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* A Visão de Futuro da Autoridade Marítima está descrita na alínea g) da seção 5.3.
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5.2 – ESTRATÉGIAS NAVAIS E AÇÕES ESTRATÉGICAS NAVAIS

5.2.1 – Perspectiva “Resultados para a Sociedade"
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Segurança do Tráfego Aquaviário - Inspeção Naval
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Equipe da Capitania em fiscalização do tráfego aquaviário
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Nova Estação Antártica Comandante Ferraz
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5.2.2 - Perspectiva "Processos"
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Navios da MB em operação na Antártica
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Entrada do Carro Lagarta Anfíbio (CLANF) em arrebentação para início do deslocamento marítimo
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Companhia de Defesa BNQR realizando desinfecção em áreas públicas
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Lançamento de protótipo do Míssil Antinavio de Superfície (MANSUP)
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Desembarque de Fuzileiros Navais em Operação Anfíbia por meio de CLANF
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Aeronave Remotamente Pilotada Scan Eagle 
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5.2.3 - Perspectiva "Institucional"
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Entrega do Prêmio Brasil Olímpico 2019 aos atletas da MB
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Militares da Diretoria de Finanças da Marinha
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Abastecimento do Hospital Naval Marcílio Dias



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR OBJETIVO NAVAL EM 2021 
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3.4  - PLANOS DE CURTO PRAZO
O processo de montagem da proposta orçamentária da Marinha seguiu o rito estabelecido pelo Ministério da Defesa, em consonância com as orientações do Ministério 

da Economia. O patamar orçamentário alcançado por ocasião da sanção da LOA se mostrou insuficiente para atendimento de todas as necessidades dos projetos considerados 
prioritários pela Força. Desta forma, a distribuição privilegiou o cumprimento das tarefas afetas à missão da Marinha e a sua manutenção operativa, em detrimento dos 
investimentos.  

Em relação à execução do orçamento, o primeiro semestre de 2021 foi marcado pela aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 22 de abril. Como resultado, a 
execução das despesas foi realizada de forma parcial com base no Decreto nº 10.625 - Decreto de Programação Orçamentária e Financeira (DPOF), de 11 de fevereiro, que 
limitou a movimentação de empenho a 1/18 (um dezoito avos) do valor previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e respeitando as indicações da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), ambas de 2021. 

Em maio, o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira (Decreto nº 10.699, de 14 de maio), liberou a execução orçamentária e financeira de 2021 em sua integridade, 
permitindo o atendimento das metas contratuais e demais compromissos da MB.

Os planos de curto prazo com a indicação dos objetivos anuais estão demonstrados nas tabelas a seguir:

                                    6011 - COOPERAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO*

EMPENHADO** LIQUIDADO** PAGO**

INICIAL FINAL

2510 Prestação de Ensino Profissional Marítimo R$ 62.751.000,00 R$ 62.751.000,00 R$ 62.751.090,85 R$ 52.449.972,53 R$ 49.377.396,27

20IG
Apoio das Forças Armadas ao 

Desenvolvimento do Desporto Militar e ao 
Esporte Nacional

R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 42.467,16 R$ 42.467,16
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                                6012 - DEFESA NACIONAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO*

EMPENHADO** LIQUIDADO** PAGO**

INICIAL FINAL

123G
Implantação de Estaleiro e Base Naval para 
Construção e Manutenção de Submarinos 

Convencionais e Nucleares
R$ 99.083.681,00 R$ 259.211.588,00 R$ 259.211.588,00 R$ 257.152.376,93 R$ 257.117.476,93

123H Construção de Submarino de Propulsão 
Nuclear R$ 407.086.981,00 R$ 461.023.923,00 R$ 487.677.458,80 R$ 472.094.900,28 R$ 471.498.612,78

123I Construção de Submarinos Convencionais R$ 627.261.359,00 R$ 621.916.510,00 R$ 637.259.534,30 R$ 545.131.559,79 R$ 545.131.559,79

14T7 Tecnologia Nuclear da Marinha R$ 154.337.000,00 R$ 213.117.000,00 R$ 214.022.987,82 R$ 122.745.650,84 R$ 122.686.021,09

156O Obtenção de Meios da Marinha R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 R$ 249.729,00 R$ 55.499,00 R$ 55.499,00

157N Adequação da Brigada Anfí bia de Fuzileiros 
Navais - PROBANF R$ 21.283.480,00 R$ 21.283.480,00 R$ 22.046.399,78 R$ 6.627.087,31 R$ 6.627.087,31

1N47 Construção de Navios-Patrulha de 500 
toneladas (NPa 500t) - Classe Macaé R$ 4.726.795,00 R$ 6.686.795,00 R$ 6.686.795,00 R$ 6.261.793,04 R$ 6.261.793,04

1N56 Desenvolvimento de Míssil Nacional 
Anti navio A AO 1N56 não teve movimentação no PA 2021.

20XO Desenvolvimento Tecnológico da Marinha R$ 932.770,00 R$ 2.646.899,00 R$ 2.647.053,33 R$ 732.058,43 R$ 732.058,43

20XR Capacitação Profi ssional da Marinha R$ 22.724.471,00 R$ 37.630.577,00 R$ 37.765.065,44 R$ 27.409.103,65 R$ 27.387.573,33
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212O Movimentação de 
Militares R$ 109.877.280,00 R$ 295.572.849,00 R$ 299.146.453,90 R$ 295.729.386,19 R$ 274.008.555,96

219D Adequação de 
Organizações Militares R$ 23.635.715,00 R$ 24.350.902,00 R$ 24.302.414,26 R$ 9.869.038,39 R$ 7.701.839,62

21AO Aprestamento das 
Forças R$ 290.899.273,00 R$ 747.484.912,00 R$ 754.567.250,59 R$ 465.494.081,71 R$ 463.462.595,74

21BT

Proteção, Fiscalização 
e Combate a Ilícitos na 
Amazônia Legal e sua 

Região Fronteiriça 

A AO 21BT não teve movimentação no PA 2021.

