomada de decisão em 

diversos níveis. diversos níveis. 

O sistema está estruturado em um modelo de O sistema está estruturado em um modelo de 

custeio por atividades, onde cada Centro de Custo (CC) custeio por atividades, onde cada Centro de Custo (CC) 

representa uma atividade ou produto desenvolvido pela representa uma atividade ou produto desenvolvido pela 

MB. Em comparação à informação orçamentária, os dados MB. Em comparação à informação orçamentária, os dados 

produzidos pelo SCM possuem algumas vantagens, tais produzidos pelo SCM possuem algumas vantagens, tais 

como: considerar os impactos patrimoniais; considerar o como: considerar os impactos patrimoniais; considerar o 

Diretoria de  Finanças da MarinhaDiretoria de  Finanças da Marinha •  • DFMDFM

Implantação do Sistema de Custos da MarinhaImplantação do Sistema de Custos da Marinha

consumo de estoques e a depreciação; e  identificar a consumo de estoques e a depreciação; e  identificar a 

efetiva destinação dos recursos despendidos. efetiva destinação dos recursos despendidos. 

Em funcionamento desde 2018, o SCM vem Em funcionamento desde 2018, o SCM vem 

alcançando grandes avanços, como: a prontificação da alcançando grandes avanços, como: a prontificação da 

matriz de Centro de Custos, publicação das Normas SGM-matriz de Centro de Custos, publicação das Normas SGM-

307, que consolidou conceitos e procedimentos afetos 307, que consolidou conceitos e procedimentos afetos 

ao novo sistema; e realização de ações de capacitação, ao novo sistema; e realização de ações de capacitação, 

divulgação de procedimentos e monitoramento de divulgação de procedimentos e monitoramento de 

registros, que permitiram um salto qualitativo nos dados de registros, que permitiram um salto qualitativo nos dados de 

custos extraídos do sistema, já sendo possível a produção custos extraídos do sistema, já sendo possível a produção 

parcial de informações gerenciais, como por exemplo, o parcial de informações gerenciais, como por exemplo, o 

custo incorrido com a administração de cada OM da MB.custo incorrido com a administração de cada OM da MB.

Em 2020, o desenvolvimento do sistema entrou em uma Em 2020, o desenvolvimento do sistema entrou em uma 

nova e última etapa, destinada a ampliar sua abrangência. nova e última etapa, destinada a ampliar sua abrangência. 

Foram iniciados estudos para a adaptação dos sistemas Foram iniciados estudos para a adaptação dos sistemas 

corporativos da MB que gerenciam gastos ainda não corporativos da MB que gerenciam gastos ainda não 

contabilizados pelo Sistema de Informações de Custos do contabilizados pelo Sistema de Informações de Custos do 

Governo Federal (SIC, em especial o Sistema de Apoio Governo Federal (SIC, em especial o Sistema de Apoio 

às Gestorias (Quaestor), Sistema de Pagamento (SISPAG) às Gestorias (Quaestor), Sistema de Pagamento (SISPAG) 

e os sistemas gerenciais de categorias de materiais não e os sistemas gerenciais de categorias de materiais não 

controlados pelo SISMAT.controlados pelo SISMAT.

Espera-se que ao final de seu processo de Espera-se que ao final de seu processo de 

implantação, previsto para dezembro de 2021, o SCM implantação, previsto para dezembro de 2021, o SCM 

seja capaz de fornecer informações relevantes para a seja capaz de fornecer informações relevantes para a 

tomada de decisão nos vários níveis da Administração tomada de decisão nos vários níveis da Administração 

Naval, das quais podemos citar: o custo do Ciclo Naval, das quais podemos citar: o custo do Ciclo 

de Vida de um Meio, o custo de uma determinada de Vida de um Meio, o custo de uma determinada 

Operação, o custo da formação de um Aspirante, Operação, o custo da formação de um Aspirante, 

dentre muitas outras possibilidades. dentre muitas outras possibilidades. 



2222  ||  Revista Intendência em PautaRevista Intendência em Pauta

Pagadoria de Pessoal da MarinhaPagadoria de Pessoal da Marinha  ••  PAPEMPAPEM

No Rumo da Saúde FinanceiraNo Rumo da Saúde Financeira

AA  Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) 
elabora constantemente estudos, no intuito de elabora constantemente estudos, no intuito de 
apresentar práticas salutares a serem adotadas apresentar práticas salutares a serem adotadas 

pela Família Naval, visando ao aprimoramento das pela Família Naval, visando ao aprimoramento das 
finanças pessoais dos militares e pensionistas da finanças pessoais dos militares e pensionistas da 
Marinha do Brasil (MB). Marinha do Brasil (MB). 

Dentre essas ações, pode-se destacar, inicialmente, Dentre essas ações, pode-se destacar, inicialmente, 
a elaboração de um vídeo educativo, com a colaboração a elaboração de um vídeo educativo, com a colaboração 
do Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) do Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) 
e desenvolvido pela empresa ZETRASOFT, onde são e desenvolvido pela empresa ZETRASOFT, onde são 
apresentas noções sobre organização financeira. Esse apresentas noções sobre organização financeira. Esse 
vídeo foi disponibilizado nas páginas da Pagadoria, na vídeo foi disponibilizado nas páginas da Pagadoria, na 
Intranet/Internet, bem como divulgado em mídias sociais Intranet/Internet, bem como divulgado em mídias sociais 
da MB, com o apoio do Centro de Comunicação Social da MB, com o apoio do Centro de Comunicação Social 
da Marinha (CCSM).da Marinha (CCSM).

Recentemente, em mais uma iniciativa do Setor Recentemente, em mais uma iniciativa do Setor 
Secretaria-Geral da Marinha (SGM) e com o apoio da Secretaria-Geral da Marinha (SGM) e com o apoio da 
Diretoria de Finanças da Marinha (DFM), um novo vídeo Diretoria de Finanças da Marinha (DFM), um novo vídeo 
sobre saúde financeira foi confeccionado e também sobre saúde financeira foi confeccionado e também 
disponibilizado nas páginas da Pagadoria, na Intranet/ disponibilizado nas páginas da Pagadoria, na Intranet/ 
Internet, no intuito de apresentar à Família Naval uma Internet, no intuito de apresentar à Família Naval uma 
noção realista do mundo moderno, onde a educação noção realista do mundo moderno, onde a educação 
financeira tem condições de orientar o nosso pessoal a financeira tem condições de orientar o nosso pessoal a 
alcançar horizontes financeiros mais estáveis.   alcançar horizontes financeiros mais estáveis.   

É importante destacar que grandes esforços têm É importante destacar que grandes esforços têm 
sido empreendidos pela PAPEM, no intuito de buscar sido empreendidos pela PAPEM, no intuito de buscar 
um aprimoramento contínuo do tema, por entender que um aprimoramento contínuo do tema, por entender que 
a solução da maioria das adversidades relacionadas às a solução da maioria das adversidades relacionadas às 
finanças pessoais tem seu foco principal na educação finanças pessoais tem seu foco principal na educação 
financeira, a qual, em médio e longo prazos, seguramente financeira, a qual, em médio e longo prazos, seguramente 
causa efeito positivo, minimizando os impactos advindos causa efeito positivo, minimizando os impactos advindos 

das “armadilhas” financeiras e do consumismo.das “armadilhas” financeiras e do consumismo.
Atualmente, as seguintes ações estão em fase de Atualmente, as seguintes ações estão em fase de 

desenvolvimento pela PAPEM: aperfeiçoamento do sistema desenvolvimento pela PAPEM: aperfeiçoamento do sistema 
e-Consig, com a elaboração de novas funcionalidades, e-Consig, com a elaboração de novas funcionalidades, 
com vistas a conduzir o usuário a obter melhores condições com vistas a conduzir o usuário a obter melhores condições 
de financiamento, por intermédio do ranqueamento de de financiamento, por intermédio do ranqueamento de 
taxas oferecidas pelas Entidades Consignatárias (EC) taxas oferecidas pelas Entidades Consignatárias (EC) 
conveniadas; e ampliação da utilização da plataforma do conveniadas; e ampliação da utilização da plataforma do 
Leilão Reverso, visando a oportunizar aos consignados Leilão Reverso, visando a oportunizar aos consignados 
a obtenção de taxas ainda menores que no crédito a obtenção de taxas ainda menores que no crédito 
consignado convencional, por meio do fomento da consignado convencional, por meio do fomento da 
competitividade entre as EC no Portal de Consignações.competitividade entre as EC no Portal de Consignações.

Ressalta-se, também, que mais dois vídeos foram Ressalta-se, também, que mais dois vídeos foram 
produzidos e encontram-se à disposição nas páginas produzidos e encontram-se à disposição nas páginas 
da Pagadoria, na Intranet/Internet: um deles aborda da Pagadoria, na Intranet/Internet: um deles aborda 
de forma didática a utilização da ferramenta e-Consig de forma didática a utilização da ferramenta e-Consig 
e suas facilidades operacionais; e o outro apresenta e suas facilidades operacionais; e o outro apresenta 
de forma simplificada o Leilão Reverso, destacando as de forma simplificada o Leilão Reverso, destacando as 
vantagens de se contratar um empréstimo consignado vantagens de se contratar um empréstimo consignado 
por essa sistemática. Um quarto vídeo, ainda em fase por essa sistemática. Um quarto vídeo, ainda em fase 
de elaboração, evidenciará os cuidados básicos que um de elaboração, evidenciará os cuidados básicos que um 
militar ou pensionista deve ter ao contrair um empréstimo militar ou pensionista deve ter ao contrair um empréstimo 
consignado, no intuito de evitar ações fraudulentas e golpes consignado, no intuito de evitar ações fraudulentas e golpes 
praticados no mercado financeiro de consignações.praticados no mercado financeiro de consignações.

Essa iniciativa visa a contribuir para a incorporação Essa iniciativa visa a contribuir para a incorporação 
do tema “Saúde Financeira” no cotidiano dos militares do tema “Saúde Financeira” no cotidiano dos militares 
e pensionistas da MB, no sentido de promover a e pensionistas da MB, no sentido de promover a 
conscientização quanto à necessidade de uma gestão conscientização quanto à necessidade de uma gestão 
equilibrada dos recursos financeiros e incentivar escolhas equilibrada dos recursos financeiros e incentivar escolhas 
mais saudáveis que preservem as finanças de toda a mais saudáveis que preservem as finanças de toda a 
Família Naval.Família Naval.



1. Guará II1. Guará II
O empreendimento “Residências Unifamiliares Guará O empreendimento “Residências Unifamiliares Guará 

II” está localizado nas Quadras “QE 52” e “QE 54” da região II” está localizado nas Quadras “QE 52” e “QE 54” da região 
administrativa de Guará II, em Brasília - Distrito Federal. administrativa de Guará II, em Brasília - Distrito Federal. 

Trata-se da construção de residências em 31 lotes Trata-se da construção de residências em 31 lotes 
distintos com aproximadamente 144 m² cada. O projeto distintos com aproximadamente 144 m² cada. O projeto 
concebido apresenta uma tipologia de residência térrea com concebido apresenta uma tipologia de residência térrea com 
espaço para uma vaga de carro, dentro dos limites do lote. espaço para uma vaga de carro, dentro dos limites do lote. 

A residência possui 70 m² de área construída e três A residência possui 70 m² de área construída e três 
dormitórios, sendo uma suíte. Prevê ainda a entrega de dormitórios, sendo uma suíte. Prevê ainda a entrega de 
estrutura dimensionada para ampliação futura de um estrutura dimensionada para ampliação futura de um 
segundo pavimento, proporcionando flexibilidade ao segundo pavimento, proporcionando flexibilidade ao 
morador. morador. 

A previsão de conclusão é de 12 meses após início das A previsão de conclusão é de 12 meses após início das 
obras. obras. 

Próximo ao bairro de Águas Claras e predominantemente Próximo ao bairro de Águas Claras e predominantemente 
residencial, a região está em crescente valorização, sendo residencial, a região está em crescente valorização, sendo 
provida por metrô (estações Feira e Guará), além de linhas provida por metrô (estações Feira e Guará), além de linhas 
de ônibus com ligação ao Distrito Federal. de ônibus com ligação ao Distrito Federal. 

2. Residencial Oceania2. Residencial Oceania
O empreendimento “Residencial Oceania” situa-se na Projeção “K” da O empreendimento “Residencial Oceania” situa-se na Projeção “K” da 

SQNW 302, no Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW), em Brasília SQNW 302, no Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW), em Brasília 
- Distrito Federal. - Distrito Federal. 

O projeto prevê a construção de um edifício residencial com área total de O projeto prevê a construção de um edifício residencial com área total de 
14.436,88 m².14.436,88 m².

Idealizado conforme as diretrizes de edificação, uso e gabarito de Brasília, Idealizado conforme as diretrizes de edificação, uso e gabarito de Brasília, 
visando a preservação de seu conjunto urbanístico, é composto por dois visando a preservação de seu conjunto urbanístico, é composto por dois 
subsolos com garagem, pilotis, seis pavimentos de unidades habitacionais, e subsolos com garagem, pilotis, seis pavimentos de unidades habitacionais, e 
cobertura com área de lazer comum. O prazo de conclusão previsto é de 30 cobertura com área de lazer comum. O prazo de conclusão previsto é de 30 
meses, a partir do início das obras. meses, a partir do início das obras. 

Cada um dos seis pavimentos apresenta 11 apartamentos, totalizando 66 Cada um dos seis pavimentos apresenta 11 apartamentos, totalizando 66 
unidades. Todas possuem três dormitórios, com metragens que variam de 93 a unidades. Todas possuem três dormitórios, com metragens que variam de 93 a 
207 m², aproximadamente. 207 m², aproximadamente. 

O empreendimento prevê sistemas voltados à redução de seu impacto O empreendimento prevê sistemas voltados à redução de seu impacto 
ambiental na região de implantação, tais como coletores solares, aproveitamento ambiental na região de implantação, tais como coletores solares, aproveitamento 
de águas pluviais e automação da iluminação de áreas externas, contribuindo de águas pluviais e automação da iluminação de áreas externas, contribuindo 
para a sustentabilidade – sendo esta uma das premissas do Bairro Noroeste, que para a sustentabilidade – sendo esta uma das premissas do Bairro Noroeste, que 
encontra-se em franca expansão. encontra-se em franca expansão. 

Futuros lançamentos imobiliários da CCCPMFuturos lançamentos imobiliários da CCCPM

AAo longo de seus 85 anos de existência, a Caixa de o longo de seus 85 anos de existência, a Caixa de 
Construções de Casas para o Pessoal da Marinha Construções de Casas para o Pessoal da Marinha 
(CCCPM) tem contribuído para a realização do sonho (CCCPM) tem contribuído para a realização do sonho 

da casa própria para dezenas de milhares de famílias de da casa própria para dezenas de milhares de famílias de 
beneficiários, conduzindo com igualdade, transparência, beneficiários, conduzindo com igualdade, transparência, 
comprometimento e sustentabilidade as tarefas que lhe comprometimento e sustentabilidade as tarefas que lhe 
são afetas. Para tanto, busca, constantemente, manter-se são afetas. Para tanto, busca, constantemente, manter-se 
competitiva e eficaz disponibilizando os seguintes serviços e competitiva e eficaz disponibilizando os seguintes serviços e 
empreendimentos: empreendimentos: 

Financiamento ImobiliárioFinanciamento Imobiliário
O financiamento será formalizado de acordo com a O financiamento será formalizado de acordo com a 

capacidade financeira do beneficiário, considerando sua capacidade financeira do beneficiário, considerando sua 
renda familiar, inclusive a do cônjuge ou companheiro(a) na renda familiar, inclusive a do cônjuge ou companheiro(a) na 
condição de união estável. condição de união estável. 

Atualmente existem 2 Programas:Atualmente existem 2 Programas:
PROMORAR – O Programa de Moradia da Marinha PROMORAR – O Programa de Moradia da Marinha 

oferece as melhores condições à família naval para a compra oferece as melhores condições à família naval para a compra 
de imóvel, construção, ampliação e compra de terreno com de imóvel, construção, ampliação e compra de terreno com 
construção simultânea de imóvel. Atende os beneficiários de construção simultânea de imóvel. Atende os beneficiários de 
todas as faixas de renda familiar, militares, servidores civis, todas as faixas de renda familiar, militares, servidores civis, 
bem como seus pensionistas. Financia até 100% (cem por bem como seus pensionistas. Financia até 100% (cem por 
cento) do montante necessário, observada a capacidade de cento) do montante necessário, observada a capacidade de 
pagamento do beneficiário. Cabe ressaltar que é concedida pagamento do beneficiário. Cabe ressaltar que é concedida 
aos beneficiários taxas diferenciadas para a 1ª aquisição de aos beneficiários taxas diferenciadas para a 1ª aquisição de 
imóveis avaliados em até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).imóveis avaliados em até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

PREAMAR – O Programa Especial de Apoio à Moradores de PREAMAR – O Programa Especial de Apoio à Moradores de 
Áreas de Risco é destinado a financiar ou emprestar recursos Áreas de Risco é destinado a financiar ou emprestar recursos 
financeiros em condições especiais para a melhoria da condição financeiros em condições especiais para a melhoria da condição 

residencial de beneficiário que vive, em sua moradia, situações residencial de beneficiário que vive, em sua moradia, situações 
de risco relacionadas à violência urbana ou ações da natureza de risco relacionadas à violência urbana ou ações da natureza 
(chuvas, enchentes, deslizamentos e outros).(chuvas, enchentes, deslizamentos e outros).

