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ORDEM DO DIA Nº 1/2010  
  
  
Assunto:    240º Aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha  
  
  
Passados 240 anos da data de criação do cargo de Intendente da Marinha e 
Armazéns Reais no Arsenal da Bahia, o Corpo de Intendentes da Marinha celebra o 
transcurso de mais um ano dedicado ao cumprimento das complexas e importantes 
tarefas que nos são confiadas.  
Como pontos marcantes da trajetória do Corpo de Intendentes da Marinha, podemos 
destacar: a criação da Contadoria da Marinha em 1808, a regulamentação do 
Serviço de Intendência em 1840, a criação da Diretoria Geral de Contabilidade da 
Marinha em 1907, que foi transformada em Diretoria de Fazenda em 1924, e a 
criação da Diretoria de Intendência da Marinha em 1952. Decorrente da Reforma 
Administrativa da Marinha, em 1969, foi criada a Diretoria de Administração da 
Marinha; em 1974, foi criado o Serviço de Auditoria da Marinha, atual Diretoria 
de Contas, e, em 1977, foram criadas as atuais Diretorias de Finanças e de 
Abastecimento, sucedendo a Diretoria de Intendência da Marinha.   
Muitos e significativos foram os incrementos e ajustes implementados em nossa 
estrutura organizacional, com a criação e o aperfeiçoamento das Organizações 
Militares que compõem a base dos serviços e atividades típicas de intendência, 
não apenas para atender determinações legais, mas principalmente objetivando a 
eficiência operativa da Marinha.  
Coerente com as evoluções do processo de gestão de pessoal, o Corpo de 
Intendentes da Marinha atualmente é composto por homens e mulheres formados na 
Escola Naval e no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. Visando à melhoria 
contínua do seu desempenho profissional, cada vez mais os oficiais do Corpo de 
Intendentes têm sido objeto de especial atenção dos programas de capacitação da 
Marinha, que os qualificam para desenvolver e conduzir sistemas e processos no 
"estado da arte".  
Servindo em organizações dos diversos Setores da Marinha, na situação de 
embarcados ou nas unidades de terra, os oficiais do Corpo de Intendentes 
desenvolvem suas atividades profissionais plenamente integrados ao serviço das 
OM, agregando valor em todas as atividades nas quais são engajados.   
No presente cenário internacional, a despeito das limitações e dos desafios 
vividos, a nossa Marinha se destaca como uma Força Naval profissional e 
respeitada. Se por um lado esta condição exige e estimula a dedicação dos 
oficiais do Corpo de Intendentes, responsáveis que são por grande parcela do 
aprovisionamento, por outro tem nos trazido reconhecimento pelos resultados 
positivos acumulados e pelas crescentes oportunidades profissionais.   
A visão de futuro da Marinha aponta para uma Força moderna, equilibrada e 
balanceada, coerente com as diretrizes previstas na Estratégia Nacional de 
Defesa e com os anseios da sociedade brasileira, demandando a quebra de 
paradigmas, como por exemplo a obtenção do Submarino de Propulsão Nuclear. A 
efetividade no cumprimento desta e de outras metas, assim como a 
sustentabilidade operacional da Força, com economicidade, exigem profissionais 
do Corpo de Intendentes proativos na condução dos assuntos técnicos e 
perseverantes para vencer os naturais óbices da atual conjuntura, contribuindo 
para a prontidão da Marinha.  
Portanto, é nosso dever celebrar esta data, o que fazemos com satisfação e 
orgulho, em reconhecimento a todos os que nos antecederam e cooperam nesta longa 



e vitoriosa jornada, com trabalho correto, silencioso e, acima de tudo, com 
desprendida dedicação à nossa Marinha, destacando nosso Patrono, o Almirante 
GASTÃO MOTTA, pelo legado organizacional, complementado por seus sucessores.  
Consciente de que o processo de mudança e de evolução, caracterizado por 
incrementos exponenciais, é inexorável, nesta data tão significativa para o 
Corpo de Intendentes, exorto a todos os seus integrantes a permanecerem 
engajados em suas atividades, a despeito de eventuais dificuldades a enfrentar, 
honrando, assim, a "folha de acanto", símbolo da Intendência, além de 
fortalecerem o compromisso pessoal assumido com a Pátria e com a nossa Marinha. 
  
Corpo de Intendentes da Marinha, parabéns pelo transcurso do seu 240º 
aniversário!  
Viva a Marinha!  
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