21BY Fiscalização da 
Navegação Aquaviária R$ 13.946.507,00 R$ 9.217.875,00 R$ 9.241.666,54 R$ 5.061.797,96 R$ 4.289.607,21

21BZ Prestação de Auxílios 
à Navegação R$ 27.676.500,00 R$ 50.676.500,00 R$ 51.018.296,14 R$ 24.262.278,94 R$ 23.776.717,69

21CL Recomposição do 
Núcleo do Poder Naval R$ 311.801.664,00 R$ 367.773.263,00  R$ 388.957.846,00  R$ 351.630.717,00 R$ 351.627.091,00



Relatório de Gestão do Comando da Marinha 2021

115

                          6013 - OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTÁRTICA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO*

EMPENHADO** LIQUIDADO** PAGO**

INICIAL FINAL

14ML Reconstrução da Estação Antárti ca Coman-
dante Ferraz R$ 23.500.000,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2345 Apoio Logísti co à Pesquisa Cientí fi ca na An-
tárti ca R$ 1.734.690,00 R$ 2.327.871,00 R$ 2.335.421,13 R$ 1.786.248,02 R$ 1.713.154,71

2518
Apoio à Pesquisa e ao Monitoramento Oce-

anográfi co e Climatológico da Amazônia 
Azul

R$ 637.805,00 R$ 811.216,00 R$ 811.213,83 R$ 346.143,59 R$ 310.668,53

2E97 Operação do Sistema de Gerenciamento da 
Amazônia Azul (SisGAAz) R$ 8.954.126,00 R$ 8.954.126,00 R$ 8.957.209,42 R$ 5.799.359,01 R$ 4.641.590,22

Fonte: SIAFI/Tesouro Gerencial (Data da consulta: 10/01/2022 - DEZ2021).
Notas: 

* Na coluna dotação foi considerada a dotação atualizada do exercício, a LOA do exercício mais acréscimos de créditos adicionais e emendas parlamentares, bem como cancelamentos  e remanejamentos de 
dotações; e 

** As colunas de empenhado, liquidado e pago apresentam variação cambial; tendo em vista que alguns empenhos são emiti dos em moeda estrangeira.

As informações completas sobre os planos de curto prazo com indicação dos objeti vos anuais e metas alcançadas estão disponíveis em: 
htt ps://www.marinha.mil.br/transparencia-e-prestacao-de-contas 

(1. OBJETIVOS, METAS, INDICADORES, RESULTADOS E VINCULAÇÃO)



Acompanhamento de metas dos planos de curto prazo 
 
Programa 6011 - COOPERAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

OBJETIVO: 1209 – Realizar ação de cooperação com o desenvolvimento nacional, a defesa civil e as ações governamentais em benefício da sociedade 

2510 Prestação de Ensino Profissional Marítimo 
Meta Anual: 6.901 alunos 
Meta de 2021: 16.633 alunos 

Responsável: DGN 

As constantes atualizações operacionais do mercado, no qual está inserido o Aquaviário, requerem dessa categoria profissional – e, por 
conseguinte, do Ensino Profissional Marítimo (EPM) – uma busca constante por especialização e aperfeiçoamento, sob pena de, em casos 
extremos, poder vir a afetar atividades importantes, tanto no aspecto econômico, como da segurança nacional. Desta forma, o EPM, além de 
formar, deve evoluir, continuamente, de modo a, também, atualizar, aperfeiçoar e certificar esses profissionais, oferecendo cursos com 
tecnologias modernas e corpo docente atualizado, contribuindo, assim, para o aprimoramento contínuo dos processos empregados no que tange 
ao atendimento das necessidades existentes, de acordo com o contido na Lei nº 7.573, de 23 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o EPM. 

Os cursos de formação e qualificação representam, para a maioria dos cidadãos beneficiados, a sua formação técnica para a obtenção do 
primeiro emprego, atendendo aos estados da federação, e, para os cidadãos integrantes da comunidade marítima, a possibilidade de 
oportunidades para ascensão profissional e socioeconômica, favorecendo o incremento da economia do país por meio do intercâmbio marítimo 
entre os países. 

Tal capacitação contribui para a promoção da igualdade regional e social, com remuneração mais elevada, devido às especificidades da 
profissão, reduzindo a dependência de mão de obra estrangeira, principalmente nos postos de comando, e ampliando a participação de brasileiros 
a bordo de navios e plataformas. 

Apesar da instabilidade causada pela pandemia do COVID-19, que culminou na postergação e no cancelamento de diversos cursos a partir de 
MAR/2020 até os dias atuais, diversos Aquaviários foram formados e capacitados. No período de janeiro a dezembro de 2021, observamos que 
13.986 Aquaviários foram aprovados em 960 turmas do Programa de Ensino Profissional Marítimo (PREPOM-Aquaviários). É válido destacar que, 
por medidas de distanciamento e isolamento social, a retomada das atividades de ensino está ocorrendo de forma gradual, seguindo as 
orientações dos Estados e Municípios e as restrições sanitárias. Nesse contexto, foi incentivado que os Órgãos de Execução ministrassem as 
atividades, dentro das possibilidades técnicas, com as turmas na modalidade on-line e semipresencial (especificamente a parte prática de 
determinados cursos). Em relação aos Portuários, estavam programados 274 cursos do PREPOM-Portuários 2021 para capacitar 5197 portuários. 
Neste ano foram realizados 5 cursos do ano de 2019, capacitando 211 portuários e 41 cursos do ano de 2020 capacitando 456 portuários. Em 



relação ao ano de 2021, até a presente data (14DEZ), foram realizados 143 cursos, capacitando 1980 portuários, totalizando 2647 portuários 
capacitados no ano de2021. 

Ressalta-se, como fator positivo ao desenvolvimento das atividades do EPM, a ampliação do credenciamento das Instituições privadas para 
ministrarem cursos do EPM nas modalidades de ensino on-line e semipresencial, priorizando-se os cursos de formação, aperfeiçoamento e 
especiais, de modo a atender aos anseios dos Aquaviários e Portuários, atendendo às diretrizes previstas nas Normas da Autoridade Marítima para 
o Ensino Profissional Marítimo de Aquaviários (NORMAM-30/DPC) e Portuários e Atividades Correlatas (NORMAM-32/DPC), a fim de mitigar os 
efeitos gerados pela pandemia da COVID-19. 

Nesse contexto, prosseguiram as vistorias de credenciamento por meio de plataformas de videoconferência, em função da situação da 
pandemia, tendo sido realizada a renovação de credenciamento das empresas Engenharia Marítima Offshore, FEMAR, MAERSK, MB Martins, 
SENAI-AM e TRANSPETRO. É válido destacar que, no mês de outubro, as vistorias presenciais foram retomadas nas empresas ICN e TRANSPETRO. 