Empréstimo ImobiliárioEmpréstimo Imobiliário
O Empréstimo Imobiliário visa a melhoria da condição O Empréstimo Imobiliário visa a melhoria da condição 

residencial do beneficiário que necessite comprar material residencial do beneficiário que necessite comprar material 
de construção, reformar ou legalizar seu imóvel ou ainda de construção, reformar ou legalizar seu imóvel ou ainda 
complementar poupança necessária à aquisição de unidade complementar poupança necessária à aquisição de unidade 
residencial. residencial. 

Possui limite de crédito no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil Possui limite de crédito no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), que pode ser quitado em até 72 meses, com taxas de reais), que pode ser quitado em até 72 meses, com taxas de 
juros que variam de acordo com o prazo de ressarcimento do juros que variam de acordo com o prazo de ressarcimento do 
empréstimo. Este prazo também está condicionado à eficácia empréstimo. Este prazo também está condicionado à eficácia 
da cobertura do seguro de vida do mutuário, sendo de 80 anos da cobertura do seguro de vida do mutuário, sendo de 80 anos 
a idade limite do beneficiário.a idade limite do beneficiário.

As taxas adotadas estão disponibilizadas no site da CCCPM e As taxas adotadas estão disponibilizadas no site da CCCPM e 
no Sistema Digital de Consignações (E-CONSIG) possibilitando no Sistema Digital de Consignações (E-CONSIG) possibilitando 
ao interessado compará-las com outras praticadas no mercado. ao interessado compará-las com outras praticadas no mercado. 
O empréstimo só é concedido para beneficiário que tenha O empréstimo só é concedido para beneficiário que tenha 
margem consignável suficiente para desconto das prestações margem consignável suficiente para desconto das prestações 
mensais em Bilhete de Pagamento (BP).mensais em Bilhete de Pagamento (BP).

CCCPM OnlineCCCPM Online
Por meio do CCCPM Online, é possível solicitar Empréstimos Por meio do CCCPM Online, é possível solicitar Empréstimos 

e Financiamentos Imobiliários e agendamento para atendimento e Financiamentos Imobiliários e agendamento para atendimento 
presencial. A modalidade On-line é um meio rápido e seguro presencial. A modalidade On-line é um meio rápido e seguro 
de atendimento de suas solicitações. Dê preferência a esta de atendimento de suas solicitações. Dê preferência a esta 
modalidade.modalidade.

Mais informações em: www.marinha.mil.br/cccpm.Mais informações em: www.marinha.mil.br/cccpm.

Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da MarinhaCaixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha •  • CCCPMCCCPM
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Centro de Controle Interno da MarinhaCentro de Controle Interno da Marinha  ••  CCIMARCCIMAR

O papel das Três Linhas de Defesa O papel das Três Linhas de Defesa 
no âmbito da Marinha do Brasilno âmbito da Marinha do Brasil

EEm 21 de setembro de 2010, o Modelo das Três Linhas m 21 de setembro de 2010, o Modelo das Três Linhas 
de Defesa, que está fundamentado na interação entre de Defesa, que está fundamentado na interação entre 
os atores que atuam nas áreas de gestão de riscos e os atores que atuam nas áreas de gestão de riscos e 

controle interno, foi apresentado ao mundo e se tornou controle interno, foi apresentado ao mundo e se tornou 
amamplamente reconhecido, principalmente na iniciativa privada, plamente reconhecido, principalmente na iniciativa privada, 
na área de serviços financeiros. Em janeiro de 2013, The na área de serviços financeiros. Em janeiro de 2013, The 
InstiInstitute of Internal Auditors (IIA), que é a entidade profissional tute of Internal Auditors (IIA), que é a entidade profissional 
dos auditores internos a nível mundial, sintetizou este modelo dos auditores internos a nível mundial, sintetizou este modelo 
na sua Declaração de Posicionamento.  na sua Declaração de Posicionamento.  

No Brasil, a Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 de No Brasil, a Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 de 
maio de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento maio de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão e Controladoria-Geral da União (CGU), que dispõe e Gestão e Controladoria-Geral da União (CGU), que dispõe 
sobre controles internos, gestão de riscos e governança sobre controles internos, gestão de riscos e governança 
no âmbito do Poder Executivo Federal, instituiu, no âmbito no âmbito do Poder Executivo Federal, instituiu, no âmbito 
da Administração Pública Direta, uma série de conceitos da Administração Pública Direta, uma série de conceitos 
amplamente difundidos no ambiente privado, entre os quais, o amplamente difundidos no ambiente privado, entre os quais, o 
modelo das Três Linhas de Defesa.modelo das Três Linhas de Defesa.

A Instrução Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017, do A Instrução Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017, do 
Ministério da Transparência e da CGU, definiu, entre outros Ministério da Transparência e da CGU, definiu, entre outros 
aspectos, que as estruturas de controles internos dos órgãos e aspectos, que as estruturas de controles internos dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal deveriam adotar o entidades da Administração Pública Federal deveriam adotar o 
modelo das Três Linhas de Defesa, comunicando, de maneira modelo das Três Linhas de Defesa, comunicando, de maneira 
clara, as responsabilidades de todos os envolvidos, provendo uma clara, as responsabilidades de todos os envolvidos, provendo uma 
atuação coordenada e eficiente, sem sobreposições ou lacunas.atuação coordenada e eficiente, sem sobreposições ou lacunas.

Na Marinha do Brasil (MB) o tema foi normatizado por meio Na Marinha do Brasil (MB) o tema foi normatizado por meio 
da Circular nº 2 de 02 de dezembro de 2019, da Secretária-Geral da Circular nº 2 de 02 de dezembro de 2019, da Secretária-Geral 
da Marinha (SGM). A “Primeira Linha de Defesa”, formada pelos da Marinha (SGM). A “Primeira Linha de Defesa”, formada pelos 
Agentes Responsáveis (Ordenador de Despesa, Agente Fiscal Agentes Responsáveis (Ordenador de Despesa, Agente Fiscal 
e Gestores) e o Conselho de Gestão, durante a implementação e Gestores) e o Conselho de Gestão, durante a implementação 
das políticas públicas e a execução de atividades e tarefas no das políticas públicas e a execução de atividades e tarefas no 
âmbito de seus macroprocessos finalísticos e de apoio, deve âmbito de seus macroprocessos finalísticos e de apoio, deve 
identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos à consecução de identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos à consecução de 
seus objetivos e metas. É, ainda, a Linha de Defesa responsável seus objetivos e metas. É, ainda, a Linha de Defesa responsável 
por implementar as ações corretivas para resolver deficiências por implementar as ações corretivas para resolver deficiências 
em processos e controles sob suas áreas de atuação.em processos e controles sob suas áreas de atuação.

Já a “Segunda Linha de Defesa”, composta pelas Já a “Segunda Linha de Defesa”, composta pelas 
Assessorias de Controle Interno (ACI), foi criada com o Assessorias de Controle Interno (ACI), foi criada com o 
objetivo de apoiar o desenvolvimento dos controles internos, objetivo de apoiar o desenvolvimento dos controles internos, 
e de realizar as atividades de supervisão e monitoramento e de realizar as atividades de supervisão e monitoramento 
das ações desenvolvidas no âmbito da “Primeira Linha de das ações desenvolvidas no âmbito da “Primeira Linha de 
Defesa”. Também fazem parte da “Segunda Linha de Defesa” Defesa”. Também fazem parte da “Segunda Linha de Defesa” 
as Diretorias Especializadas integrantes do Setor SGM, que as Diretorias Especializadas integrantes do Setor SGM, que 
já possuem mecanismos de controle interno previstos em já possuem mecanismos de controle interno previstos em 
suas respectivas áreas de atuação.suas respectivas áreas de atuação.

Finalmente, a “Terceira Linha de Defesa”, representada Finalmente, a “Terceira Linha de Defesa”, representada 
pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), que pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), que 
atua baseada nos pressupostos de independência, autonomia atua baseada nos pressupostos de independência, autonomia 
técnica e objetividade, tem por atribuição prestar os serviços técnica e objetividade, tem por atribuição prestar os serviços 

de avaliação e de consultoria, visando preservar e adicionar de avaliação e de consultoria, visando preservar e adicionar 
valor à organização, melhorando, assim, operações, processos valor à organização, melhorando, assim, operações, processos 
de governança, gerenciamento de riscos e controles internos.de governança, gerenciamento de riscos e controles internos.

A aplicação do Modelo das Três Linhas de Defesa pôde A aplicação do Modelo das Três Linhas de Defesa pôde 
ser observada, na prática, por ocasião do emprego dos ser observada, na prática, por ocasião do emprego dos 
recursos provisionados para o combate à pandemia do novo recursos provisionados para o combate à pandemia do novo 
coronavírus. Em consonância com as orientações emanadas coronavírus. Em consonância com as orientações emanadas 
pelo Ministério da Defesa, as Unidades Gestoras, empregadas pelo Ministério da Defesa, as Unidades Gestoras, empregadas 
no enfrentamento ao vírus, espalhadas por todo o território no enfrentamento ao vírus, espalhadas por todo o território 
nacional, tiveram suas ações orientadas e supervisionadas nacional, tiveram suas ações orientadas e supervisionadas 
por suas respectivas ACI. Essa coordenação buscou, por suas respectivas ACI. Essa coordenação buscou, 
principalmente, o atendimento tempestivo das necessidades principalmente, o atendimento tempestivo das necessidades 
decorrentes da pandemia, bem como mitigar eventuais riscos decorrentes da pandemia, bem como mitigar eventuais riscos 
na aplicação dos recursos alocados.na aplicação dos recursos alocados.

Por fim, o CCIMAR, como “Terceira Linha de Defesa”, por Por fim, o CCIMAR, como “Terceira Linha de Defesa”, por 
meio da ferramenta da Auditoria Contínua, avaliou e orientou meio da ferramenta da Auditoria Contínua, avaliou e orientou 
parcela significativa da execução dos recursos provisionados, parcela significativa da execução dos recursos provisionados, 
bem como os respectivos controles implementados, utilizando-bem como os respectivos controles implementados, utilizando-
se, para tal, do cruzamento de dados eletrônicos. O modelo se, para tal, do cruzamento de dados eletrônicos. O modelo 
estabelecido culmina, assim, numa atuação sinérgica das estabelecido culmina, assim, numa atuação sinérgica das 
OM envolvidas, de modo que as ações se desenvolvam de OM envolvidas, de modo que as ações se desenvolvam de 
forma complementar, maximizando resultados e minimizando forma complementar, maximizando resultados e minimizando 
desperdícios ou falhas. desperdícios ou falhas. 
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OO  ano de 2020 se mostrou desafiador! A decretação do estado de ano de 2020 se mostrou desafiador! A decretação do estado de 
calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus 
(COVID-19) e as consequentes medidas impuseram a todos uma (COVID-19) e as consequentes medidas impuseram a todos uma 

inovadora necessidade de adaptação.inovadora necessidade de adaptação.
PPara a equipe de trabalho da ara a equipe de trabalho da 

Coordenadoria do Orçamento Coordenadoria do Orçamento 
da Marinha (COrM), o horizonte da Marinha (COrM), o horizonte 
não era animador, uma vez que não era animador, uma vez que 
as políticas de distanciamento as políticas de distanciamento 
social retiraram, em um primeiro social retiraram, em um primeiro 
momento, sua principal ferramenta: momento, sua principal ferramenta: 
a interação com os representantes a interação com os representantes 
dos diversos órgãos extra-Marinha. dos diversos órgãos extra-Marinha. 
Afinal, ter a informação precisa Afinal, ter a informação precisa 
e oportunamente sempre foi o e oportunamente sempre foi o 
nosso Norte.nosso Norte.

No entanto, nesse contexto de No entanto, nesse contexto de 
adversidade, não esmorecemos adversidade, não esmorecemos 
e, como bons marinheiros, e, como bons marinheiros, 

ajustamos as velas e o regime de máquinas e passamos a resgatar características ajustamos as velas e o regime de máquinas e passamos a resgatar características 
intrínsecas da nossa equipe: o pensando “fora da caixa” e a resiliência.intrínsecas da nossa equipe: o pensando “fora da caixa” e a resiliência.

Nesta ordem de ideias, a tripulação se mostrou salutar ao nos apresentar novas Nesta ordem de ideias, a tripulação se mostrou salutar ao nos apresentar novas 
oportunidades e, sem prejuízo às suas atividades, a Coordenadoria do Orçamento oportunidades e, sem prejuízo às suas atividades, a Coordenadoria do Orçamento 
da Marinha se reinventou.da Marinha se reinventou.

Inicialmente, a nova realidade causou apreensão. Os debates diários e as diversas Inicialmente, a nova realidade causou apreensão. Os debates diários e as diversas 
reuniões presenciais com os representantes de outros órgãos foram substituídos reuniões presenciais com os representantes de outros órgãos foram substituídos 
por interações virtuais e ficou transparente que os relacionamentos institucionais, por interações virtuais e ficou transparente que os relacionamentos institucionais, 
desenvolvidos ao longo dos anos,  revelaram-se sólidos, pois, ainda que distantes desenvolvidos ao longo dos anos,  revelaram-se sólidos, pois, ainda que distantes 
dos nossos interlocutores, avançávamos com nossas pautas por meio de contatos dos nossos interlocutores, avançávamos com nossas pautas por meio de contatos 
trocados por aplicativos de mensagens ou por meio de videoconferências.trocados por aplicativos de mensagens ou por meio de videoconferências.

Ademais, nunca fora tão desafiador conciliar trabalho e família. Nossos filhos e Ademais, nunca fora tão desafiador conciliar trabalho e família. Nossos filhos e 
cônjuges também se reinventaram e passaram a compreender que estar em casa cônjuges também se reinventaram e passaram a compreender que estar em casa 
não era sinônimo de estar disponível para eles. não era sinônimo de estar disponível para eles. 

Em um ano adverso, a resiliência aliada à capacidade de se reinventar Em um ano adverso, a resiliência aliada à capacidade de se reinventar 
foram o caminho. foram o caminho. 

Coordenadoria do Orçamento da Marinha • Coordenadoria do Orçamento da Marinha • COrMCOrM

Atuação da Coordenadoria do Atuação da Coordenadoria do 
Orçamento da Marinha no ano Orçamento da Marinha no ano 
da Pandemia da COVID-19da Pandemia da COVID-19
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Empresa Gerencial de Projetos NavaisEmpresa Gerencial de Projetos Navais  ••  EMGEPRONEMGEPRON

O Método de Simulação de Monte Carlo na Análise de O Método de Simulação de Monte Carlo na Análise de 
Sustentabilidade do Programa das Fragatas Classe “Tamandaré”Sustentabilidade do Programa das Fragatas Classe “Tamandaré”

OO  Programa das Fragatas Classe “Tamandaré” Programa das Fragatas Classe “Tamandaré” 
(PFCT), um dos Programas Estratégicos da Marinha (PFCT), um dos Programas Estratégicos da Marinha 
do Brasil (MB), é administrado pela Empresa do Brasil (MB), é administrado pela Empresa 

Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) e tem como Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) e tem como 
executora a Sociedade de Propósito Específico (SPE) executora a Sociedade de Propósito Específico (SPE) 
“Águas Azuis”, composta pelas empresas: Thyssenkrupp “Águas Azuis”, composta pelas empresas: Thyssenkrupp 
Marine Systems, Embraer Defesa & Segurança e Atech. O Marine Systems, Embraer Defesa & Segurança e Atech. O 
Programa é responsável pela construção de quatro navios Programa é responsável pela construção de quatro navios 
modernos e versáteis e tem o propósito de contribuir para a modernos e versáteis e tem o propósito de contribuir para a 
recomposição do Núcleo do Poder Naval, a fim de garantir recomposição do Núcleo do Poder Naval, a fim de garantir 
a soberania do país e incentivar o crescimento da Indústria a soberania do país e incentivar o crescimento da Indústria 
de Defesa Nacional. Os navios contribuirão para o controle de Defesa Nacional. Os navios contribuirão para o controle 
das águas jurisdicionais brasileiras, área que das águas jurisdicionais brasileiras, área que 
totaliza mais de 4,5 milhões de quilômetros totaliza mais de 4,5 milhões de quilômetros 
quadrados e é conhecida como “Amazônia quadrados e é conhecida como “Amazônia 
Azul”. Além disso, participarão de operações Azul”. Além disso, participarão de operações 
de busca, salvamento, missões de paz e de de busca, salvamento, missões de paz e de 
ajuda humanitária.ajuda humanitária.

O escopo do PFCT inclui, além da O escopo do PFCT inclui, além da 
construção no país das quatro fragatas, o construção no país das quatro fragatas, o 
desenvolvimento dos processos de Apoio desenvolvimento dos processos de Apoio 
Logístico Integrado (ALI), de Gestão do Logístico Integrado (ALI), de Gestão do 
Ciclo de Vida (GCV), de transferência de Ciclo de Vida (GCV), de transferência de 
tecnologia do Combat Management System tecnologia do Combat Management System 
(CMS), Combat System Integration (CSI) e (CMS), Combat System Integration (CSI) e 
Integrated Platform Management System Integrated Platform Management System 
(IPMS) e do Programa de Conteúdo Local (IPMS) e do Programa de Conteúdo Local 
(31,75% para o primeiro navio e 40,5% (31,75% para o primeiro navio e 40,5% 
para os demais). Dessa forma, o PFCT possibilitará para os demais). Dessa forma, o PFCT possibilitará 
oportunidades de alavancagem tecnológica, logística e oportunidades de alavancagem tecnológica, logística e 
industrial, repercutindo sobre a matriz econômica brasileira industrial, repercutindo sobre a matriz econômica brasileira 
e resultando em um efeito multiplicador considerável na e resultando em um efeito multiplicador considerável na 
economia do Brasil.economia do Brasil.

Para atingir seu propósito, é necessário que o PFCT Para atingir seu propósito, é necessário que o PFCT 
possua sustentabilidade financeira ao longo do tempo, o possua sustentabilidade financeira ao longo do tempo, o 
que faz com que a análise e o acompanhamento dos fluxos que faz com que a análise e o acompanhamento dos fluxos 
de caixa sejam ferramentas indispensáveis para projetar o de caixa sejam ferramentas indispensáveis para projetar o 
comportamento dos saldos de caixa futuros necessários comportamento dos saldos de caixa futuros necessários 
para atender os compromissos do Programa. Desta forma, para atender os compromissos do Programa. Desta forma, 
uma metodologia robusta de previsão e análise torna-se uma metodologia robusta de previsão e análise torna-se 
imperiosa, uma vez que, ao gerar resultados confiáveis, imperiosa, uma vez que, ao gerar resultados confiáveis, 
auxilia o processo de tomada de decisão, permitindo auxilia o processo de tomada de decisão, permitindo 
antever os reflexos sobre a sustentabilidade do Programa antever os reflexos sobre a sustentabilidade do Programa 
por meio de testes de estresse nos cenários projetados, por meio de testes de estresse nos cenários projetados, 
criando meios para que a EMGEPRON e a MB estejam criando meios para que a EMGEPRON e a MB estejam 
preparadas para responder com agilidade e eficácia a preparadas para responder com agilidade e eficácia a 
cada um desses cenários.cada um desses cenários.

O Método de Simulação de Monte Carlo (MSMC) O Método de Simulação de Monte Carlo (MSMC) 
é um método estatístico que utiliza amostragens é um método estatístico que utiliza amostragens 

aleatórias massivas e elevado número de simulações aleatórias massivas e elevado número de simulações 
fundamentadas em cálculos de probabilidade para fundamentadas em cálculos de probabilidade para 
obter resultados numéricos em situações nas quais uma obter resultados numéricos em situações nas quais uma 
solução analítica simples não seria viável. O procedimento solução analítica simples não seria viável. O procedimento 
é aplicável em problemas de tomada de decisão que é aplicável em problemas de tomada de decisão que 
envolvam risco e incerteza, ou seja, situações nas envolvam risco e incerteza, ou seja, situações nas 
quais o comportamento das variáveis envolvidas não quais o comportamento das variáveis envolvidas não 
é de natureza determinística. Por este motivo, o MSMC é de natureza determinística. Por este motivo, o MSMC 
é comumente utilizado na área de finanças para se é comumente utilizado na área de finanças para se 
estimar resultados futuros de projetos, investimentos ou estimar resultados futuros de projetos, investimentos ou 
negócios, viabilizando, por exemplo, calcular perdas ou negócios, viabilizando, por exemplo, calcular perdas ou 
ganhos decorrentes de flutuações de variáveis.ganhos decorrentes de flutuações de variáveis.

Tal metodologia foi adaptada e empregada pela Tal metodologia foi adaptada e empregada pela 
EMGEPRON na modelagem de sustentabilidade EMGEPRON na modelagem de sustentabilidade 
financeira do PFCT. Foram utilizados os valores realizados financeira do PFCT. Foram utilizados os valores realizados 
e previstos das receitas (capitalização na EMGEPRON e e previstos das receitas (capitalização na EMGEPRON e 
receitas financeiras), despesas e custos relacionados ao receitas financeiras), despesas e custos relacionados ao 
Programa, ocasionais reajustes e reequilíbrio econômico-Programa, ocasionais reajustes e reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, juntamente com possíveis financeiro do contrato, juntamente com possíveis 
flutuações na taxa de juros doméstica, nos índices de flutuações na taxa de juros doméstica, nos índices de 
inflação e na taxa de câmbio (EUR/BRL). A partir daí, inflação e na taxa de câmbio (EUR/BRL). A partir daí, 
foram projetados cinco mil cenários, considerando a foram projetados cinco mil cenários, considerando a 
distribuição probabilística das variáveis citadas, que distribuição probabilística das variáveis citadas, que 
forneceram uma distribuição para os valores dos fluxos forneceram uma distribuição para os valores dos fluxos 
de caixa futuros, permitindo que se faça inferências de caixa futuros, permitindo que se faça inferências 
sobre a sustentabilidade financeira do PFCT ao longo de sobre a sustentabilidade financeira do PFCT ao longo de 
sua vigência.sua vigência.

Como resultado, a modelagem desenvolvida permite, Como resultado, a modelagem desenvolvida permite, 
em função do acompanhamento do comportamento em função do acompanhamento do comportamento 
das variáveis macroeconômicas mencionadas, fazer das variáveis macroeconômicas mencionadas, fazer 
uma análise dinâmica dos impactos sobre os possíveis uma análise dinâmica dos impactos sobre os possíveis 
saldos futuros do Programa e, consequentemente, de saldos futuros do Programa e, consequentemente, de 
sua capacidade de atender seus compromissos.sua capacidade de atender seus compromissos.



O Método de Simulação de Monte Carlo na Análise de O Método de Simulação de Monte Carlo na Análise de 
Sustentabilidade do Programa das Fragatas Classe “Tamandaré”Sustentabilidade do Programa das Fragatas Classe “Tamandaré”

Na esfera de atuação do Estado-Maior Conjunto Na esfera de atuação do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas, especificamente na Chefia de das Forças Armadas, especificamente na Chefia de 
Logística e Mobilização, um Oficial Superior Intendente Logística e Mobilização, um Oficial Superior Intendente 
coordena o Projeto H-XBR, estimado em cerca de coordena o Projeto H-XBR, estimado em cerca de 
1,89 bilhões de euros, que consiste na aquisição 1,89 bilhões de euros, que consiste na aquisição 
de 50 aeronaves de asas rotativas de médio porte de 50 aeronaves de asas rotativas de médio porte 
para as Forças Armadas, podendo ser empregadas para as Forças Armadas, podendo ser empregadas 
em Operações de combate a incêndios, contra o em Operações de combate a incêndios, contra o 
desmatamento nas florestas brasileiras, além daquelas desmatamento nas florestas brasileiras, além daquelas 
do tipo do tipo Search and Rescue Search and Rescue (SAR). (SAR). 

Adicionalmente, os Oficiais Intendentes têm presença Adicionalmente, os Oficiais Intendentes têm presença 
efetiva e marcante na vertente de assessoramento direto efetiva e marcante na vertente de assessoramento direto 
ao Ministro de Estado da Defesa e ao Secretário-Geral ao Ministro de Estado da Defesa e ao Secretário-Geral 
do Ministério da Defesa, possibilitando, desta forma, a do Ministério da Defesa, possibilitando, desta forma, a 
atuação na área de conformidade e gestão de riscos, de atuação na área de conformidade e gestão de riscos, de 
acompanhamento das estimativas contábeis referentes acompanhamento das estimativas contábeis referentes 
ao Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças ao Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças 
Armadas, bem como de processos legislativos que Armadas, bem como de processos legislativos que 
possam impactar a remuneração dos militares e o possam impactar a remuneração dos militares e o 
Orçamento do Ministério da Defesa.Orçamento do Ministério da Defesa.

Tendo em vista os cargos e funções exercidos, Tendo em vista os cargos e funções exercidos, 
torna-se evidente a adequada preparação, capacidade torna-se evidente a adequada preparação, capacidade 
técnico-administrativa e elevado comprometimento dos técnico-administrativa e elevado comprometimento dos 
integrantes de nossa Instituição que ostentam a honrosa integrantes de nossa Instituição que ostentam a honrosa 
folha de Acanto, sedimentando sua atuação para além folha de Acanto, sedimentando sua atuação para além 
da Marinha do Brasil e alcançando o Ministério da da Marinha do Brasil e alcançando o Ministério da 
Defesa, desenvolvendo suas tarefas sempre, de forma Defesa, desenvolvendo suas tarefas sempre, de forma 
abnegada, em prol de prestar o melhor serviço ao Brasil.  abnegada, em prol de prestar o melhor serviço ao Brasil.  

OO  Corpo de Intendentes da Marinha Corpo de Intendentes da Marinha 
(CIM) possui sua formação (CIM) possui sua formação 
voltada para realização de um voltada para realização de um 

amplo espectro de atividades, motivo amplo espectro de atividades, motivo 
pelo qual os Oficiais acabam por estender pelo qual os Oficiais acabam por estender 
a capilaridade de sua atuação ao a capilaridade de sua atuação ao 
ambiente externo à Marinha, interagindo, ambiente externo à Marinha, interagindo, 
de forma imprescindível, com múltiplos de forma imprescindível, com múltiplos 
interlocutores da Administração Pública. interlocutores da Administração Pública. 

Essa visão pode ser corroborada Essa visão pode ser corroborada 
pelo cenário do Ministério da Defesa, pelo cenário do Ministério da Defesa, 
que, atualmente, conta com a atuação que, atualmente, conta com a atuação 
de um Almirante do CIM em sua força de um Almirante do CIM em sua força 
de trabalho, desempenhando cargo de de trabalho, desempenhando cargo de 
grande relevância. Assim, destaca-se o Diretor do Centro grande relevância. Assim, destaca-se o Diretor do Centro 
de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa, de notória de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa, de notória 
importância no campo da Logística e representante dos importância no campo da Logística e representante dos 
SSistemas de Defesa e Nacional de Catalogação perante istemas de Defesa e Nacional de Catalogação perante 
ao Sistema de Catalogação da Organização do Tratado ao Sistema de Catalogação da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte.do Atlântico Norte.

O Ministério da Defesa conta, ainda, com a presença O Ministério da Defesa conta, ainda, com a presença 
de Oficiais Superiores e Intermediários do CIM, os quais de Oficiais Superiores e Intermediários do CIM, os quais 
desempenham uma variada gama de atividades afetas às desempenham uma variada gama de atividades afetas às 
lideslides do Acanto, tanto no âmbito da Secretaria-Geral do  do Acanto, tanto no âmbito da Secretaria-Geral do 
Ministério da Defesa, quanto do Estado-Maior Conjunto Ministério da Defesa, quanto do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas e do Gabinete do Ministro de Estado das Forças Armadas e do Gabinete do Ministro de Estado 
da Defesa. Dentre elas, cabe ressaltar as funções de da Defesa. Dentre elas, cabe ressaltar as funções de 
Ordenador de Despesas e Agente Financeiro, ambas Ordenador de Despesas e Agente Financeiro, ambas 
desempenhadas por Oficiais Superiores do CIM, bem como desempenhadas por Oficiais Superiores do CIM, bem como 
aquelas desenvolvidas em outras áreas administrativas, aquelas desenvolvidas em outras áreas administrativas, 
tais como: licitações e contratos; execução orçamentária e tais como: licitações e contratos; execução orçamentária e 
financeira; auditoria; controle interno; e contabilidade.financeira; auditoria; controle interno; e contabilidade.

Neste contexto, releva destacar a presença do CIM em Neste contexto, releva destacar a presença do CIM em 
atividades que contribuem para o fortalecimento da Base atividades que contribuem para o fortalecimento da Base 
Industrial de Defesa (BID), atuando no levantamento de Industrial de Defesa (BID), atuando no levantamento de 
dados e realização de estudos de natureza econômica, dados e realização de estudos de natureza econômica, 
na busca de fontes de financiamento para as atividades na busca de fontes de financiamento para as atividades 
relacionadas às Indústrias de Defesa, bem como relacionadas às Indústrias de Defesa, bem como 
atuando em processos coordenados pela Câmara de atuando em processos coordenados pela Câmara de 
Comércio Exterior do Ministério da Economia, visando Comércio Exterior do Ministério da Economia, visando 
garantir a observância dos interesses da Indústria de garantir a observância dos interesses da Indústria de 
Defesa Nacional.Defesa Nacional.

Ministério da DefesaMinistério da Defesa •  • MDMD

A Intendência da Marinha no Ministério da DefesaA Intendência da Marinha no Ministério da Defesa
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AA  Marinha do Brasil (MB), histórica e Marinha do Brasil (MB), histórica e 
pioneiramente, tratou dos assuntos pioneiramente, tratou dos assuntos 
relacionados à gestão de projetos e relacionados à gestão de projetos e 

atividades com especial atenção, visando atividades com especial atenção, visando 
sempre prover as melhores condições para sempre prover as melhores condições para 
o adequado cumprimento da sua Missão. É o adequado cumprimento da sua Missão. É 
característica distintiva de nossa Instituição característica distintiva de nossa Instituição 
vivenciar uma cultura de excelência em vivenciar uma cultura de excelência em 
gestão para que se alcance, continuamente, gestão para que se alcance, continuamente, 
em cada ação planejada, executada, em cada ação planejada, executada, 
controlada e avaliada, elevados padrões de controlada e avaliada, elevados padrões de 
eficácia, eficiência e efetividade. eficácia, eficiência e efetividade. 

O Programa Netuno, criado em 2006, O Programa Netuno, criado em 2006, 
constitui a materialização dessa cultura naval em constitui a materialização dessa cultura naval em 
excelência, com o contínuo aperfeiçoamento da gestão excelência, com o contínuo aperfeiçoamento da gestão 
em todas as nossas Organizações Militares (OM). O em todas as nossas Organizações Militares (OM). O 
Programa visa institucionalizar as melhores práticas de Programa visa institucionalizar as melhores práticas de 
gestão, orientar e fornecer ferramentas que contribuam gestão, orientar e fornecer ferramentas que contribuam 
para o aprimoramento da administração das OM.para o aprimoramento da administração das OM.

Atualmente, para o atingimento dos resultados Atualmente, para o atingimento dos resultados 
esperados, demanda-se dos processos organizacionais, esperados, demanda-se dos processos organizacionais, 
cada vez mais, agilidade e flexibilidade. Contudo, cada vez mais, agilidade e flexibilidade. Contudo, 
constata-se que as ferramentas de gestão do Programa constata-se que as ferramentas de gestão do Programa 
Netuno ainda são elaboradas e monitoradas por meio Netuno ainda são elaboradas e monitoradas por meio 
de documentos físicos ou de planilhas eletrônicas, que de documentos físicos ou de planilhas eletrônicas, que 
não se apresentam conectadas entre si e não permitem não se apresentam conectadas entre si e não permitem 
uma visão holística em todos os níveis da organização, uma visão holística em todos os níveis da organização, 
implicando em elevado ônus de carga administrativa.implicando em elevado ônus de carga administrativa.

Em decorrência e em sintonia com o preconizado pelo Em decorrência e em sintonia com o preconizado pelo 
Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Programa de Gestão Estratégica e Transformação do 
Estado (TransformaGov) , a digitalização das ferramentas Estado (TransformaGov) , a digitalização das ferramentas 
do Programa Netuno tornou-se imperiosa, visando do Programa Netuno tornou-se imperiosa, visando 
propiciar o adequado dinamismo à gestão administrativa propiciar o adequado dinamismo à gestão administrativa 
de nossas OM.de nossas OM.

Vislumbrou-se a criação de um Vislumbrou-se a criação de um softwaresoftware de  de 
gestão para aprimorar a gerência das ferramentas gestão para aprimorar a gerência das ferramentas 
do Programa. Esta medida possibilita um aumento da do Programa. Esta medida possibilita um aumento da 
integração das mesmas, pois ointegração das mesmas, pois o software software reúne todas as  reúne todas as 
informações de gestão das OM em um único ambiente. informações de gestão das OM em um único ambiente. 
A centralização dessas informações facilita a consulta A centralização dessas informações facilita a consulta 

Diretoria de Administração da Marinha Diretoria de Administração da Marinha • • DAdMDAdM

Ambiente de Informações Gerenciais Ambiente de Informações Gerenciais 
do Programa Netuno (SisNetuno)do Programa Netuno (SisNetuno)
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e fornece um controle mais eficiente, reduzindo erros e fornece um controle mais eficiente, reduzindo erros 
e retrabalhos.e retrabalhos.