Atualmente, o EPM possui doze entidades Extra-MB credenciadas para realizar cursos, tendo como Organização Militar vinculada os Órgãos 
de Execução (Centro de Instrução, Capitanias, Delegacias e Agências). 

Acrescenta-se, ainda, como fator de desenvolvimento do EPM, a previsão da renovação dos Acordos de Cooperação Técnica com os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) para ministrar os cursos do EPM para o 3º Grupo (Pescadores), com os IFPB/Cabedelo em julho e o 
IFCE/Acaraú em agosto. 

Apesar das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, realizou-se, em 2020, com sucesso, o processo seletivo de ingresso, em janeiro 
de 2021, de 100 novos alunos brasileiros nas Escolas de Formação de Oficias da Marinha Mercante dos Centro de Instrução Almirante Graça 

Aranha (CIAGA) e Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA). 

Atividades relacionadas ao EPM em 2021 

Com relação as Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) do CIAGA e do CIABA, o ano letivo foi iniciado em janeiro de 
2021, alcançando o total de 535 alunos brasileiros e 37 estrangeiros matriculados nos três anos acadêmicos das EFOMM, com ênfase no 
afastamento social e emprego massivo, embora em regime de internato, de ensino a distância. Em dezembro, foram formados 165 alunos no 
CIAGA e 109 no CIABA. 

Publicado, em maio, o Edital do Processo Seletivo (PS) para ingresso nas EFOMM em 2022 oferece 263 vagas para candidatos brasileiros. O PS 



tem a previsão de estar concluído em dezembro de 2021. 

Simuladores para os Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) e Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar(CIABA) 

Aprovada a Proposta Técnica Orçamentária do Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), para a construção e instalação no CIABA de um 
simulador de máquinas similar ao instalado no CIAGA. A assinatura do Termo de Compromisso com o IPqM depende da alocação de recursos 
financeiros ainda não obtidos e do término da fase de testes finais do simulador no CIAGA, agora previsto para o final do 1º semestre de 2022. 

O simulador de operações comerciais marítimas do CIABA teve concluídas as instalações físicas. O software existente e empregado no 
simulador do CIAGA está em fase de instalação. Seguir-se-á, no início de 2022, o treinamento dos instrutores, o que permitirá o emprego do 
simulador em proveito do ensino ainda no decorrer do 1º. Trimestre de 2022. O Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV), Organização 
Militar da Marinha do Brasil, está sendo contratado para atualizar o software, que poderá estar disponível em 2022. 

Recursos instrucionais 

Concluída a instalação, pelo CASNAV, de simuladores de radar e de comunicações na Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (CPRN), na 
Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP), na Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) e na Capitania Fluvial de Tabatinga (CFT). Em andamento a 
instalação na Agência Fluvial de Porto Murtinho (AgMurtinho) e na Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP), com previsão de conclusão no 
primeiro trimestre de 2022. 

Tais simuladores contribuem para a realização dos cursos Especiais Prático de Operador Radar (EPOR) e de Radioperador Restrito (EROR), 
cursos que também estão incluídos nos currículos do Curso Básico de Aperfeiçoamento para Contramestre - Básico (APAQ-CTR) e do Curso de 
Aperfeiçoamento para Fluviários (APAQ-MFL). 

Dado seguimento às tratativas junto ao CASNAV para o desenvolvimento de um sistema de simulação marítimo para os 16 serviços marítimos 
propostos pela Organização Marítima Internacional (IMO) no conceito de e-Navigation (navegação aprimorada), compreendendo módulos de 
passadiço e módulos para estações de terra, operando de forma integrada e harmonizada, com prazo estimado de execução de cinco anos, a um 
custo total estimado de 20 milhões de reais. Considerando o elevado investimento e a insuficiência de recursos financeiros para dar início à 
primeira fase, resolveu-se contratar o CASNAV para desenvolver o projeto de um simulador integrado marítimo, o que envolve a instalação e 
integração, no simulador de passadiço do CIAGA, do equipamento denominado “backbridge”, já adquirido no exterior, e instalado, 
correspondendo à fase zero do e-Navigation citado acima. Envolve também outros serviços de menor monta visando à modernização de recursos 



instrucionais do CIAGA, por meio da tecnologia de realidade virtual e aumentada.  

Em andamento a aquisição de dois simuladores de alta tensão (realidade virtual), um para cada Centro de Instrução, com previsão de 
recebimento e instalação em 2022. 

Fonte: SIOP 
 

OBJETIVO: 1209 - Realizar ações de cooperação com o desenvolvimento nacional, a defesa civil e as ações governamentais em benefício da sociedade. 

20IG Apoio das Forças Armadas à Inclusão Social e à Valorização da Cidadania Meta Anual: 5 unidades 

Meta realizada em 2021: 5 unidades 

52131 - Comando da Marinha 

Responsável: DGN 

Organização Militar contemplada: Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE); nº Emenda 31000003; Autor: Deputado Federal Fábio Mitidieri / EMENDA 3. 

Os recursos foram integralmente utilizados para a promover por intermédio do esporte a melhoria da qualidade de vida e a prevenção de vulnerabilidade dos 

jovens por intermédio da Capitania dos Portos de Sergipe.  

A execução da meta possibilita a contratação de empresas e aquisição de material na região envolvida, contribuindo para a dinamização da economia local, 

elevando a geração de renda e criação de novas oportunidades de emprego. 

Fonte: SIOP 
 



Programa 6012 - Programa 6012 - DEFESA NACIONAL 
 

OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas riquezas. 

123G 
Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos 
Convencionais e Nucleares 

Meta anual: 4% 
Meta de 2021: 2,95% 

Responsável: DGDNTM 

No presente ano, os esforços foram direcionados principalmente às instalações necessárias para a continuidade dos testes do Submarino Riachuelo, bem 

como ao apoio à sua operação e manutenção, quais sejam, Oficina de Mastros, Periscópios e Sistemas de Combate, Fase 2 do Centro Integrado de Controle 

(CIC), Edifício de Submarinos Convencionais e Posto de Atendimento de Saúde da Base de Submarinos da Ilha da Madeira (BSIM), obras da Linha de 

Transmissão de 138 kV, continuidade das obras e aquisição dos equipamentos prioritários da Oficina de Apoio à Manutenção de Submarinos e das obras da 

Oficina de Motores a Diesel do Estaleiro de Manutenção (ESM).  

O projeto prevê a transferência de tecnologia e sua conclusão dotará o país da capacidade de construir, manter e operar submarinos de propulsão 

nuclear, capacidade essa que apenas cinco países no mundo atualmente possuem. Além disso, prevê um elevado índice de nacionalização (cerca de 90% dos 

materiais empregados nas obras), o que representará uma significativa injeção de recursos na indústria nacional, além da geração de um elevado número de 

empregos.  

No que se refere às Despesas Operacionais, em decorrência do corte orçamentário da LOA, houve a necessidade de: 

- cancelar algumas aquisições/cursos/viagens/serviços programados; 

- ajustar os valores e escopo dos Termos Técnicos de Apoio à fiscalização das obras do Estaleiro e Base Naval, de Monitoramento da Qualidade da Água e 

da Biota Aquática na área marítima contígua ao Complexo Naval de Itaguaí, e de Batimetria na área marítima contígua ao Complexo Naval de Itaguaí; e 

- postergar o cumprimento de algumas metas, tais como construção de embarcações de apoio, obtenção da totalidade de viaturas previstas, material de 

saúde e segurança etc. 

Fonte: SIOP 
  



OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas riquezas. 

123H Construção de Submarino de Propulsão Nuclear 
Meta anual: 2% 
Meta de 2021: 0,6% 

Responsável: DGDNTM 

A construção do Submarino Convencional com Propulsão Nuclear (SN-BR) no Brasil envolve a aquisição de pacote de material, respectivo sistema 

logístico e toda a tecnologia de projeto de um submarino deste tipo. 

O objetivo deste meio é contribuir para a garantia do controle marítimo das áreas estratégicas de acesso marítimo ao Brasil e desenvolver a capacidade 

de projeto e de construção desses meios navais no País, assim como as atividades de manutenção associadas. 

Em novembro de 2021, a Autoridade Naval de Segurança Nuclear e Qualidade concede a Primeira Licença Parcial de Construção do SN-BR (LPC1), cujo 

escopo permite a Construção do Casco Resistente e Cofferdams.O não atingimento da meta foi devido a não aceitação pela Marinha das prestações de serviços 

do Contrato de Transferência de Tecnologia. 

Fonte: SIOP 
 

OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas riquezas. 

123I Construção de Submarinos Convencionais 
Meta anual: 9% 
Meta de 2021: 4,8% 

Responsável: DGDNTM 

Os recursos disponibilizados nesta Ação Orçamentária destinaram-se ao custeio das atividades relacionadas à construção e entrega de 
quatro submarinos convencionais (S-BR). Estes navios deverão estar dotados de todos os sistemas integrados e em operação, em plenas condições 
de navegabilidade, estanqueidade, estabilidade, desempenho e segurança contratuais, com os respectivos equipamentos, peças, pertences e 
documentação completa de operação e de projeto. 

O projeto inclui a transferência de tecnologia e treinamento para a manutenção de equipamentos e de sistemas.O Programa PROSUB tem o 
objetivo de contribuir para a garantia do controle marítimo das áreas estratégicas de acesso marítimo ao Brasil e de desenvolver a manutenção e a 
capacidade de construção desses meios navais no País. Ressalta-se que houve geração, fomento e manutenção de empregos, tanto no âmbito das 
empresas diretamente envolvidas no Programa de Nacionalização do PROSUB como da cadeia de fornecedores. 

Fonte: SIOP 
 

OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas riquezas. 

14T7 Tecnologia Nuclear da Marinha 
Meta anual: 6% 
Meta de 2021: 2% 



Responsável: DGDNTM 

O Programa Nuclear da Marinha (PNM) foi desenvolvido em razão da necessidade estratégica do país de possuir submarino convencional com propulsão 

nuclear. O Programa foi dividido em duas vertentes: o domínio do ciclo do combustível nuclear (Plano Orçamentário 0002); e a montagem do Laboratório de 

Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), um protótipo, em terra, de um reator nuclear de potência para propulsão naval (Plano Orçamentário 0001). O 

LABGENE representa toda a estrutura para o desenvolvimento e operação da planta nuclear embarcada que integrará o futuro submarino convencional com 

propulsão nuclear “Álvaro Alberto”. Revela-se, assim, a indissociável ligação entre o PNM e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). 

Até 2030, o PNM proporcionará à sociedade a tecnologia nacional para projetar, construir, licenciar, comissionar e operar reatores nucleares desXnados à 

geração de energia elétrica e à propulsão naval; e prover o domínio de toda a cadeia do ciclo do combustível nuclear. 

O PNM trabalhava inicialmente com valores da ordem de R$ 300 milhões, estabelecidos no PLOA. Com o veto presidencial após sanção da LOA, o 

montante reduziu-se a R$ 154,34 milhões o que provocou à renegociação de acordos administrativos, desaceleração no ritmo de obras em andamento e ao 

atraso na celebração de novas contratações. Em AGO2021, houve uma suplementação de créditos de R$ 58,78 milhões, perfazendo a Dotação Atual de R$ 

213,12 milhões. Esse aporte suplementar permitiu a retomada de contratações, originalmente planejadas no corrente PA (PLOA), mas sem avanços 

significativos. 

Cumpre mencionar que o ineditismo intrínseco ao Programa gera incapacidade da base industrial nacional de defesa atender na íntegra as necessidades 

do PNM, ocasionando demora na apresentação de propostas técnico-comerciais por parte dos fornecedores nacionais, processos licitatórios complexos e busca 

por fornecedores internacionais. 

O cronograma do PNM planejado para 2021 foi reduzido para 2%, em virtude de veto ora mencionado. Atualmente, o PNM encontra-se com um avanço 

físico de 57%. Deste percentual, cabe ressaltar o estágio avançado de obras de infraestrutura, do desenvolvimento da tecnologia de enriquecimento isotópico e 

da infraestrutura para o ciclo do combustível. 

Fonte: SIOP 
  



OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas riquezas. 

156O Obtenção de Meios da Marinha 
Meta anual: 1 unidade 
Meta de 2021: 1 unidade 

Responsável: DGN 

Organização Militar contemplada Capitania Fluvial de Brasília (CFB); nº Emenda 27620009; Autor: Deputado Federal Luis Tibe / EMENDA. 

Os recursos foram integralmente utilizados para a aquisição de VTR tipo 12 (pick up L-200 TRITON). 