O Ambiente de Informações Gerenciais do Programa O Ambiente de Informações Gerenciais do Programa 
Netuno (SisNetuno) tem como escopo oferecer Netuno (SisNetuno) tem como escopo oferecer 
ferramentas voltadas a Gestão Estratégica, Gestão de ferramentas voltadas a Gestão Estratégica, Gestão de 
Riscos, Gestão de Processos e Avaliação da Gestão, além Riscos, Gestão de Processos e Avaliação da Gestão, além 
de funcionalidades que contribuam para a simplificação de funcionalidades que contribuam para a simplificação 
e desburocratização de processos administrativos e desburocratização de processos administrativos 
realizados pelas OM, como a agenda administrativa. realizados pelas OM, como a agenda administrativa. 
Contribui, ainda, para a Gestão do Conhecimento, ao Contribui, ainda, para a Gestão do Conhecimento, ao 
consolidar o resultado do mapeamento dos processos. consolidar o resultado do mapeamento dos processos. 

O sistema tem como propósito final a melhoria O sistema tem como propósito final a melhoria 
contínua da gestão administrativa das OM, de forma a contínua da gestão administrativa das OM, de forma a 
conduzir suas tarefas de forma mais eficiente, otimizando conduzir suas tarefas de forma mais eficiente, otimizando 
tempo, recursos humanos e recursos financeiros. Pode tempo, recursos humanos e recursos financeiros. Pode 
ser utilizado, ainda, como ferramenta de apoio para ser utilizado, ainda, como ferramenta de apoio para 
condução do Conselho de Gestão. condução do Conselho de Gestão. 

No SisNetuno é possível lançar e acompanhar, de No SisNetuno é possível lançar e acompanhar, de 
maneira interativa, a evolução de indicadores por meio maneira interativa, a evolução de indicadores por meio 
da apresentação de da apresentação de dashboardsdashboards (painéis), auxiliando o  (painéis), auxiliando o 
processo de tomada de decisão, à semelhança do conceito processo de tomada de decisão, à semelhança do conceito 
adotado no Sistema de Acompanhamento do Plano Direto adotado no Sistema de Acompanhamento do Plano Direto 
- Gerencial (módulo Painéis de Controle). Futuramente, - Gerencial (módulo Painéis de Controle). Futuramente, 
buscar-se-á a integração dos sistemas, tornando a rotina buscar-se-á a integração dos sistemas, tornando a rotina 
das OM ainda mais simples, prática e eficiente.das OM ainda mais simples, prática e eficiente.

O SisNetuno é mais um passo importante rumo à O SisNetuno é mais um passo importante rumo à 
transformação digital na MB.transformação digital na MB.
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DDesde a partida da Inglaterra, em 30 de setembro esde a partida da Inglaterra, em 30 de setembro 
de 1910,  até os passeios atuais pela Baía de de 1910,  até os passeios atuais pela Baía de 
Guanabara, o Rebocador de Alto-Mar Laurindo Guanabara, o Rebocador de Alto-Mar Laurindo 

Pitta, atualmente um navio-museu, ostenta 110 anos de Pitta, atualmente um navio-museu, ostenta 110 anos de 
serviços prestados à Marinha do Brasil (MB) e de uma serviços prestados à Marinha do Brasil (MB) e de uma 
longa e altiva história.  longa e altiva história.  

 Responsável pela salvaguarda da memória de  Responsável pela salvaguarda da memória de 
nossa Força, a Diretoria do Patrimônio Histórico e nossa Força, a Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha (DPHDM) celebrou, em 29 Documentação da Marinha (DPHDM) celebrou, em 29 
de outubro de 2020, o 110de outubro de 2020, o 110oo aniversário da data em que o  aniversário da data em que o 
Pitta chegou ao Brasil.Pitta chegou ao Brasil.

Singrando a Baía de Guanabara como um cartão-Singrando a Baía de Guanabara como um cartão-
postal vivo, ele é o único navio brasileiro remanescente postal vivo, ele é o único navio brasileiro remanescente 
da Primeira Guerra Mundial e o mais antigo da MB ainda da Primeira Guerra Mundial e o mais antigo da MB ainda 
navegando. O rebocador foi adquirido pela Marinha como navegando. O rebocador foi adquirido pela Marinha como 
parte do Programa de Reaparelhamento Naval do início parte do Programa de Reaparelhamento Naval do início 
do século XX, e teve no deputado federal fluminense do século XX, e teve no deputado federal fluminense 
Laurindo Pitta de Castro, político experiente e fluente Laurindo Pitta de Castro, político experiente e fluente 
orador, o seu mais ferrenho e apaixonado defensor na orador, o seu mais ferrenho e apaixonado defensor na 
Câmara. E, como justa homenagem, o navio foi batizado Câmara. E, como justa homenagem, o navio foi batizado 
com seu nome, que faleceu, infelizmente, sem conhecer com seu nome, que faleceu, infelizmente, sem conhecer 
a modernização da Esquadra pela qual tanto lutou, em a modernização da Esquadra pela qual tanto lutou, em 
dezembro de 1904, com apenas 50 anos.dezembro de 1904, com apenas 50 anos.

O rebocador de alto-mar foi integrado em 1918 à O rebocador de alto-mar foi integrado em 1918 à 
Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG), criada Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG), criada 
para participar do conflito, patrulhando a costa noroeste para participar do conflito, patrulhando a costa noroeste 
africana. Ao Pitta, couberam tarefas de apoio, como africana. Ao Pitta, couberam tarefas de apoio, como 
transferir carvão, sobressalentes e água destilada para transferir carvão, sobressalentes e água destilada para 
os outros navios da DNOG. Após a guerra, ele passou os outros navios da DNOG. Após a guerra, ele passou 
a exercer tarefas de rebocador de porto no Arsenal de a exercer tarefas de rebocador de porto no Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro e na Base Naval do Rio de Marinha do Rio de Janeiro e na Base Naval do Rio de 
Janeiro até a década de 1990, mesmo após sua baixa Janeiro até a década de 1990, mesmo após sua baixa 
do Serviço Ativo, em 1959.do Serviço Ativo, em 1959.

Foi restaurado e convertido em embarcação para Foi restaurado e convertido em embarcação para 
transporte de passageiros (90 pessoas), com o apoio da transporte de passageiros (90 pessoas), com o apoio da 
Liga dos Amigos do Museu Naval, entre 1998 e 1999, ano Liga dos Amigos do Museu Naval, entre 1998 e 1999, ano 
em que foi integrado à estrutura orgânica do Serviço de em que foi integrado à estrutura orgânica do Serviço de 

 Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha  • • DPHDMDPHDM

Duas chaminés Duas chaminés 
cruzando as cruzando as 
águas da Baía águas da Baía 
de Guanabarade Guanabara
Nau Capitânia cultural Nau Capitânia cultural 
da DPHDM, Rebocador da DPHDM, Rebocador 
Laurindo Pitta fez Laurindo Pitta fez 
110 anos de Brasil110 anos de Brasil

Documentação da Marinha, hoje DPHDM. Para a Diretoria, Documentação da Marinha, hoje DPHDM. Para a Diretoria, 
é um orgulho ter um “herói de guerra” como uma das é um orgulho ter um “herói de guerra” como uma das 
atrações do Espaço Cultural da Marinha (ECM), por ela atrações do Espaço Cultural da Marinha (ECM), por ela 
administrado, e demonstrando a assertividade do lema da administrado, e demonstrando a assertividade do lema da 
DPHDM: “Preserva a memória para construir a História.”DPHDM: “Preserva a memória para construir a História.”

De quinta-feira a domingo (e feriados), o Rebocador-De quinta-feira a domingo (e feriados), o Rebocador-
Museu Laurindo Pitta desfila com suas inconfundíveis e Museu Laurindo Pitta desfila com suas inconfundíveis e 
charmosas chaminés amarelas pela Baía de Guanabara, charmosas chaminés amarelas pela Baía de Guanabara, 
permitindo aos visitantes do ECM não só conhecer permitindo aos visitantes do ECM não só conhecer 
diversos pontos históricos e turísticos — como a Ilha diversos pontos históricos e turísticos — como a Ilha 
Fiscal, a Ilha de Villegagnon, a Fortaleza de São João Fiscal, a Ilha de Villegagnon, a Fortaleza de São João 
(local de fundação da Cidade de São Sebastião do Rio de (local de fundação da Cidade de São Sebastião do Rio de 
Janeiro, em 1565), a Fortaleza de Santa Cruz e o Museu Janeiro, em 1565), a Fortaleza de Santa Cruz e o Museu 
de Arte Contemporânea (ambos últimos em Niterói), de Arte Contemporânea (ambos últimos em Niterói), 
entre outros —, como também ter o privilégio de navegar entre outros —, como também ter o privilégio de navegar 
numa embarcação que é testemunha da História.numa embarcação que é testemunha da História.

Em um dos compartimentos do navio o público pode Em um dos compartimentos do navio o público pode 
visitar a exposição permanente “A participação da visitar a exposição permanente “A participação da 
Marinha na Primeira Guerra Mundial”, da qual ele é um Marinha na Primeira Guerra Mundial”, da qual ele é um 
dos protagonistas. Conectando passado e presente, dos protagonistas. Conectando passado e presente, 
o Laurindo Pitta promete ainda encantar, por muitos o Laurindo Pitta promete ainda encantar, por muitos 
e muitos anos, antigas e novas gerações em seus e muitos anos, antigas e novas gerações em seus 
passeios marítimos.passeios marítimos.
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AA  manutenção de uma capacitação manutenção de uma capacitação 
técnica adequada, que permita técnica adequada, que permita 
superar os desafios das diversas superar os desafios das diversas 

vertentes da gestão pública, é um objetivo vertentes da gestão pública, é um objetivo 
permanente do Corpo de Intendentes permanente do Corpo de Intendentes 
da Marinha e demanda uma constante da Marinha e demanda uma constante 
adaptação do itinerário formativo do adaptação do itinerário formativo do 
Oficial Intendente.Oficial Intendente.

Fruto das propostas elaboradas pelo Fruto das propostas elaboradas pelo 
Grupo de Trabalho no 01/2018 da Diretoria Grupo de Trabalho no 01/2018 da Diretoria 
de Administração da Marinha (DAdM), do de Administração da Marinha (DAdM), do 
qual participaram diversos Oficiais da área qual participaram diversos Oficiais da área 
de ensino e cujo relatório foi aprovado pela de ensino e cujo relatório foi aprovado pela 
51a  reunião do Conselho de Planejamento 51a  reunião do Conselho de Planejamento 
de Pessoal (COPLAPE), o Curso de de Pessoal (COPLAPE), o Curso de 
Aperfeiçoamento Avançado de Intendência Aperfeiçoamento Avançado de Intendência 
para Oficiais (C-ApA-IM) foi criado e para Oficiais (C-ApA-IM) foi criado e 
teve sua primeira edição conduzida pelo Centro de Instrução e teve sua primeira edição conduzida pelo Centro de Instrução e 
Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) em 2020.Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) em 2020.

No transcorrer do C-ApA-IM 2020, todos os 72 Oficiais-No transcorrer do C-ApA-IM 2020, todos os 72 Oficiais-
alunos matriculados cursaram as mesmas disciplinas do alunos matriculados cursaram as mesmas disciplinas do 
Ciclo Básico, criando uma sólida base comum, e, ao término Ciclo Básico, criando uma sólida base comum, e, ao término 
deste, optaram por uma das seguintes áreas de concentração: deste, optaram por uma das seguintes áreas de concentração: 
1) Orçamento e Finanças; 2) Administração e Auditoria; 3) 1) Orçamento e Finanças; 2) Administração e Auditoria; 3) 
Logística de Material; e 4) Gestão da Informação.Logística de Material; e 4) Gestão da Informação.

Durante o Ciclo Básico, as disciplinas ministradas Durante o Ciclo Básico, as disciplinas ministradas 
possibilitam ao Oficial ter uma visão generalista dos assuntos possibilitam ao Oficial ter uma visão generalista dos assuntos 
necessários ao desempenho das tarefas atribuídas ao Oficial necessários ao desempenho das tarefas atribuídas ao Oficial 
Intendente. Essas disciplinas permeiam todas as 4 áreas Intendente. Essas disciplinas permeiam todas as 4 áreas 
específicas de concentração sem, contudo, aprofundá-las. específicas de concentração sem, contudo, aprofundá-las. 
Entre elas, o Oficial estuda: Contabilidade de Custos; Gestão Entre elas, o Oficial estuda: Contabilidade de Custos; Gestão 
de Estoques e Inventário; Licitações e Acordos Administrativos; de Estoques e Inventário; Licitações e Acordos Administrativos; 
e Métodos Quantitativos Aplicados à Administração.e Métodos Quantitativos Aplicados à Administração.

Áreas de Concentração do C-ApA-IMÁreas de Concentração do C-ApA-IM

Uma vez iniciado o Ciclo Específico, o Oficial aprimora-Uma vez iniciado o Ciclo Específico, o Oficial aprimora-
se nas áreas de concentração supramencionadas, tornando-se nas áreas de concentração supramencionadas, tornando-
se um especialista em suas respectivas áreas.  Além disso, se um especialista em suas respectivas áreas.  Além disso, 
nesse Ciclo, o Oficial desenvolve uma produção científica nesse Ciclo, o Oficial desenvolve uma produção científica 
especializada (Trabalho de Conclusão de Curso - TCC), guiada especializada (Trabalho de Conclusão de Curso - TCC), guiada 
por docentes de excelência.por docentes de excelência.

Pelo fato de o C-ApA-IM contar com um Corpo Docente Pelo fato de o C-ApA-IM contar com um Corpo Docente 

Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga 
e o 1e o 1oo Curso de Aperfeiçoamento Avançado em Intendência Curso de Aperfeiçoamento Avançado em Intendência

composto tanto por Instrutores Militares como por Professores composto tanto por Instrutores Militares como por Professores 
da Instituição de Ensino Superior (IES) contratada – atualmente, da Instituição de Ensino Superior (IES) contratada – atualmente, 
a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - o discente a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - o discente 
tem contato com diferentes perspectivas dos assuntos tem contato com diferentes perspectivas dos assuntos 
ministrados em sala de aula, promovendo assim, o senso crítico ministrados em sala de aula, promovendo assim, o senso crítico 
e o acúmulo de experiências. Desta maneira, o Oficial passa e o acúmulo de experiências. Desta maneira, o Oficial passa 
a ser dotado de um instrumental teórico e metodológico que o a ser dotado de um instrumental teórico e metodológico que o 
capacita a desenvolver análises e estudos complexos, para a capacita a desenvolver análises e estudos complexos, para a 
solução de problemas do mundo real, usando plenamente a solução de problemas do mundo real, usando plenamente a 
metodologia científica.metodologia científica.

Ao final do Curso, o Oficial que lograr êxito recebe um Ao final do Curso, o Oficial que lograr êxito recebe um 
certificado de pós-graduação “lato sensu” em Gestão Pública certificado de pós-graduação “lato sensu” em Gestão Pública 
pela IES e outro atinente ao Curso de Aperfeiçoamento pela IES e outro atinente ao Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado pelo CIANB, servindo como elemento motivacional Avançado pelo CIANB, servindo como elemento motivacional 
adicional para os Oficiais-alunos.adicional para os Oficiais-alunos.

Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton BragaCentro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga  ••  CIANBCIANB

Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB)Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB)

Cerimônia de Conclusão do 1Cerimônia de Conclusão do 100 C-ApA-IM em  dezembro de 2020 C-ApA-IM em  dezembro de 2020

Como citado anteriormente, esta primeira edição do C-ApA-Como citado anteriormente, esta primeira edição do C-ApA-
IMIM contou com 72 Oficiais-alunos que, ao final do Curso, foram  contou com 72 Oficiais-alunos que, ao final do Curso, foram 
distribuídos por dezenove Setores de Distribuição de Pessoal (SDP), distribuídos por dezenove Setores de Distribuição de Pessoal (SDP), 
criando uma oferta singular de Oficiais Intendentes aperfeiçoados, criando uma oferta singular de Oficiais Intendentes aperfeiçoados, 
com domínio em diversas áreas de atuação da Intendência e com domínio em diversas áreas de atuação da Intendência e 
prontos para enfrentar os desafios da gestão pública moderna.prontos para enfrentar os desafios da gestão pública moderna.
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NN
os dias atuais, os processos de planejamento os dias atuais, os processos de planejamento 
e execução orçamentária são marcados pela e execução orçamentária são marcados pela 
introdução de novos conceitos, procedimentos introdução de novos conceitos, procedimentos 

e tecnologias, bem como pelo controle social cada vez e tecnologias, bem como pelo controle social cada vez 
mais presente. Nesse contexto, os desenvolvimentos mais presente. Nesse contexto, os desenvolvimentos 
no âmbito do projeto de modernização Sistema de no âmbito do projeto de modernização Sistema de 
Acompanhamento do Plano Diretor (SIPLAD) convergem Acompanhamento do Plano Diretor (SIPLAD) convergem 
nessa direção, buscando contribuir para o aprimoramento nessa direção, buscando contribuir para o aprimoramento 
dos processos da Marinha do Brasil (MB).  dos processos da Marinha do Brasil (MB).  

Em observância à diretriz estabelecida no Em observância à diretriz estabelecida no 
Memorando nº6/2019 do Comandante da Marinha, Memorando nº6/2019 do Comandante da Marinha, 
“Aprimorar, ainda mais, o Sistema de Planejamento “Aprimorar, ainda mais, o Sistema de Planejamento 
Estratégico da Marinha e o Sistema do Plano Diretor, Estratégico da Marinha e o Sistema do Plano Diretor, 
de modo a permitir o alinhamento orçamentário de modo a permitir o alinhamento orçamentário 
com o Plano Plurianual (PPA)”, foi desenvolvido o com o Plano Plurianual (PPA)”, foi desenvolvido o 
módulo “Planos Estratégicos”, que permite o registro módulo “Planos Estratégicos”, que permite o registro 
do Plano Estratégico da Marinha (PEM), com seus do Plano Estratégico da Marinha (PEM), com seus 
elementos constitutivos e indicadores de desempenho elementos constitutivos e indicadores de desempenho 
correspondentes, possibilitando a vinculação das correspondentes, possibilitando a vinculação das 
Ações Internas (AI) às Ações Estratégicas Navais Ações Internas (AI) às Ações Estratégicas Navais 
(AEN). Dessa forma, aprimora-se o alinhamento (AEN). Dessa forma, aprimora-se o alinhamento 
entre os processos de planejamento estratégico e entre os processos de planejamento estratégico e 
orçamentário da MB.orçamentário da MB.

Visando contribuir para o acompanhamento plurianual Visando contribuir para o acompanhamento plurianual 
das metas da MB, foi desenvolvido o Painel de Projetos, das metas da MB, foi desenvolvido o Painel de Projetos, 
contendo informações numéricas e gráficas sobre o contendo informações numéricas e gráficas sobre o 
progresso físico e financeiro das principais metas da MB, progresso físico e financeiro das principais metas da MB, 
evidenciando o emprego de ferramentas que possam evidenciando o emprego de ferramentas que possam 
incrementar o foco em resultados na gestão dos recursos. incrementar o foco em resultados na gestão dos recursos. 

Com vistas ao aperfeiçoamento na gestão de receitas Com vistas ao aperfeiçoamento na gestão de receitas 
do Fundo Naval foi desenvolvido o módulo Guia de do Fundo Naval foi desenvolvido o módulo Guia de 
Recolhimento da União (GRU), permitindo a racionalização Recolhimento da União (GRU), permitindo a racionalização 
de recursos financeiros e materiais, descontinuando o de recursos financeiros e materiais, descontinuando o 
uso do SIPLAD1.  Por meio dessa ferramenta é possível uso do SIPLAD1.  Por meio dessa ferramenta é possível 
acompanhar o recolhimento de receitas oriundas de GRU acompanhar o recolhimento de receitas oriundas de GRU 
e efetuar solicitações de provisionamento. O módulo e efetuar solicitações de provisionamento. O módulo 
caracteriza-se pela simplicidade nos procedimentos caracteriza-se pela simplicidade nos procedimentos 
operacionais e a maior flexibilidade temporal para operacionais e a maior flexibilidade temporal para 
realização de pedidos de provisionamento, deixando de realização de pedidos de provisionamento, deixando de 
ser empregadas as “janelas de solicitação”. ser empregadas as “janelas de solicitação”. 

A Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha (DGOM) A Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha (DGOM) 
encontra-se em processo de contínuo aprimoramento das encontra-se em processo de contínuo aprimoramento das 
ferramentas e processos do Plano Diretor, com o objetivo de ferramentas e processos do Plano Diretor, com o objetivo de 
aperfeiçoar a gestão de recursos, produzir informação útil aperfeiçoar a gestão de recursos, produzir informação útil 
em apoio ao processo decisório e incrementar a geração em apoio ao processo decisório e incrementar a geração 
de valor à Marinha do Brasil e à sociedade brasileira.de valor à Marinha do Brasil e à sociedade brasileira.

Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha • • DGOMDGOM

Aprimoramentos ao Sistema de Aprimoramentos ao Sistema de 
Acompanhamento do Plano DiretorAcompanhamento do Plano Diretor
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AA  Comissão Naval Brasileira na Comissão Naval Brasileira na 
Europa (CNBE), com sede Europa (CNBE), com sede 
em Londres/Inglaterra, é uma em Londres/Inglaterra, é uma 

Organização Militar (OM) subordinada Organização Militar (OM) subordinada 
à Secretaria-Geral da Marinha (SGM) à Secretaria-Geral da Marinha (SGM) 
que tem como propósito contribuir para que tem como propósito contribuir para 
o apoio logístico das Forças Navais e o apoio logístico das Forças Navais e 
Organizações Militares da Marinha do Organizações Militares da Marinha do 
Brasil (MB), no tocante às atividades Brasil (MB), no tocante às atividades 
de obtenção e tráfego de carga no de obtenção e tráfego de carga no 
exterior. Nesse contexto, a CNBE atua exterior. Nesse contexto, a CNBE atua 
em uma extensa área de jurisdição que em uma extensa área de jurisdição que 
compreende quatro continentes: Europa, compreende quatro continentes: Europa, 
África, Oceania e Ásia, exceto Japão, China e Coreia.África, Oceania e Ásia, exceto Japão, China e Coreia.

Em outubro de 2020, a OM comemorou seu jubileu Em outubro de 2020, a OM comemorou seu jubileu 
de ouro, um marco da consolidação da sua visão de de ouro, um marco da consolidação da sua visão de 
futuro em ser referência de excelência entre os Órgãos futuro em ser referência de excelência entre os Órgãos 
de Obtenção da MB, e obter o reconhecimento, por de Obtenção da MB, e obter o reconhecimento, por 
contribuir de forma eficaz e eficiente, para o aprestamento contribuir de forma eficaz e eficiente, para o aprestamento 
das Forças Navais e das OM da Marinha.das Forças Navais e das OM da Marinha.

A identidade desta Comissão foi moldada por valores A identidade desta Comissão foi moldada por valores 
organizacionais de lealdade, transparência, proatividade, organizacionais de lealdade, transparência, proatividade, 
comprometimento e disciplina. Nesse sentido, o trabalho comprometimento e disciplina. Nesse sentido, o trabalho 
desenvolvido pelos Oficiais, Praças, Servidores Civis e desenvolvido pelos Oficiais, Praças, Servidores Civis e 
auxiliares locais foi essencial para superar os desafios auxiliares locais foi essencial para superar os desafios 
logísticos que se apresentaram ao longo de quase 50 logísticos que se apresentaram ao longo de quase 50 
anos de história.anos de história.

Em particular, o ano de 2020 foi marcado pelos Em particular, o ano de 2020 foi marcado pelos 
desafios impostos no enfrentamento à pandemia do desafios impostos no enfrentamento à pandemia do 
Coronavírus, com adoção de medidas de precaução Coronavírus, com adoção de medidas de precaução 
de distanciamento social e higiene, de acordo com de distanciamento social e higiene, de acordo com 
as regras do Governo Britânico. Para tal, foi criada a as regras do Governo Britânico. Para tal, foi criada a 
Equipe de Gerenciamento de Risco relativo a COVID-19 Equipe de Gerenciamento de Risco relativo a COVID-19 
para identificação de perigos e execução de ações para identificação de perigos e execução de ações 
decorrentes para garantir que a tripulação estivesse decorrentes para garantir que a tripulação estivesse 
em condições seguras de trabalho, sem prejuízo ao em condições seguras de trabalho, sem prejuízo ao 
cumprimento da sua missão.cumprimento da sua missão.

A exemplo, cabe destacar que a qualificação anual do A exemplo, cabe destacar que a qualificação anual do 
certificado da ISO 9001:2015 foi conduzida virtualmente certificado da ISO 9001:2015 foi conduzida virtualmente 
em junho de 2020 e a CNBE, após essa inspeção, em junho de 2020 e a CNBE, após essa inspeção, 
obteve a revalidação do seu certificado. Com efeito, obteve a revalidação do seu certificado. Com efeito, 
essa certificação é reconhecida internacionalmente por essa certificação é reconhecida internacionalmente por 
chancelar sistemas de gestão e foi obtida em 2019, fruto chancelar sistemas de gestão e foi obtida em 2019, fruto 
de melhorias realizadas no processo de obtenção no de melhorias realizadas no processo de obtenção no 
exterior, atividade fim da OM.exterior, atividade fim da OM.

As atividades desempenhadas pela CNBE, uma As atividades desempenhadas pela CNBE, uma 
das maiores execuções financeiras da Marinha em das maiores execuções financeiras da Marinha em 
termo de volume financeiro, alcançaram patamares termo de volume financeiro, alcançaram patamares 

Comissão Naval Brasileira na EuropaComissão Naval Brasileira na Europa  • • CNBECNBE

Jubileu de ouro: a busca contínua pelo aprimoramento da Jubileu de ouro: a busca contínua pelo aprimoramento da 
gestão nas atividades da Comissão Naval Brasileira na Europagestão nas atividades da Comissão Naval Brasileira na Europa

expressivos em 2020, dentre os quais destacam-se expressivos em 2020, dentre os quais destacam-se 
o processamento de mais de 17 mil Solicitações ao o processamento de mais de 17 mil Solicitações ao 
Exterior (SE), a realização de cerca de 80 processos Exterior (SE), a realização de cerca de 80 processos 
licitatórios e o acompanhamento de aproximadamente licitatórios e o acompanhamento de aproximadamente 
110 acordos administrativos.110 acordos administrativos.

Diante do nível de complexidade envolvido nos Diante do nível de complexidade envolvido nos 
processos, cabe registrar o apoio na concretização de processos, cabe registrar o apoio na concretização de 
metas relevantes para a MB, dentre elas: fornecimento metas relevantes para a MB, dentre elas: fornecimento 
de sobressalentes necessários à manutenção e de sobressalentes necessários à manutenção e 
recuperação da capacidade operativa do Navio-recuperação da capacidade operativa do Navio-
Aeródromo Multipropósito “Atlântico” (NAM “Atlântico”) Aeródromo Multipropósito “Atlântico” (NAM “Atlântico”) 
e apoio na execução de manutenção de diversos meios e apoio na execução de manutenção de diversos meios 
operativos. Releva mencionar o esforço despendido para operativos. Releva mencionar o esforço despendido para 
renegociação de diversos contratos, cujas cláusulas renegociação de diversos contratos, cujas cláusulas 
foram afetadas devido à crise mundial desencadeada foram afetadas devido à crise mundial desencadeada 
pela pandemia, a fim de readequá-los à nova realidade.pela pandemia, a fim de readequá-los à nova realidade.

Ainda em 2020, foi realizada uma reestruturação do Ainda em 2020, foi realizada uma reestruturação do 
Plano de Gerenciamento de Riscos da OM, no intuito Plano de Gerenciamento de Riscos da OM, no intuito 
de aprimorar o monitoramento e controle dos riscos de aprimorar o monitoramento e controle dos riscos 
estratégicos e operacionais. Ademais, foi criado o acesso estratégicos e operacionais. Ademais, foi criado o acesso 
“Gestão de Integridade” na página da intranet (http://“Gestão de Integridade” na página da intranet (http://
www.cnbe.mb), que estabelece um canal direto com os www.cnbe.mb), que estabelece um canal direto com os 
clientes, por meio dos links “Ouvidoria”, “Comentários e clientes, por meio dos links “Ouvidoria”, “Comentários e 
Sugestões” e “Pesquisa de Satisfação dos Clientes da Sugestões” e “Pesquisa de Satisfação dos Clientes da 
MB”, especificamente para medir o nível de satisfação no MB”, especificamente para medir o nível de satisfação no 
tocante à obtenção no exterior.tocante à obtenção no exterior.

Por fim, destaca-se que a sistematização de práticas Por fim, destaca-se que a sistematização de práticas 
relacionadas à gestão de riscos, ao controle interno e à relacionadas à gestão de riscos, ao controle interno e à 
governança, respaldada pelo padrão de qualidade ISO governança, respaldada pelo padrão de qualidade ISO 
9001:2015, é fundamental para a correção dos rumos 9001:2015, é fundamental para a correção dos rumos 
em direção à consecução dos objetivos institucionais, em direção à consecução dos objetivos institucionais, 
contribuindo, dessa forma, para a concretização dos contribuindo, dessa forma, para a concretização dos 
Projetos Estratégicos da MB.Projetos Estratégicos da MB.

“Em mares distantes, sempre a serviço do Brasil”.“Em mares distantes, sempre a serviço do Brasil”.
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Serviço de Assistência Social da Marinha  Serviço de Assistência Social da Marinha  
desenvolve ações de apoio à Família Naval desenvolve ações de apoio à Família Naval 
durante a pandemia do novo coronavírusdurante a pandemia do novo coronavírus

AAs ações em prol da qualidade de vida da Família s ações em prol da qualidade de vida da Família 
Naval se tornaram ainda mais prementes no contexto Naval se tornaram ainda mais prementes no contexto 
da pandemia de COVID-19 que atingiu todo o mundo. da pandemia de COVID-19 que atingiu todo o mundo. 

Nesse contexto, o Serviço de Assistência Social da Marinha Nesse contexto, o Serviço de Assistência Social da Marinha 
(SASM) percebeu a necessidade de adaptar seus processos (SASM) percebeu a necessidade de adaptar seus processos 
de trabalho e atendimento para acolher as demandas de trabalho e atendimento para acolher as demandas 
psicossociais que surgiram diante da nova realidade enfrentada psicossociais que surgiram diante da nova realidade enfrentada 
por ela. Dentre as ações, destacamos: por ela. Dentre as ações, destacamos: 

SASM OnlineSASM Online
Diversas das ações do Diversas das ações do 
SASM eram realizadas SASM eram realizadas 
em formato de palestra. em formato de palestra. 
A necessidade de distan-A necessidade de distan-
ciamento social conduziu ciamento social conduziu 
essas atividades para o essas atividades para o 
ambiente virtual. Por meio ambiente virtual. Por meio 
do SASM Online foram do SASM Online foram 
rerealizadas diversas alizadas diversas lives lives 
das mais diferentes temá-das mais diferentes temá-

ticas ligadas aos programas, projetos e ações executados pela ticas ligadas aos programas, projetos e ações executados pela 
OM, abordando o contexto da pandemia e levando conhecimento OM, abordando o contexto da pandemia e levando conhecimento 
para a Família Naval em todo o Brasil.para a Família Naval em todo o Brasil.

Apoio SocioeconômicoApoio Socioeconômico
Os impactos socioeconô-Os impactos socioeconô-
micos da pandemia se micos da pandemia se 
rerefletem diretamente na fletem diretamente na 
renda da Família Naval: renda da Família Naval: 
didiversos núcleos familiares versos núcleos familiares 
tiveram de lidar com uma tiveram de lidar com uma 
queda brusca na renda de-queda brusca na renda de-
vido ao desemprego ou às vido ao desemprego ou às 
dificuldades do mercado dificuldades do mercado 
formal e informal. Dian-formal e informal. Dian-
te deste deste cenário, o SASM te cenário, o SASM 

realizou um trabalho de busca ativa de militares em situação de realizou um trabalho de busca ativa de militares em situação de 
vulnerabilidade social. Até o momento, vulnerabilidade social. Até o momento, essa ação, associada essa ação, associada 
à busca espontânea de militares e servidores da ativa eà busca espontânea de militares e servidores da ativa e da  da 
reserva, dependentes e pensionistas, levou o SASM, em parce-reserva, dependentes e pensionistas, levou o SASM, em parce-
ria com a Associação Abrigo do Marinheiro (AMN), a realizar a ria com a Associação Abrigo do Marinheiro (AMN), a realizar a 
concessão de mais de dez mil benefícios – entre cestas básicas, concessão de mais de dez mil benefícios – entre cestas básicas, 
óculos, medicamentos, fraldas, entre outros.óculos, medicamentos, fraldas, entre outros.

Projeto Idade MaduraProjeto Idade Madura
Os idosos compõem uma Os idosos compõem uma 

das parcelas da sociedade das parcelas da sociedade 
mais impactadas com as mais impactadas com as 
medidas de distanciamento medidas de distanciamento 
social. Muitos ficaram sem social. Muitos ficaram sem 
a rede de apoio familiar e a rede de apoio familiar e 
as atividades socioculturais as atividades socioculturais 
realizadas no cotidiano pré-realizadas no cotidiano pré-
pandemia. Nesse contexto,pandemia. Nesse contexto,  

ffoi necessário reestruturar as atividades do Projeto Idade Madura oi necessário reestruturar as atividades do Projeto Idade Madura 
(PIM), de modo a continuar oferecendo aos Veteranos da Família (PIM), de modo a continuar oferecendo aos Veteranos da Família 
Naval todo o suporte psicossocial de que necessitam.Naval todo o suporte psicossocial de que necessitam.

Os encontros semanais do PIM passaram a ser Os encontros semanais do PIM passaram a ser 
realizados por meio de um aplicativo de rede social, no realizados por meio de um aplicativo de rede social, no 
qual são realizadas atividades periódicas de musicoterapia qual são realizadas atividades periódicas de musicoterapia 
e educação física. Ainda nesse formato, as tradicionais e educação física. Ainda nesse formato, as tradicionais 
confraternizações temáticas do projeto também foram confraternizações temáticas do projeto também foram 
mantidas, como a festa junina.mantidas, como a festa junina.