A execução da meta possibilita a contratação de empresas e aquisição de material na região envolvida, contribuindo para a dinamização da economia 

local, elevando a geração de renda e criação de novas oportunidades de emprego. 

Fonte: SIOP 
 

OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas 
riquezas. 

157N Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANF 
Meta anual: 2% 
Meta de 2021: 2% 

Responsável: CGCFN 

Meta alcançada no exercício: a Meta anual planejada foi integralmente alcançada. 

Fonte: SIOP 
 

OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas 
riquezas. 

1N47 Construção de Navios-Patrulha de 500 toneladas (NPa 500t) - Classe Macaé 
Meta anual: 1 unidade 
Meta de 2021: 0 unidade 

Responsável: DGMM 

Meta alcançada no período: Foi alcançada a seguinte Meta no período de janeiro a dezembro: 0 (zero).  

Está prevista a entrega do 1º Navio para 2022 e do 2º Navio para 2025.  

No âmbito da retomada da construção dos Navios-Patrulha “Maracanã” e “Mangaratiba”, as seguintes atividades estão sendo realizadas: 

- execução de obras estruturais e instalação dos sistemas de propulsão e de geração/distribuição de energia; 

- preparação para a instalação de equipamentos de comunicação, detecção, navegação e armamento; e 

- atualização do Sistema de Controle e Monitoração (SCM) da propulsão, auxiliares e controle de avarias. 

Fonte: SIOP 
 



OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas 
riquezas. 

1N56 Desenvolvimento de Míssil Nacional Antinavio 
Meta anual:  
Meta de 2021:  

Responsável: DGMM 

A AO 1N56 não teve movimentação no PA 2021. 

Fonte: SIOP 
 

OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas 
riquezas. 

20XO Desenvolvimento Tecnológico da Marinha 
Meta anual: 1 unidade 
Meta de 2021: 0,5 unidade 

Responsável: DGDNTM 

Os recursos financeiros disponibilizados no exercício anterior possibilitaram dar continuidade aos projetos, em 2021, com restrições e extremas 

limitações.  

No alcance das providências e ações decorrentes é essencial que o fortalecimento da capacitação tecnológica seja obtido com o envolvimento 

permanente dos setores governamental, industrial e acadêmico, através de parcerias estratégicas, incluindo os projetos de uso dual, visando à obtenção de 

recursos humanos, tecnológicos e financeiros. Nesse sentido, registra-se as principais metas estabelecidas, que carecem de continuidade para seu 

atingimento: 

- contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico, para política nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de realizar acordos de 

cooperação com outras instituições nacionais e internacionais do ramo; 

- geração de ativos intangíveis e imprescindíveis para o desenvolvimento tecnológico do Brasil; 

- evolução da pesquisa científica na Marinha e no Brasil; 

- geração de empregos devido ao desenvolvimento do setor tecnológico; 

- capacitação de pessoal; 

- fomento da Indústria de Defesa; e 

- ampliação de parcerias estratégicas com Centros de Pesquisas Nacionais e Instituições de Ensino Superior.  

Fonte: SIOP 
  



OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas 
riquezas. 

20XR Capacitação Profissional da Marinha 
Meta Anual: 36.120 unidade 
Meta de 2021: 47.245 unidade 

Responsável: DGPM 

As ações empreendidas em 2021 possibilitaram a qualificação e a capacitação contínua de militares e servidores da Marinha para o emprego em 

atividades de natureza técnico-profissional. 

Essa capacitação contempla diferentes níveis e modalidades de ensino, estruturados em cursos e estágios ministrados pelos 22 estabelecimentos de 

ensino da Marinha, alguns diretamente subordinados e outros sob a supervisão técnica da Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), focados na formação de 

excelência e na meritocracia. 

Dentre esses cursos, destacam-se os seguintes: 

- Cursos de Formação, Cursos de Especialização, Cursos de Subespecialização, Cursos de Aperfeiçoamento, Cursos de Aperfeiçoamento Avançado, 

Cursos Expeditos, Curso de Política e Estratégia Marítimas, Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores, Curso Superior, Curso de Estado-Maior para 

Oficiais Intermediários e Cursos de Aperfeiçoamento e de Especialização para Oficiais e Praças do Corpo de Fuzileiros Navais. 

Ao todo, foram capacitados, em 2021, no âmbito da Marinha do Brasil (MB), cerca de 47.245 militares e servidores civis. 

Em que pese a preservação da AO de corte/bloqueio em 2021, o montante total empenhado dificultou a recuperação da capacidade instalada e a 

qualidade almejada para o Sistema de Ensino Naval (SEN). 

Esse cenário é agravado, ainda mais, pelo aumento dos gastos de custeio com a manutenção elevada de meios utilizados na instrução - Avisos de 

Instrução, embarcações a vela das Organizações Militares (OM) do SEN - e as iniciativas para adequar-se ao acelerado ritmo de desenvolvimento tecnológico, 

demandando atualizações constantes dos laboratórios e simuladores. 

Assim, visando recuperar qualitativamente o SEN e adequá-lo às rápidas transformações científico-tecnológicas da “Era do Conhecimento”, torna-se 

imprescindível assegurar a realização sistemática de investimentos, com o objetivo de promover as condições para o desenvolvimento da qualificação 

profissional em todos os seus níveis e modalidades.  

Fonte: SIOP 
  



 

OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas 
riquezas. 

212O Movimentação de Militares 
Meta anual: 14.032 unidade 
Meta de 2021: 13.351 unidade 

Responsável: SGM 

Os recursos da Ação Orçamentária em comento custearam as movimentações de militares incluindo as despesas com Ajuda de Custo e 

Transporte/Passagem/Automóvel. Em razão do cenário de restrições orçamentárias vigente, permanecem as medidas de economia para o custeio das 

despesas com movimentações de militares. 

Ressalta-se que as movimentações de Militares auxiliam a manutenção do efetivo da Marinha, tanto no exterior quanto no País, incluindo áreas de 

fronteira e de comunidades ribeirinhas, onde a Força exerce ações de cunho social em apoio à população local, que tem acesso restrito a assistência médica, 

odontológica e psicológica, bem como aplicação de militares em diversas operações, das quais podemos destacar as ações contra delitos transfronteiriços e 

ambientais, e patrulha naval, no mar e nas águas interiores (rios), contribuindo para Integração e Soberania do País. 