Pessoa com DeficiênciaPessoa com Deficiência
O Programa de O Programa de 

Atendimento Especial (PAE) Atendimento Especial (PAE) 
atende a 1.025 famílias de atende a 1.025 famílias de 
pessoas com deficiência, pessoas com deficiência, 
cujo cuidado teve que ser cujo cuidado teve que ser 
redobrado. Para garantir redobrado. Para garantir 
o atendimento, as clínicas o atendimento, as clínicas 
credenciadas reelaboraram credenciadas reelaboraram 
as atividades e passaram a as atividades e passaram a 
realizar teleatendimento aos realizar teleatendimento aos 

usuários que alcançaram capacitação para realizá-los.usuários que alcançaram capacitação para realizá-los.
O Projeto Tocando Famílias, encontro anual de todas O Projeto Tocando Famílias, encontro anual de todas 

as famílias do PAE, foi realizado em formato de as famílias do PAE, foi realizado em formato de livelive, com , com 
transmissão ao vivo e participação, pela primeira vez, de transmissão ao vivo e participação, pela primeira vez, de 
famílias do PAE de todos os Distritos Navais. O vídeo se famílias do PAE de todos os Distritos Navais. O vídeo se 
encontra disponível no canal do AMN no YouTube. Próximo encontra disponível no canal do AMN no YouTube. Próximo 
ao Natal, o “Drive in Encantado” levou diversas famílias do ao Natal, o “Drive in Encantado” levou diversas famílias do 
PAE à Casa do Marinheiro para uma atividade temática, PAE à Casa do Marinheiro para uma atividade temática, 
com a presença do Papai Noel.com a presença do Papai Noel.

Acompanhamento psicológico de  Acompanhamento psicológico de  
pacientes com COVID-19 e seus familiarespacientes com COVID-19 e seus familiares

A equipe do SASM A equipe do SASM 
realizou acompanhamento realizou acompanhamento 
psicológico de militares e psicológico de militares e 
seus familiares com casos seus familiares com casos 
suspeitos ou positivos de suspeitos ou positivos de 
COVID-19. O acolhimento COVID-19. O acolhimento 
aconteceu durante o aconteceu durante o 
isolamento social, incluindo isolamento social, incluindo 
também famí l ias no também famí l ias no 

enfrentamento de óbito relacionado à doença. Foram realizados enfrentamento de óbito relacionado à doença. Foram realizados 
mais de 1.165 acolhimentos à Família Naval em 2020.mais de 1.165 acolhimentos à Família Naval em 2020.

Teleatendimentos em Serviço Social, Psicologia e DireitoTeleatendimentos em Serviço Social, Psicologia e Direito
Os atendimentos de rotina voltados para estas áreas foram Os atendimentos de rotina voltados para estas áreas foram 

reformulados de modo a garantir a segurança da tripulação e reformulados de modo a garantir a segurança da tripulação e 
dos usuários. Dessa forma, é realizada uma triagem de maneira dos usuários. Dessa forma, é realizada uma triagem de maneira 
remota, via telefone. Mediante a avaliação dos profissionais, o remota, via telefone. Mediante a avaliação dos profissionais, o 
plano de ação era traçado caso a caso, priorizando, sempre plano de ação era traçado caso a caso, priorizando, sempre 
que possível, o teleatendimento.que possível, o teleatendimento.

Live sobre prevenção ao suicídio Live sobre prevenção ao suicídio 
teve participação de voluntária do teve participação de voluntária do 

Centro de Valorização da Vida.Centro de Valorização da Vida.

Live-importância da mulher: live Live-importância da mulher: live 
sobre igualdade de oportunidade sobre igualdade de oportunidade 

entre homens e mulheres, com entre homens e mulheres, com 
a psicóloga Paloma Almeida.a psicóloga Paloma Almeida.

PIM: PIM: 
Projeto Projeto 
Idade Idade 
Madura Madura 
realizou realizou 
festa festa 
junina junina 
online.online.

Projeto Tocando Famílias, para pessoas Projeto Tocando Famílias, para pessoas 
com deficiência e seus familiares, com deficiência e seus familiares, 
foi transmitido para todo o Brasil.foi transmitido para todo o Brasil.

Drive in Encantado de Natal do Drive in Encantado de Natal do 
Programa de Atendimento Especial.Programa de Atendimento Especial.
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EEm 2020, o Serviço de Veteranos e m 2020, o Serviço de Veteranos e 
Pensionistas da Marinha – SVPM Pensionistas da Marinha – SVPM 
– completou 60 anos. Sua origem – completou 60 anos. Sua origem 

remonta à Pagadoria de Inativos e remonta à Pagadoria de Inativos e 
Pensionistas da Marinha – PIPM, criada em Pensionistas da Marinha – PIPM, criada em 
10 de outubro de 1960. Esta data tornou-10 de outubro de 1960. Esta data tornou-
se um marco histórico para os veteranos e se um marco histórico para os veteranos e 
pensionistas da Marinha e, posteriormente, pensionistas da Marinha e, posteriormente, 
consagrou-se como o “Dia do Veterano”. consagrou-se como o “Dia do Veterano”. 

Após mais de 35 anos de bons serviços prestados Após mais de 35 anos de bons serviços prestados 
e em função do incremento do seu público-alvo e da e em função do incremento do seu público-alvo e da 
crescente complexidade das tarefas decorrentes, a crescente complexidade das tarefas decorrentes, a 
PIPM evoluiu para Serviço de Inativos e Pensionistas PIPM evoluiu para Serviço de Inativos e Pensionistas 
da Marinha – SIPM. Sob esta denominação atuou por da Marinha – SIPM. Sob esta denominação atuou por 
22 anos, até que, em 4 de outubro de 2017, teve sua 22 anos, até que, em 4 de outubro de 2017, teve sua 
denominação alterada para a atual – Serviço de Veteranos denominação alterada para a atual – Serviço de Veteranos 
e Pensionistas da Marinha – SVPM.e Pensionistas da Marinha – SVPM.

Fatos pitorescos relatados por antigos ex-tripulantes nos Fatos pitorescos relatados por antigos ex-tripulantes nos 
fazem voltar ao tempo da PIPM. Eram formulários e mais fazem voltar ao tempo da PIPM. Eram formulários e mais 
formulários escriturados à mão, depois meticulosamente formulários escriturados à mão, depois meticulosamente 
datilografados. Não existia um setor integrado de atendimento datilografados. Não existia um setor integrado de atendimento 
ao público, as filas se formavam pelos corredores. Não ao público, as filas se formavam pelos corredores. Não 
havia as facilidades providas pela era digital e os volumosos havia as facilidades providas pela era digital e os volumosos 
processos tramitavam em papel. Eram outros tempos!processos tramitavam em papel. Eram outros tempos!

Nos anos 90, a Moderna Administração lançava Nos anos 90, a Moderna Administração lançava 
seus novos conceitos e ferramentas e a gestão passava seus novos conceitos e ferramentas e a gestão passava 
a ser olhada de forma sistêmica. No tocante à gestão a ser olhada de forma sistêmica. No tocante à gestão 
no SVPM, o divisor de águas se configurou em 2004 no SVPM, o divisor de águas se configurou em 2004 
com a entrada em operação do Sistema de Inativos com a entrada em operação do Sistema de Inativos 
e Pensionistas da Marinha – SIPEM, atual Sistema e Pensionistas da Marinha – SIPEM, atual Sistema 
de Veteranos e Pensionistas da Marinha - SVPEM. A de Veteranos e Pensionistas da Marinha - SVPEM. A 
tramitação digital da documentação, a integração entre tramitação digital da documentação, a integração entre 
os vários setores envolvidos nos processos, a velocidade os vários setores envolvidos nos processos, a velocidade 
de inserção/consulta de dados e as diversas facilidades de inserção/consulta de dados e as diversas facilidades 
providas pela Tecnologia da Informação impactaram providas pela Tecnologia da Informação impactaram 
muito positivamente a produtividade.muito positivamente a produtividade.

Nessa época, foi criada a Ouvidoria, funcionando Nessa época, foi criada a Ouvidoria, funcionando 
como interface entre os usuários e a Direção, como interface entre os usuários e a Direção, 

Serviço de Veteranos e Pensionistas da MarinhaServiço de Veteranos e Pensionistas da Marinha  • • SVPMSVPM

Serviço de Veteranos e Pensionistas Serviço de Veteranos e Pensionistas 
da Marinha alcança a 3ª idadeda Marinha alcança a 3ª idade

possibilitando que por meio dos possibilitando que por meio dos feedbacksfeedbacks melhorias  melhorias 
pudessem ser implantadas. A esta altura, a Divisão de pudessem ser implantadas. A esta altura, a Divisão de 
Atendimento ao Público já dispunha de instalações bem Atendimento ao Público já dispunha de instalações bem 
organizadas, separadas por categoria de usuário.organizadas, separadas por categoria de usuário.

A implantação do Programa Netuno, a partir de A implantação do Programa Netuno, a partir de 
2009, foi uma mudança de paradigma na gestão do 2009, foi uma mudança de paradigma na gestão do 
SVPM. Novos conceitos e ferramentas passaram a ser SVPM. Novos conceitos e ferramentas passaram a ser 
implementados e a maturidade da gestão da Organização implementados e a maturidade da gestão da Organização 
Milita passou a ser avaliada a cada dois anos cumprindo Milita passou a ser avaliada a cada dois anos cumprindo 
o Ciclo de Avaliação e Melhoria.o Ciclo de Avaliação e Melhoria.

A OM vem trilhando um longo caminho na A OM vem trilhando um longo caminho na 
modernização da gestão e na melhoria dos processos. modernização da gestão e na melhoria dos processos. 
O esforço continuado das tripulações que por aqui O esforço continuado das tripulações que por aqui 
passaram ao longo dessas seis décadas, associado ao passaram ao longo dessas seis décadas, associado ao 
desenvolvimento na área de Tecnologia da Informação, desenvolvimento na área de Tecnologia da Informação, 
resultou na edificação dessa importante organização resultou na edificação dessa importante organização 
que é o SVPM de hoje. que é o SVPM de hoje. 

Norteado pelos seus objetivo estratégicos de motivação Norteado pelos seus objetivo estratégicos de motivação 
e capacitação da força de trabalho; mapeamento e e capacitação da força de trabalho; mapeamento e 
controle dos processos por resultados; e existência de controle dos processos por resultados; e existência de 
uma infraestrutura de Tecnologia da Informação moderna, uma infraestrutura de Tecnologia da Informação moderna, 
integrada e confiável, o SVPM chega aos 60 anos jubiloso integrada e confiável, o SVPM chega aos 60 anos jubiloso 
pelos resultados alcançados e cônscio dos desafios que pelos resultados alcançados e cônscio dos desafios que 
se descortinam no horizonte.se descortinam no horizonte.

Por fim, cabe ressaltar que a busca pela excelência em Por fim, cabe ressaltar que a busca pela excelência em 
gestão é permanente, como também é permanente nosso gestão é permanente, como também é permanente nosso 
compromisso de:compromisso de:

“Servir com qualidade a quem serviu “Servir com qualidade a quem serviu 
à Marinha do Brasil com dedicação”à Marinha do Brasil com dedicação”



elaboração de processos de prestação de contas em 
formato digital.

possibilidade da inserção de assinatura digital padrão 
ICP Brasil, tornando os documentos com essa assinatura 
reconhecidos como autênticos em órgãos extra-MB. 
O sistema também permite a criação de processos 
totalmente digitais, em substituição aos em meio físico, 
permitindo maior eficiência no trâmite dos documentos e 
processos e no seu arquivamento e possibilitando maior 
transparência aos processos. Com isso, o CLogMat vem 
contribuindo para a proposição de novos procedimentos 
na condução das gestorias, como, por exemplo, na 

bem como tornar possível trazer as atividades 
centralizadas junto com o pessoal que a executava em 
suas OM de origem; e

7. Avaliação de Resultados – Monitoramento das 
atividades de centralização, a fim de corrigir os 
processos, a partir dos resultados obtidos.
Alinhado com esses eixos, o CLogMat foi escolhido 

pela Diretoria de Administração da Marinha (DAdM) para 
ser OM piloto da implantação da versão 6.0 do SIGDEM. 
Um dos grandes diferenciais dessa nova versão é a 

Mínima de apoio nessas OM;
5. Seleção de Pessoal – busca de Experiência e 

Maturidade no Pessoal a ser recebido, a fim de 
permitir maior eficiência nos processos e na curva de 
aprendizado;

6. Centralização com Transferência Gradativa das 
Atividades – Tornar viável a correção de processos 
nas primeiras atividades de centralização conduzidas, 

o Sistema de Gerência de Documento Eletrônicos da 
Marinha (SIGDEM), em sua versão mais avançada;

3. Contratos de Suporte à Centralização – a fim de 
permitir maior previsibilidade e planejamento, maior 
abrangência de áreas e OM Apoiadas beneficiadas 
pelos contratos;

4. Matricialidade de Tarefas entre OM Centralizadora e 
OM Apoiadas – objetivo de manter a Discricionariedade 
dos Titulares das OM Apoiadas, com uma Estrutura 
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adotados foram:
1. Mapeamento e Padronização de Processos – Base 

para elaboração do Regimento Interno, Instruções 
para a Centralização Administrativa e Procedimentos 
para Transição;

2. Digitalização de Documentos e Informatização de 
Processos – Utilização de Sistemas da Marinha do 
Brasil (MB) e do Governo Federal, como, por exemplo, 

Centro Logístico do Material da Marinha (CLogMat) 
foi criado em 10 de janeiro de 2020 e teve a 
sua cerimônia de ativação no dia 10 de julho de 

2020. Tem, como propósito, centralizar as Gestorias de 
Execução Financeira, Pagamento de Pessoal, Conta 
de Pagamentos Imediatos, conduzir os processos 
administrativos de Obtenção, executar os serviços 
administrativos de Gestão do Pessoal Militar e Civil e gerir 
as atividades de transporte, a manutenção de viaturas, as 
áreas comuns, facilidades e a segurança orgânica, em 
prol da Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) e 
de todas as Organizações Militares do Setor do Material 
situadas no Edifício Barão de Ladário (EdBL).

Diante dos desafios impostos por sua missão, 
identificou-se, como maior risco a ser enfrentado, o de 
cumprir com deficiências suas atividades. Tal hipótese, 
se concretizada, subtrairia a credibilidade e legitimidade 
da nova Organização Militar (OM), o que seria desastroso 
para sua própria sobrevivência. Da análise desse risco, 
levantaram-se, como suas principais causas:

a) não contar com processos que atendessem a 
elevados requisitos de eficiência, velocidade de resposta, 
acurácia e efetividade; e

b) não ser capaz de lidar com as diferentes culturas, 
estruturas, processos e conjunturas das OM Apoiadas.

Por isso, a fim de mitigar as causas do principal risco 
identificado, foram estabelecidas premissas estratégicas 
que precisariam alicerçar todas as ações que viessem 
a ser adotadas no processo de centralização. Essas 
premissas foram chamadas de Eixos Estruturantes 
do processo de Centralização. Os Eixos Estruturantes 

Centro Logístico do Material da Marinha • CLogMat

OO   
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Centro de Intendência da Marinha em BelémCentro de Intendência da Marinha em Belém  • • CeIMBeCeIMBe

NN
os meses de maio e junho de 2020, em meio ao os meses de maio e junho de 2020, em meio ao 
isolamento social imposto pela pandemia do novo isolamento social imposto pela pandemia do novo 
coronavírus, a Intendência da Marinha se manteve coronavírus, a Intendência da Marinha se manteve 

ativa na região do Portal da Amazônia, promovendo o ativa na região do Portal da Amazônia, promovendo o 
apoio logístico da “Operação Pão da Vida”, no intuito de apoio logístico da “Operação Pão da Vida”, no intuito de 
minimizar as dificuldades enfrentadas pelas comunidades minimizar as dificuldades enfrentadas pelas comunidades 
marajoaras em situação de vulnerabilidade social.marajoaras em situação de vulnerabilidade social.

Atendendo ao pedido do Ministério da Mulher, da Atendendo ao pedido do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), no âmbito do Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), no âmbito do 
Programa “Abrace o Marajó”, foi idealizada a Operação Programa “Abrace o Marajó”, foi idealizada a Operação 
“Pão da Vida”, cujo planejamento logístico contou com “Pão da Vida”, cujo planejamento logístico contou com 
a participação do  Centro de Intendência da Marinha a participação do  Centro de Intendência da Marinha 
em Belém (CeIMBe), sob a coordenação do Comando em Belém (CeIMBe), sob a coordenação do Comando 
Conjunto Norte (CCN): na gerência do transporte Conjunto Norte (CCN): na gerência do transporte 
rodoviário, originado no estado de São Paulo, sede rodoviário, originado no estado de São Paulo, sede 
das empresas doadoras; na concentração de militares das empresas doadoras; na concentração de militares 
das três Forças (Marinha, Exército e Aeronáutica) para das três Forças (Marinha, Exército e Aeronáutica) para 

promoverem o desembarque das cestas básicas dos promoverem o desembarque das cestas básicas dos 
caminhões; no acondicionamento do material nos caminhões; no acondicionamento do material nos 
paióis; e no embarque de 16 mil cestas básicas, no paióis; e no embarque de 16 mil cestas básicas, no 
Navio Auxiliar Pará - também conhecido no estado Navio Auxiliar Pará - também conhecido no estado 
como “Navio da Esperança”. como “Navio da Esperança”. 