Os principais pontos relevantes: 

- A alta do dólar onerou sobremaneira as despesas com o exterior. Na comparação com o período anterior, o percentual de execução física praticamente 

se manteve, enquanto o valor em reais aumentou. Os gastos com exterior abrangem também os navios em movimentações militares para o estrangeiro, o 

que envolve desde Operações com Marinhas amigas e da ONU, até apoio às atividades na Antártica. 

- A concentração dos gastos na ação orçamentária ocorre nos estados da região Sudeste, pelo fato dos cursos de carreira previsto para os militares se 

verificam na cidade do Rio de Janeiro, RJ. Dessa forma, a movimentação se faz necessária tanto para distribuição dos que concluem o curso quanto daqueles 

que estão em concentração para realizá-lo, representando, assim, aproximadamente 46% de todas as movimentações realizadas. 

Fonte: SIOP 
  



OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas 
riquezas. 

219D Adequação de Organizações Militares 
Meta anual: 25 unidade 
Meta de 2021: 9 unidade 

Responsável: DGPM 

As ações empreendidas em 2021 possibilitaram a aplicação dos recursos complementares necessários à melhoria das Organizações Militares (OM) 

pertencentes ao Sistema de Saúde da Marinha (SSM) e ao Sistema de Ensino Naval (SEN). Desse modo, tornou-se possível aperfeiçoar a infraestrutura 

operacional e de apoio ao pessoal, por meio de reforma, modernização e ampliação nas Organizações Militares, com o intuito de reduzir os atuais gastos com 

manutenção. 

 

Emendas Parlamentares: 

219D - Adequação de Organizações Militares – Localizador: 0011 - No Estado de Rondônia 

Meta Anual: 1 

Meta de 2021: 1 

Responsável: DGN 

Organização Militar contemplada Fluvial de Porto Velho (CFPV), Emenda Parlamentar nº41730007 da Deputada Sílvia Cristina para a Capitania - PDT/RO. 

Recursos destinados a aquisição de uma viatura tipo caminhonete. Recursos já integralmente empenhados. Não existindo previsão atual de sobra de 

recursos na referida Emenda Parlamentar.  

A execução da meta possibilita a contratação de empresas e aquisição de material na região envolvida, contribuindo para a dinamização da economia 

local, elevando a geração de renda e criação de novas oportunidades de emprego. 

 

219D - Adequação de Organizações Militares – Localizador: 0028 - No Estado de Sergipe 

Meta Anual: 1 

Meta de 2021: 1 

Responsável: DGN e COMOPNAV 

Organização Militar contemplada Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE); nº Emenda 13130007; 

Autor: Deputado Federal Bosco Costa / EMENDA 7. 

Os recursos foram integralmente utilizados para a revitalização e readequação das instalações e a equipagem da Capitania dos Portos de Sergipe. 

A execução da meta possibilita a contratação de empresas e aquisição de material na região envolvida, contribuindo para a dinamização da economia 

local, elevando a geração de renda e criação de novas oportunidades de emprego. 



 

219D - Adequação de Organizações Militares – Localizador: No Estado do Espírito Santo 

Meta Anual: 3 

Meta de 2021: 3 

Responsável: DGN – COMOPNAV -  

Organização Militar contemplada Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE); nº Emenda 13130007; Autor: Deputado Federal Bosco Costa / EMENDA 7. 

Os recursos foram integralmente utilizados para a revitalização e readequação das instalações e a equipagem da Capitania dos Portos de Sergipe. 

A execução da meta possibilita a contratação de empresas e aquisição de material na região envolvida, contribuindo para a dinamização da economia 

local, elevando a geração de renda e criação de novas oportunidades de emprego. 

Emenda Parlamentar 202114180010 do Deputado Neucimar Fraga para a Capitania dos Portos do Espírito Santo, para o sistema de segurança orgânica. 

Recursos já integralmente empenhados. Não existindo previsão atual de sobra de recursos na referida Emenda Parlamentar.  

A execução da meta possibilita a contratação de empresas e aquisição de material na região envolvida, contribuindo para a dinamização da economia 

local, elevando a geração de renda e criação de novas oportunidades de emprego. 

Recursos destinados à execução da Emenda Parlamentar 9204004 oriundos do Senador Marcos do Val, cuja aplicação resulta na construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola de Aprendize-Marinheiros do Espirito Santo.  

Meta alcançada de janeiro a dezembro: esta Organização Militar beneficiada recebeu o recurso em tela no dia 16 de agosto de 2021, portanto, foram 

adotadas as seguintes ações: preparação do processo licitatório e encaminhamento à CJU para emissão de parecer em 20 de julho de 2021, prontificação do 

processo licitatório à CJU em 08 de outubro de 2021, empenho do recurso em 28 de outubro de 2021 e a previsão para conclusão da meta é abril de 2022.  

 

 

219D - Adequação de Organizações Militares – Localizador: 0033 – No Estado do Rio de Janeiro 

Meta Anual: 1 

Meta de 2021: 1 

Responsável: CGCFN 

Recurso provisionado no valor de R$ 1.295.000,00. 

Todo o recurso foi empenhado para a execução da obra da piscina que se iniciou em 22NOV2021, com liquidação do valor de R$ 261.588,33, referente à 

emissão da medição da primeira etapa da obra e previsão de recebimento definitivo do objeto em MAR2022. 

Ressalta-se que a Emenda tem o objetivo de promover melhorias na infraestrutura do Centro de Instrução Almirante Milciades Portela Alves (CIAMPA), 

oferecendo maiores benefícios de instalações para os militares e promovendo a geração de empregos para a realização dos serviços e estímulo à recuperação 

econômica. 



O não alcance da meta poderá ocasionar prejuízo à infraestrutura do CIAMPA, com impactos negativos para a tripulação e na formação dos futuros 

Soldados Fuzileiros Navais. 

 

219D - Adequação de Organizações Militares – Localizador: 0040 - Na Região Sul 

Meta Anual: 1 

Meta de 2021: 1 

Responsável: COMOPNAV 

Durante o ano de 2021 a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina foi contemplada com a concessão de recursos oriundos da Emenda 

Parlamentar n° 18800014, no valor de R$ 250.000,00, os quais foram provisionados através da Ação Orçamentária 219-D (Adequação de Organizações 

Militares). 

Os recursos provisionados permitiram a contratação de serviços para realização de obras de ampliação da Sala de Projetos e reforma do telhado do 

Núcleo de Assistência Social (NAS) da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC), contribuindo para o aumento da capacidade de 

atendimento dos beneficiários dos projetos capitaneados pelo NAS, entre eles: 

- Projeto MAR – Maturidade Ativa na Reserva: atende pessoas acima de 60 anos em oficinas terapêuticas de Yoga, Meditação, Cantoterapia, Pilates, 

Artesanato e Trabalhos Manuais; 

- Projeto Atuação – Preparação para Reserva/Aposentadoria: destinados aos militares e/ou servidores civis a dois anos da passagem para a 

reserva/aposentadoria; e 

- Projeto Navegando com a Assistência Social: destinado aos Aprendizes-Marinheiros e aos Marinheiros-Recrutas da EAMSC, visando à promoção de ações 

socioeducativas referentes ao relacionamento interpessoal, educação financeira e à prevenção às drogas. 

Além dos projetos desenvolvidos, o NAS realiza atendimentos individuais nas áreas de Serviço Social, Psicologia e Direito. A ampliação das salas destinadas 

aos Projetos do Núcleo de Assistência Social permitirá o aumento do número de atendimentos, contribuirá para o aprestamento e o pronto emprego do seu 

contingente, além de contribuir cada vez mais para humanização dos atendimentos. 

A ampliação das instalações de elevada importância, pois o NAS da EAMSC, além de atender as demandas dos militares e servidores civis, ativos e 

veteranos, seus dependentes e pensionistas, também presta apoio às crianças e adolescentes das escolas de bairros próximos, inscritas no Programa Força no 

Esporte (PROFESP), possibilitando a chance de estabelecer práticas saudáveis, por meio de atividades socioeducativas com estes alunos, cuja maior parte vive 

em situação de vulnerabilidade social. 

Com os recursos orçamentários provisionados, será possível a consecução da meta acima. Tal iniciativa na construção civil têm proporcionado uma melhor 

mobilização do mercado e fornecedores locais, criação de vagas de trabalho indiretas e diretas, e maior visibilidade da Marinha do Brasil na Região Sul. 

 

219D - Adequação de Organizações Militares – Localizador: 0053 - No Distrito Federal 



Meta Anual: 2 

Meta de 2021: 2 

Responsável: COMOPNAV 

Meta alcançada no exercício: Adequação de instalações, contratação de empresas especializadas, por meio de licitações públicas, para a elaboração dos 

estudos e projetos, incluindo licenças ambientais. Após a aprovação dos estudos e projetos, foi iniciada a execução da obra, mediante processo licitatório, 

destinados a necessidades diversas do Comando do 7º Distrito Naval e suas Organizações Militares subordinadas e para a ampliação do atendimento do 

Hospital Naval de Brasília (HNBra).  

 

219D - Adequação de Organizações Militares - Localizador: 7039 - Hospital Naval de Salvador - No Estado de Salvador – BA 

Meta Anual: 1 

Meta de 2021: 1 

Responsável: DGPM 

Com o objetivo de apresentar melhorias nos serviços prestados pelo Hospital Naval de Salvador (HNSa), foram adquiridos equipamentos para diagnóstico 

por imagem (Sistema de Radiologia Computadorizada – DIRECTVIEW CR Classic) e aparelho de ultrassonografia, objetivando resultados e diagnósticos mais 

precisos e tempestivos, além de aprimorar a eficiência de custos. 

Espera-se que, com esse ganho qualitativo e quantitativo, ocorra um aumento de 30% de usuários atendidos, em relação à atual capacidade.  

 

219D - Adequação de Organizações Militares - Localizador: 7040 - Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará - No Estado do Ceará - No Município de 

Fortaleza - CE  

Meta Anual: 1 

Meta de 2021: 1 

Responsável: COMOPNAV 

Recursos destinados à execução da Emenda Parlamentar 202141380016, de autoria do Senador Eduardo Girão (PODEMOS - CE), destinada à construção 

de uma capela na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, incluindo seu mobiliamento. Com a sanção da Lei Orçamentária Anual em 22/04/2021, a 

Organização Militar beneficiada recebeu os recursos em tela 07/06/2021. O respectivo processo licitatório foi concluído em 30/08/20215, porém, a empresa 

vencedora solicitou rescisão contratual, declinando de executar o serviço, e a segunda colocada se recusou executar a obra nas mesmas condições da primeira 

empresa, de maneria que foi assinado novo contrato no dia 18/11/2021 com a 3ª colocada no convite para a execução do objeto, conforme previsto no § 2º, 

Art 64 da Lei 8.666/1993. 

Fonte: SIOP 
  



OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas 
riquezas. 

21A0 Aprestamento das Forças 
Meta anual: 25 unidade 
Meta de 2021: 9,67 unidade 

Responsável: ComOpNav 

Na Marinha do Brasil, o aprestamento é implementado nos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, sendo empregados no patrulhamento da 

Amazônia Azul e águas interiores, em operações internacionais e no intercâmbio com outras Marinhas. Cabe ressaltar que os meios navais apoiam a repressão 

às atividades ilícitas, a saber: pesca ilegal, contrabando, narcotráfico e poluição do meio ambiente marinho, além de participarem em operações de busca e 

salvamento na área de responsabilidade jurisdicional marítima e fluvial. 

No que tange ao adestramento, a Marinha participou das Operações Conjuntas conduzidas pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a saber: 

Operação Ágata, Meridiano e Poseidon, além de missão de paz sob a égide das Nações Unidas e em ações de enfrentamento e prevenções da COVID-19. 

 

No âmbito do Com1ºDN: Esta Ação Orçamentária custeou despesas com manutenção e reparos de 2º escalão dos meios subordinados ao Comando do 

Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste, compreendendo as atividades de planejamento, organização e articulação, instrução e adestramento, bem como 

despesas com manutenção das Organizações Militares na área do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), Incluindo a aquisição e manutenção de bens 

(materiais, equipamento e insumos), contratação de serviços, instrução e adestramento de pessoal, tendo, como propósito, contribuir para o cumprimento 

das tarefas de responsabilidade da Marinha, na sua respectiva área de jurisdição.  

 

No âmbito do Com2ºDN: Esta Ação Orçamentária custeou a preparação operativa da Marinha do Brasil, compreendendo, entre outras, as atividades de 

funcionamento e manutenção das Organizações Militares, e de manutenção dos meios navais subordinados ao Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN). 