Essa ação reforçou os laços de amizade e ressaltou Essa ação reforçou os laços de amizade e ressaltou 
a importância da interoperabilidade entre as Forças, em a importância da interoperabilidade entre as Forças, em 
especial nas localidades isoladas comuns na região especial nas localidades isoladas comuns na região 
Norte do Brasil. O esforço logístico rendeu a distribuição Norte do Brasil. O esforço logístico rendeu a distribuição 
de alimentos para populações ribeirinhas do arquipélago de alimentos para populações ribeirinhas do arquipélago 
do Marajó, no estado do Pará.do Marajó, no estado do Pará.

Entre os dias 15 e 20 de junho de 2020, a 1ª fase da Entre os dias 15 e 20 de junho de 2020, a 1ª fase da 
Operação Pão da Vida entregou 8 mil cestas básicas nos Operação Pão da Vida entregou 8 mil cestas básicas nos 
municípios de Afuá-PA e Chaves-PA. municípios de Afuá-PA e Chaves-PA. 

O trabalho silencioso da Intendência não para, e O trabalho silencioso da Intendência não para, e 
torna-se especialmente gratificante nessas situações.torna-se especialmente gratificante nessas situações.

Proatividade para Prover no Portal da Amazônia!Proatividade para Prover no Portal da Amazônia!

Operação Pão da Vida: Logística de Distribuição Operação Pão da Vida: Logística de Distribuição 
do Centro de Intendência da Marinha em Belémdo Centro de Intendência da Marinha em Belém
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Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São PauloCentro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo  • • CeITMSPCeITMSP

NNo dia 30 de novembro de 2020 ocorreu o dia 30 de novembro de 2020 ocorreu 
a Cerimônia de Ativação do Centro de a Cerimônia de Ativação do Centro de 
Intendência Tecnológico da Marinha em Intendência Tecnológico da Marinha em 

São Paulo (CeITMSP). A mesma foi presidida São Paulo (CeITMSP). A mesma foi presidida 
pelo Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e pelo Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e 
Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra 
Marcos Sampaio OLSEN, que deu posse ao CMG Marcos Sampaio OLSEN, que deu posse ao CMG 
(IM) Fernando Antonio de Avelar BRITTO Lima, (IM) Fernando Antonio de Avelar BRITTO Lima, 
para exercer o cargo de Diretor do CeITMSP. A para exercer o cargo de Diretor do CeITMSP. A 
Cerimônia contou com as presenças do Vice-Cerimônia contou com as presenças do Vice-
Almirante NORIAKI Wada, do Vice-Almirante Paulo Almirante NORIAKI Wada, do Vice-Almirante Paulo 
César COLMENERO Lopes e do Vice-Almirante (IM) César COLMENERO Lopes e do Vice-Almirante (IM) 
WAGNER Corrêa dos Santos. WAGNER Corrêa dos Santos. 

A criação do CeITMSP teve início no ano de A criação do CeITMSP teve início no ano de 
2018, após a Visita do Almirantado Programada 2018, após a Visita do Almirantado Programada 
(VAP) ao Centro Tecnológico da Marinha em São (VAP) ao Centro Tecnológico da Marinha em São 
Paulo (CTMSP), ocasião em que foi realizada uma Paulo (CTMSP), ocasião em que foi realizada uma 
observação no sentido de criação de um Centro de observação no sentido de criação de um Centro de 
Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo 
voltado única e exclusivamente para atender ao Programa voltado única e exclusivamente para atender ao Programa 
Nuclear da Marinha (PNM), centralizando as atividades de Nuclear da Marinha (PNM), centralizando as atividades de 
intendência a ele relacionadas.intendência a ele relacionadas.

O CeITMSP faz uso das instalações que foram ocupadas O CeITMSP faz uso das instalações que foram ocupadas 
pela Assessoria de Intendência do CTMSP, não acarretando pela Assessoria de Intendência do CTMSP, não acarretando 
aumento das despesas de custeio, e dispensou a criação de aumento das despesas de custeio, e dispensou a criação de 
um Núcleo de Implantação.um Núcleo de Implantação.

Com sede na Cidade de São Paulo, o CeITMSP tem Com sede na Cidade de São Paulo, o CeITMSP tem 
o propósito de contribuir para o apoio ao CTMSP e demais o propósito de contribuir para o apoio ao CTMSP e demais 
Organização Militar (OM) centralizadas na obtenção de Organização Militar (OM) centralizadas na obtenção de 
sistemas, equipamentos, componentes, materiais e técnicas sistemas, equipamentos, componentes, materiais e técnicas 
nas áreas de propulsão e de geração de energia, de interesse nas áreas de propulsão e de geração de energia, de interesse 
da Marinha do Brasil (MB), em especial aqueles relacionados da Marinha do Brasil (MB), em especial aqueles relacionados 
ao Setor Nuclear e Tecnológico, no tocante às atividades ao Setor Nuclear e Tecnológico, no tocante às atividades 
relacionadas à obtenção, licitações e acordos administrativos, relacionadas à obtenção, licitações e acordos administrativos, 
assessoria jurídica, execução financeira e pagamento de assessoria jurídica, execução financeira e pagamento de 
pessoal das OM envolvidas no PNM.pessoal das OM envolvidas no PNM.

Para a consecução do propósito acima, cabe ao CeITMSP Para a consecução do propósito acima, cabe ao CeITMSP 
as seguintes tarefas:as seguintes tarefas:
•  apoiar o CTMSP e suas OM subordinadas nas atividades •  apoiar o CTMSP e suas OM subordinadas nas atividades 

logísticas de aquisições de bens e serviços, no país e no logísticas de aquisições de bens e serviços, no país e no 
exterior, voltadas para o PNM.exterior, voltadas para o PNM.

•  intermediar a atividade logística de aquisição de bens e •  intermediar a atividade logística de aquisição de bens e 
serviços afetos ao PNM no exterior, junto aos Órgãos de serviços afetos ao PNM no exterior, junto aos Órgãos de 
Obtenção no Exterior;Obtenção no Exterior;

•  atender ao CTMSP e OM subordinadas nos assuntos de •  atender ao CTMSP e OM subordinadas nos assuntos de 
natureza jurídica, relativos aos processos de aquisição, aos natureza jurídica, relativos aos processos de aquisição, aos 
processos licitatórios, aos acordos e atos administrativos;processos licitatórios, aos acordos e atos administrativos;

•  executar, de forma centralizada, a atividade gerencial de •  executar, de forma centralizada, a atividade gerencial de 
obtenção, cuja competência lhe seja atribuída, incluindo obtenção, cuja competência lhe seja atribuída, incluindo 
processos licitatórios, inclusive para contratação de processos licitatórios, inclusive para contratação de 
transporte por delegação de competência da autoridade transporte por delegação de competência da autoridade 
requisitante, e a celebração de acordos administrativos;requisitante, e a celebração de acordos administrativos;

•  exercer atribuições de Unidade Gestora Executora da •  exercer atribuições de Unidade Gestora Executora da 
execução financeira para o CTMSP e OM subordinadas, execução financeira para o CTMSP e OM subordinadas, 
cuja competência lhe seja atribuída;cuja competência lhe seja atribuída;

•  exercer as atribuições de Organização Centralizadora do •  exercer as atribuições de Organização Centralizadora do 
pagamento do pessoal militar e de Unidade Pagadora do pagamento do pessoal militar e de Unidade Pagadora do 

pagamento do pessoal civil para o CTMSP e OM subordinadas;pagamento do pessoal civil para o CTMSP e OM subordinadas;
•  exercer a centralização da Gestoria da Conta de Pagamentos •  exercer a centralização da Gestoria da Conta de Pagamentos 

Imediatos (COPIMED); eImediatos (COPIMED); e
•  emitir e assinar requisições de transporte autorizadas •  emitir e assinar requisições de transporte autorizadas 

pela Autoridade Requisitante em relação ao transporte de pela Autoridade Requisitante em relação ao transporte de 
pessoal e bagagem, conforme orientação do CTMSP.pessoal e bagagem, conforme orientação do CTMSP.
Para o cumprimento da sua missão o CeITMSP possui as Para o cumprimento da sua missão o CeITMSP possui as 

seguintes Unidades Organizacionais (UO), sob a Direção de seguintes Unidades Organizacionais (UO), sob a Direção de 
um Capitão de Mar e Guerra (IM), assessorado diretamente um Capitão de Mar e Guerra (IM), assessorado diretamente 
por um Capitão de Fragata (IM), como Vice-Diretor:por um Capitão de Fragata (IM), como Vice-Diretor:

 I - Divisão de Finanças (CeITMSP-10); I - Divisão de Finanças (CeITMSP-10);
 II - Divisão de Obtenção no Exterior (CeITMSP-20); II - Divisão de Obtenção no Exterior (CeITMSP-20);
 III - Divisão de Obtenção no País (CeITMSP-30); III - Divisão de Obtenção no País (CeITMSP-30);
 V - Divisão de Pagamento de Pessoal (CeITMSP-40); e V - Divisão de Pagamento de Pessoal (CeITMSP-40); e
 V - Divisão de Administração (CeITMSP-50). V - Divisão de Administração (CeITMSP-50).
 A Força de Trabalho do CeITMSP é composta de 25 (vinte  A Força de Trabalho do CeITMSP é composta de 25 (vinte 

e cinco) Oficiais, 18 (dezoito) Praças, uma Servidora Civil do e cinco) Oficiais, 18 (dezoito) Praças, uma Servidora Civil do 
Regime Jurídico Único (RJU), além de 56 (cinquenta e seis) Regime Jurídico Único (RJU), além de 56 (cinquenta e seis) 
empregados da empresa Amazônia Azul Tecnologias de empregados da empresa Amazônia Azul Tecnologias de 
Defesa S.A. - AMAZUL.Defesa S.A. - AMAZUL.

Entre os desafios inerentes a missão do CeITMSP destaca-Entre os desafios inerentes a missão do CeITMSP destaca-
se a condução de diversos processos administrativos (tanto no se a condução de diversos processos administrativos (tanto no 
país, quanto no exterior) de natureza complexa em virtude da país, quanto no exterior) de natureza complexa em virtude da 
demanda de suas OM Centralizadas.demanda de suas OM Centralizadas.

Além dos processos em benefício direto do PNM, o Além dos processos em benefício direto do PNM, o 
CeITMSP também é responsável pela condução e gestão de CeITMSP também é responsável pela condução e gestão de 
processos cujo objetos são comuns aos outros Centros de processos cujo objetos são comuns aos outros Centros de 
Intendência (CeIM), como, por exemplo, serviços de limpeza e Intendência (CeIM), como, por exemplo, serviços de limpeza e 
conservação, manutenção de bens imóveis e serviços postais, conservação, manutenção de bens imóveis e serviços postais, 
tanto das instalações situadas em São Paulo, como no Centro tanto das instalações situadas em São Paulo, como no Centro 
Experimental de ARAMAR (CEA), em Iperó.Experimental de ARAMAR (CEA), em Iperó.

Cumulativamente a esses desafios, a primeira tripulação Cumulativamente a esses desafios, a primeira tripulação 
da OM possui a nobre atribuição de esculpir a alma desta da OM possui a nobre atribuição de esculpir a alma desta 
nova OM do Corpo de Intendentes da Marinha. Tarefa esta nova OM do Corpo de Intendentes da Marinha. Tarefa esta 
que demanda  do primeiro Diretor e sua Tripulação a máxima que demanda  do primeiro Diretor e sua Tripulação a máxima 
dedicação para o desenvolvimento de um espírito marinheiro e dedicação para o desenvolvimento de um espírito marinheiro e 
de um ambiente alicerçado pela camaradagem e cumprimento de um ambiente alicerçado pela camaradagem e cumprimento 
da sua missão.da sua missão.

Criação e ativação do Centro de Intendência Criação e ativação do Centro de Intendência 
Tegnológico da Marinha em São PauloTegnológico da Marinha em São Paulo
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Centro de Intendência da Marinha em Niterói Centro de Intendência da Marinha em Niterói • • CeIMNiCeIMNi

OO  Centro de Intendência da Marinha em Niterói Centro de Intendência da Marinha em Niterói 
(CeIMNi), foi ativado em 14 de fevereiro de 2020, (CeIMNi), foi ativado em 14 de fevereiro de 2020, 
com o propósito de centralizar as gestorias de com o propósito de centralizar as gestorias de 

Execução Financeira, Obtenção, Pagamento de Pessoal Execução Financeira, Obtenção, Pagamento de Pessoal 
Militar e Conta de Pagamentos Imediato das Organizações Militar e Conta de Pagamentos Imediato das Organizações 
Militares (OM) do Complexo Naval de Mocanguê (CNM), Militares (OM) do Complexo Naval de Mocanguê (CNM), 
além de implementar a Nova Sistemática de Municiamento além de implementar a Nova Sistemática de Municiamento 
(NSM) junto aos Navios da Esquadra(NSM) junto aos Navios da Esquadra..

Durante o seu primeiro Exercício Financeiro, os Durante o seu primeiro Exercício Financeiro, os 
seguintes aspectos merecem destaque:seguintes aspectos merecem destaque:

Primeiro ano de ativação do Primeiro ano de ativação do 
Centro de Intendência em NiteróiCentro de Intendência em Niterói

SituaçãoSituação DescriçãoDescrição

OM ApoiadasOM Apoiadas

Comando em Chefe da Esquadra (ComemCh), Comando Comando em Chefe da Esquadra (ComemCh), Comando 
da Força de Superfície (ComForSup), Base Naval do Rio da Força de Superfície (ComForSup), Base Naval do Rio 
de Janeiro (BNRJ), Comando do 1º Esquadrão de Escolta de Janeiro (BNRJ), Comando do 1º Esquadrão de Escolta 
(ComEsqdE-1), Comando do 2º Esquadrão de Escolta (ComEsqdE-1), Comando do 2º Esquadrão de Escolta 
(ComEsqdE-2), Comando do 1º Esquadrão de Apoio (ComEsqdE-2), Comando do 1º Esquadrão de Apoio 
(ComEsqdAp-1), Centro de Adestramento Alte Marques de (ComEsqdAp-1), Centro de Adestramento Alte Marques de 
Leão (CAAML), Centro de Apoio a Sistemas Operativos Leão (CAAML), Centro de Apoio a Sistemas Operativos 
(CASOP), Unidade Médica da Esquadra (UMEsq), Centro (CASOP), Unidade Médica da Esquadra (UMEsq), Centro 
de manutenção de Embarcações Miúdas (CMEM) e Navios.de manutenção de Embarcações Miúdas (CMEM) e Navios.

Pagamento de Pagamento de 
Pessoal MilitarPessoal Militar 3.700  militares3.700  militares R$ 372 milhões/anoR$ 372 milhões/ano

Licitações e Licitações e 
ContratosContratos 70 Processos Licitatórios70 Processos Licitatórios R$ 14 milhões/anoR$ 14 milhões/ano

Execução Execução 
FinanceiraFinanceira R$ 20 milhões/anoR$ 20 milhões/ano

Nova Sistemática Nova Sistemática 
de Municiamentode Municiamento 3.100 militares3.100 militares R$ 1,1 milhão/anoR$ 1,1 milhão/ano

Por fim, cabe ressaltar que o CeIMNi tem pautado Por fim, cabe ressaltar que o CeIMNi tem pautado 
suas ações nos seguintes valores:suas ações nos seguintes valores:

• Planejamento: as atividades realizadas baseiam-• Planejamento: as atividades realizadas baseiam-
se em processos detalhados, refletindo as reais se em processos detalhados, refletindo as reais 
demandas das OM Apoiadas;demandas das OM Apoiadas;

• Parceria: eficiência e proatividade no atendimento • Parceria: eficiência e proatividade no atendimento 
das demandas, reduzindo distâncias para o alcance das demandas, reduzindo distâncias para o alcance 
das metas planejadas;das metas planejadas;

• Simplificação: processos e procedimento ágeis, • Simplificação: processos e procedimento ágeis, 
proporcionando um  melhor apoio à tomada de proporcionando um  melhor apoio à tomada de 
decisão; edecisão; e

• Adestramento: manutenção da Força de Trabalho • Adestramento: manutenção da Força de Trabalho 
qualificada e capacitada para multiplicar os qualificada e capacitada para multiplicar os 
conhecimentos adquiridos.conhecimentos adquiridos.

Desse modo, em seu primeiro ano de ativação Desse modo, em seu primeiro ano de ativação 
atuando junto à nossa Esquadra, o CeIMNi, ao centralizar atuando junto à nossa Esquadra, o CeIMNi, ao centralizar 
as atividades de Execução Financeira, Obtenção, as atividades de Execução Financeira, Obtenção, 
Pagamento de Pessoal Militar e Pagamentos Imediatos, Pagamento de Pessoal Militar e Pagamentos Imediatos, 
além de implementar a Nova Sistemática de Municiamento além de implementar a Nova Sistemática de Municiamento 
para os Navios, tem buscado atender tempestivamente para os Navios, tem buscado atender tempestivamente 
às demandas das OM Apoiadas do CNM.às demandas das OM Apoiadas do CNM.
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Para o Exercício Financeiro de 2021, o programa de Para o Exercício Financeiro de 2021, o programa de 
atividades de centralização contemplará as OM no âmbito da atividades de centralização contemplará as OM no âmbito da 
Força de Submarinos (ForS), cujos principais aspectos são:Força de Submarinos (ForS), cujos principais aspectos são:

SituaçãoSituação DescriçãoDescrição

OM ApoiadasOM Apoiadas

Comando da Força de Submarinos (ComForS), Comando da Força de Submarinos (ComForS), 
Base Almirante Castro e Silva (BACS), Centro de Base Almirante Castro e Silva (BACS), Centro de 
Instrução e  Adestramento Almirante Áttila Monteiro Instrução e  Adestramento Almirante Áttila Monteiro 
Aché (CIAMA), Grupamento de Mergulhadores Aché (CIAMA), Grupamento de Mergulhadores 
de Combate (GRUMEC) e Navios.de Combate (GRUMEC) e Navios.

Pagamento de Pagamento de 
Pessoal MilitarPessoal Militar 1.700  militares1.700  militares R$ 172 milhões/anoR$ 172 milhões/ano

Licitações e Licitações e 
ContratosContratos 30 Processos Licitatórios30 Processos Licitatórios Acréscimo de cerca de Acréscimo de cerca de 

R$ 5,6 milhões/anoR$ 5,6 milhões/ano
Execução Execução 
FinanceiraFinanceira Acréscimo de cerca de R$ 8,5 milhões/anoAcréscimo de cerca de R$ 8,5 milhões/ano

Nova Sistemática Nova Sistemática 
de Municiamentode Municiamento 500 militares500 militares R$ 480 mil/anoR$ 480 mil/ano
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Projeto piloto do Programa de Projeto piloto do Programa de 
Organização de SobressalentesOrganização de Sobressalentes  

EEm 15 de setembro de 2020 foi iniciado o Programa m 15 de setembro de 2020 foi iniciado o Programa 
de Organização de Sobressalentes (POSE) no de Organização de Sobressalentes (POSE) no 
Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais, Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais, 

apoiado pelo Centro de Intendência da Marinha em apoiado pelo Centro de Intendência da Marinha em 
Parada de Lucas (CeIMPL), com o objetivo de atualizar o Parada de Lucas (CeIMPL), com o objetivo de atualizar o 
registro da configuração de equipamentos e equipagens registro da configuração de equipamentos e equipagens 
do Batalhão, bem como organizar, quantitativa e do Batalhão, bem como organizar, quantitativa e 
qualitativamente, os seus sobressalentes. qualitativamente, os seus sobressalentes. 

No primeiro dia foi realizada uma apresentação No primeiro dia foi realizada uma apresentação 
sobre o POSE, abordando os seus objetivos e como sobre o POSE, abordando os seus objetivos e como 
seria conduzido. Após a referida exposição, foi realizada seria conduzido. Após a referida exposição, foi realizada 
uma visita às instalações e paióis do Batalhão, com a uma visita às instalações e paióis do Batalhão, com a 
presença dos Titulares das duas Organizações Militares presença dos Titulares das duas Organizações Militares 
(OM), bem como todo o pessoal de logística do Batalhão (OM), bem como todo o pessoal de logística do Batalhão 
e o pessoal do Abastecimento do Centro de Intendência e o pessoal do Abastecimento do Centro de Intendência 
da Marinha em Parada de Lucas (CeIMPL).da Marinha em Parada de Lucas (CeIMPL).

O POSE consiste em duas fases. Na Fase I é executado O POSE consiste em duas fases. Na Fase I é executado 
o inventário e atualização da dotação de equipamentos o inventário e atualização da dotação de equipamentos 
e equipagens de bordo. Já na Fase II é executado o e equipagens de bordo. Já na Fase II é executado o 
inventário de sobressalentes nos paióis, tomando por base inventário de sobressalentes nos paióis, tomando por base 
os itens atrelados à dotação atualizada de equipamentos os itens atrelados à dotação atualizada de equipamentos 
e equipagens obtida ao fim da Fase I. Ao término do e equipagens obtida ao fim da Fase I. Ao término do 

Centro de Intendência da Marinha em Parada de LucasCentro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas  • • CeIMPLCeIMPL

processo, a dotação de bordo será devidamente atualizada processo, a dotação de bordo será devidamente atualizada 
e todos os paióis estarão devidamente arrumados e com e todos os paióis estarão devidamente arrumados e com 
controle de estoque atualizado.controle de estoque atualizado.

Futuramente este projeto será expandido a outras Futuramente este projeto será expandido a outras 
unidades do Corpo de Fuzileiros Navais, possibilitando unidades do Corpo de Fuzileiros Navais, possibilitando 
a catalogação de itens não catalogados e melhora no a catalogação de itens não catalogados e melhora no 
controle de inventário, contribuindo para evitar dispêndios controle de inventário, contribuindo para evitar dispêndios 
desnecessários de recursos financeiros e a otimização desnecessários de recursos financeiros e a otimização 
do fluxo de sobressalentes para aquelas unidades.do fluxo de sobressalentes para aquelas unidades.
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NN
o mês de setembro de 2020, foi concluída a o mês de setembro de 2020, foi concluída a 
reforma do posto de combustíveis do Centro de reforma do posto de combustíveis do Centro de 
Intendência de São Pedro da Aldeia (CeIMSPA). Intendência de São Pedro da Aldeia (CeIMSPA). 

Este posto é composto de três tanques de 15.000 litros Este posto é composto de três tanques de 15.000 litros 
cada, sendo que, atualmente, dois tanques armazenam cada, sendo que, atualmente, dois tanques armazenam 
diesel S-10 e um gasolina, e os fornecimentos são diesel S-10 e um gasolina, e os fornecimentos são 
realizados por intermédio de três bombas.realizados por intermédio de três bombas.

Responsável por apoiar diretamente 14 Organizações Responsável por apoiar diretamente 14 Organizações 
Militares (OM) e também viaturas de outras OM que Militares (OM) e também viaturas de outras OM que 
se encontrem na região, o posto deste Centro de se encontrem na região, o posto deste Centro de 
Intendência fornece mensalmente, em média, 20.000 Intendência fornece mensalmente, em média, 20.000 
litros de combustíveis.litros de combustíveis.

Nesta reforma foi ampliada a bacia de contenção Nesta reforma foi ampliada a bacia de contenção 
de 22.000 litros para 45.000 litros, de forma a permitir de 22.000 litros para 45.000 litros, de forma a permitir 
a contenção da totalidade da capacidade dos tanques, a contenção da totalidade da capacidade dos tanques, 
impedindo, em caso de acidente, que líquidos vazados impedindo, em caso de acidente, que líquidos vazados 
contaminem o solo causando danos ambientais.contaminem o solo causando danos ambientais.

Houve também o reparo da rampa de abastecimento Houve também o reparo da rampa de abastecimento 
e da calha de resíduos, assim as viaturas apoiadas e os e da calha de resíduos, assim as viaturas apoiadas e os 
militares abastecedores passaram a ter mais segurança militares abastecedores passaram a ter mais segurança 

para realizar o abastecimento, diminuindo a possibilidade para realizar o abastecimento, diminuindo a possibilidade 
de acidentes e permitindo melhor eficiência no serviço de acidentes e permitindo melhor eficiência no serviço 
prestado.prestado.

Visando a melhoria na gestão de estoques, Visando a melhoria na gestão de estoques, 
foi realizada a transferência do diesel S-500 para foi realizada a transferência do diesel S-500 para 
o tanque da Base Aérea Naval de São Pedro da o tanque da Base Aérea Naval de São Pedro da 
Aldeia (BAeNSPA), única OM que demandava este Aldeia (BAeNSPA), única OM que demandava este 
combustível. Desta forma, o tanque deste CeIM passou combustível. Desta forma, o tanque deste CeIM passou 
a armazenar diesel S-10. Esta decisão, de baixo custo a armazenar diesel S-10. Esta decisão, de baixo custo 
financeiro, após as adequações necessárias, dobrou a financeiro, após as adequações necessárias, dobrou a 
cobertura de estoque para este combustível, passando cobertura de estoque para este combustível, passando 
de 40 para 80 dias em média.de 40 para 80 dias em média.

Foi realizada também a arqueação dos tanques Foi realizada também a arqueação dos tanques 
(aferição da capacidade volumétrica) elevando o nível (aferição da capacidade volumétrica) elevando o nível 
de acurácia do inventário.de acurácia do inventário.

Funcionando 24 horas por dia e sete dias por Funcionando 24 horas por dia e sete dias por 
semana, o posto de combustíveis permite que as semana, o posto de combustíveis permite que as 
viaturas mantenham-se em operação e propicia à Força viaturas mantenham-se em operação e propicia à Força 
Aeronaval continuidade em operação através dos apoios Aeronaval continuidade em operação através dos apoios 
logísticos e administrativos prestados.logísticos e administrativos prestados.

Reforma do Posto de CombustíveisReforma do Posto de Combustíveis

Centro de Intendência da Marinha o Pedro da AldeiaCentro de Intendência da Marinha o Pedro da Aldeia  • • CeIMSPACeIMSPA



Revista Intendência em PautaRevista Intendência em Pauta  | | 4141

OO  EMPÓRIO NAVAL é o nome fantasia da EMPÓRIO NAVAL é o nome fantasia da 
vertente comercial da ASSOCIACAO vertente comercial da ASSOCIACAO 
DE COOPERACAO E APOIO NAVAL - DE COOPERACAO E APOIO NAVAL - 

ACANTHUS, entidade civil sem fins lucrativos, ACANTHUS, entidade civil sem fins lucrativos, 
criada no final do ano de 2017, por iniciativa de criada no final do ano de 2017, por iniciativa de 
militares da Marinha do Brasil, que visa à promoção militares da Marinha do Brasil, que visa à promoção 
e à execução de atividades de relevância pública e e à execução de atividades de relevância pública e 
social, de caráter cultural e assistencial, em apoio à social, de caráter cultural e assistencial, em apoio à 
Família Naval.Família Naval.

Com o crescimento das vendas online, a Associação Com o crescimento das vendas online, a Associação 
investe, por intermédio do EMPÓRIO NAVAL, em investe, por intermédio do EMPÓRIO NAVAL, em 
um um MarketplaceMarketplace, que pretende tornar-se um grande , que pretende tornar-se um grande 
shopping virtual, tendo como principal atrativo os preços shopping virtual, tendo como principal atrativo os preços 
praticados. Os produtos vendidos pelas lojas parceiras praticados. Os produtos vendidos pelas lojas parceiras 
devem ser ofertados com dois preços, um, normal, para devem ser ofertados com dois preços, um, normal, para 
não associados, e outro, com desconto, para associados não associados, e outro, com desconto, para associados 
da ACANTHUS. da ACANTHUS. 

Esforços estão sendo aplicados no ramo de Esforços estão sendo aplicados no ramo de 
fardamento, no intuito de ampliar a oferta de fardamento, no intuito de ampliar a oferta de 
produtos com a qualidade adequada, como produtos com a qualidade adequada, como 
alternativa ao atendimento do segmento de itens alternativa ao atendimento do segmento de itens 
de fornecimento não obrigatório pelo Sistema de de fornecimento não obrigatório pelo Sistema de 
Abastecimento da Marinha.Abastecimento da Marinha.

O EMPÓRIO NAVAL possui, também, parceria com O EMPÓRIO NAVAL possui, também, parceria com 
o site “MeuCupom.com”, com uma o site “MeuCupom.com”, com uma HotHot Área exclusiva  Área exclusiva 
EMPÓRIO NAVAL, com descontos e vantagens EMPÓRIO NAVAL, com descontos e vantagens 
especiais e ofertas em milhares de produtos e especiais e ofertas em milhares de produtos e 
categorias. categorias. 

A Associação Acanthus A Associação Acanthus 
e o Empório Navale o Empório Naval

Empório NavalEmpório Naval

Apoio à Família NavalApoio à Família Naval
O saldo positivo da ACANTHUS é reinvestido na O saldo positivo da ACANTHUS é reinvestido na 

própria Associação e em benefícios diretos às OM, aos própria Associação e em benefícios diretos às OM, aos 
militares e seus dependentes. A ACANTHUS promove e militares e seus dependentes. A ACANTHUS promove e 
executa atividades de apoio e relevância pública e social, executa atividades de apoio e relevância pública e social, 
de caráter cultural e assistencial.de caráter cultural e assistencial.

Neste objetivo, a ACANTHUS, periodicamente, realiza Neste objetivo, a ACANTHUS, periodicamente, realiza 
doações que vão ao encontro das necessidades de doações que vão ao encontro das necessidades de 
pacientes do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) e da pacientes do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) e da 
Unidade Integrada de Saúde Mental da MB (UISM), por Unidade Integrada de Saúde Mental da MB (UISM), por 
intermédio da entidade Voluntárias CISNE BRANCO (VCB).intermédio da entidade Voluntárias CISNE BRANCO (VCB).

Cadastro de associadosCadastro de associados
Para que os militares, servidores civis e dependentes Para que os militares, servidores civis e dependentes 

possam usufruir desses benefícios é necessário que se possam usufruir desses benefícios é necessário que se 
associem à ACANTHUS.associem à ACANTHUS.

Os valores a serem pagos pelos associados são: Os valores a serem pagos pelos associados são: 
uma taxa única de R$ 29,90, a título de jóia, pela sua uma taxa única de R$ 29,90, a título de jóia, pela sua 
inscrição, e uma contribuição mensal de R$ 2,99.inscrição, e uma contribuição mensal de R$ 2,99.

Esses valores podem ser descontados em Bilhete Esses valores podem ser descontados em Bilhete 
de Pagamento, para os militares da ativa ou da reserva de Pagamento, para os militares da ativa ou da reserva 
remunerada, ou mediante pacotes de assinaturas, com remunerada, ou mediante pacotes de assinaturas, com 
pagamento por depósito bancário. Em breve, serão pagamento por depósito bancário. Em breve, serão 
aceitos pagamento por boleto ou cartão de crédito.aceitos pagamento por boleto ou cartão de crédito.

A inscrição é virtual e rápida. Visite o site www.A inscrição é virtual e rápida. Visite o site www.
emporionaval.com.br, conheça o Clube de Vantagens da emporionaval.com.br, conheça o Clube de Vantagens da 
Família Naval e acesse as instruções e condições para Família Naval e acesse as instruções e condições para 
tornar-se associado clicando no link “Quero me associar”.tornar-se associado clicando no link “Quero me associar”.
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VAlte (IM) Marcus VAlte (IM) Marcus 
VINICIUS Lima de Souza VINICIUS Lima de Souza 

CAlte (IM) Nelson Márcio CAlte (IM) Nelson Márcio 
ROMANELI de AlmeidaROMANELI de Almeida

CAlte (IM) Artur CAlte (IM) Artur 
OLAVO FerreiraOLAVO Ferreira

CAlte (IM) ALEXANDRINO CAlte (IM) ALEXANDRINO 
Machado NetoMachado Neto

CAlte (IM) Alexandre CAlte (IM) Alexandre 
Rodrigues VIVEIROSRodrigues VIVEIROS

CAlte (IM) Leonardo CAlte (IM) Leonardo 
Dias de ASSUMPÇÃODias de ASSUMPÇÃO

CAlte (IM) GUSTAVO CAlte (IM) GUSTAVO 
PEREIRA PintoPEREIRA Pinto

Almirantes Intendentes da Ativa

VAlte (IM) WAGNER VAlte (IM) WAGNER 
Corrêa dos SantosCorrêa dos Santos

VAlte (IM) LUIZ VAlte (IM) LUIZ 
ROBERTO BassoROBERTO Basso  

CAlte (IM) Alexandre CAlte (IM) Alexandre 
CHAVES de JesusCHAVES de Jesus

CAlte (IM) SÉRGIO CAlte (IM) SÉRGIO 
RICARDO MachadoRICARDO Machado



Corpo de Intendentes da Marinha (CIM)

NOMEAÇÃO PARA CARGOS DE DIREÇÃO – 2022

NTAlteGMottaNTAlteGMotta

POSTO NOME OM DATA

CMG (IM) MARCOS PAULO PEREIRA CIANB JAN2022

CMG (IM) JOSÉ AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA CLogMat JAN2022

CMG (IM) FÁBIO SILVA SOUZA PAPEM JAN2022

CMG (IM) CLAUDIO GOMES ALDÊA LFM JUL2022

CMG (IM) MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS CeIMBe JAN2022

CF (IM) JOÃO PAULO DA COSTA RAMOS CDAM JUL2022

CF (IM) FLAVIO SOBRAL FERNANDES CeIMNa FEV2022

CF (IM) AUGUSTO CÉZAR ARAUJO DOS SANTOS CeIMPL JAN2022

CF (IM) ROBSON DA SILVA ROMA DepFMRJ JAN2022

CT (IM) VICTOR TEIXEIRA MESQUITA CDU-BAMRJ JAN2022

CT (IM) RAPHAEL CARLOS PAES LEME MARCOLINO CDU-1ODN JUL2022
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