Inclui obtenção e manutenção de bens (materiais, equipamento, sobressalentes e equipagens, combustíveis e lubrificantes), com o propósito de prever e 

prover os meios operativos e demais Organizações Militares da Marinha, e a contratação de serviços para os meios e seus respectivos sistemas com a 

finalidade de aprimoramento da eficiência operacional e prontidão dos meios navais. 

 

No âmbito do Com3ºDN: Esta Ação Orçamentária possibilitou: a cobertura parcial de despesas das Organizações Militares subordinadas junto às 

empresas concessionárias de serviços públicos; a realização de serviços de manutenção predial, de veículos e o cumprimento de rotinas de manutenções 

preventivas e corretivas nos meios navais subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, possibilitando o adequado nível de 

prontidão dessas unidades no desempenho de suas atribuições junto à sociedade; a aquisição de combustíveis para a Capitania dos Portos de Alagoas, Agência 

Fluvial de Penedo, Agência em Camocim e Agência em Areia Branca, possibilitando o deslocamento de viaturas e de embarcações empregadas em atividades 

de fiscalização do tráfego aquaviário; atendimento parcial dos serviços de manutenção de viaturas e embarcações das Capitanias dos Portos e Agências 



subordinadas utilizadas em atividades de Segurança do TráfegoAquaviário, provendo segurança para as atividades marítimas, fluviais e lacustres, de natureza 

comercial e de recreio; custeio de despesas da Base Naval de Natal, em função do apoio prestado à Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos 

do Mar, mediante treinamento de pesquisadores que atuaram na Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, no escopo das atividades do 

Programa PROARQUIPELAGO, contribuindo para a ampliação do número de projetos de pesquisa em desenvolvimento nas Ilhas Oceânicas. 

 

No âmbito do Com4ºDN: Esta Ação Orçamentária custeou as despesas de manutenção dos meios navais, a manutenção e funcionamento das 

Organizações Militares com a conservação de bens imóveis, bens móveis e equipamentos, além da aquisição de material comum de expediente, despesas com 

serviços de comunicações, serviços de impressão, aquisição de materiais de CAV, Marinharia e Salvatagem, Diárias e Transporte de pessoal em cursos, viagem 

a serviço e operações, Serviço de tráfego de cargas, Despesa com aquisição de CLG, bem gastos com as concessionárias de serviços públicos (água, energia 

elétrica, telefone e gás), assim, contribuindo para a elevação da capacidade operativa da Força Naval na área do Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN).  

 

No âmbito do Com5ºDN: Esta Ação Orçamentária executou as atividades técnicas e gerenciais, relativas ao abastecimento de sobressalentes, 

combustíveis e lubrificantes, com o propósito de prever e prover, para os meios navais, aeronavais, de fuzileiros navais, e das instalações terrestres de apoio, o 

material necessário a mantê-los em condições de plena eficiência, sendo mantido o estado de prontidão operativa dos meios navais, aeronavais, de fuzileiros 

navais, das instalações terrestres de apoio e de suas tripulações, mediante a obtenção de materiais e de equipamentos, além da contratação de serviços para 

manutenção dos meios e seus respectivos sistemas na área do Comando do 5º Distrito Naval (Com5ºDN). 

 

No âmbito do Com6ºDN: Esta Ação Orçamentária custeou as despesas de manutenção dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, como 

custeou também a manutenção e funcionamento das Organizações Militares com a conservação de bens imóveis, bens móveis e equipamentos, além da 

aquisição de material comum de expediente, despesas com serviços de comunicações, serviços de impressão, bem como os gastos com as concessionárias de 

serviços públicos (água, energia elétrica, telefone e gás), bem como a aquisição de 1 equipamento de lançamento de água para combate a incêndio (Bambi-

Bucket) e um sistema de uso concomitante com o Bambi-Bucket, que contempla um flutuador, uma mangueira Elaflex HD38 com terminal Spanni e a revisão 

de um cargo hook, para o 1º Esquadrão de Helicópteros do Oeste (EsqdHU-61) e o início do processo de aquisição de 3 embarcações para a Capitania Fluvial 

de Mato Grosso (CFMT). 

 

No âmbito do Com7ºDN: A Ação Orçamentária visa a preparação operativa da Força, compreendendo, entre outras, as atividades de planejamento, 

organização e articulação, instrução eadestramento, desenvolvimento de doutrina e pesquisas específicas, inteligência e estruturação da Força, de sua 

logística e mobilização. Inclui aquisição e manutenção de bens (materiais, equipamento e insumos), contratação de serviços e instrução e adestramento de 

pessoal, para o aprimoramento da eficiência operacional. Foi destinada a execução do conjunto de atividades técnicas e gerenciais relativas ao abastecimento 

de sobressalentes, equipagens, munições, combustíveis e lubrificantes, com o propósito de prever e prover, para os meios navais, aeronavais, de fuzileiros 



navais e das instalações terrestres de apoio, o material necessário a mantê-los em condições de plena eficiência, mediante a promoção do fluxo adequado do 

material necessário, desde as fontes de obtenção até os utilizadores finais. Ainda, executado para manutenção do adequado estado de prontidão operativa 

dos meios navais, aeronavais, de fuzileiros navais e das instalações terrestres de apoio, mediante a obtenção de materiais e equipamentos e realização de 

serviços para os meios e seus respectivos sistemas. Obtenção de bens (equipamentos e insumos) e serviços, inclusive os de caráter técnico especializado, para 

a realização de atividades de adestramento dos meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais, tais como: despesas de funcionamento como água, luz, 

limpeza e conservação das instalações, reprografia serviços de telecomunicações, além de manutenção diversa das Organizações Militares subordinadas  

 

No âmbito do Com8ºDN: Esta Ação Orçamentária permitiu o pagamento de despesas compulsórias, essenciais para o funcionamento das atividades do 

Comando do 8° Distrito Naval (Com8ºDN), bem como o pagamento de despesas variadas. 

Já com vistas ao cumprimento da missão do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, dentre as quais se destacam a Patrulha Naval, 

o Patrulhamento e a participação em operações com outros órgãos, foram realizadas as seguintes despesas: Reparos nos meios Navios Patrulhas Guajará e 

Guaporé e nos Aviso Patrulha Barracuda e Espadarte, subordinados a este Comando; pagamento de despesas compulsórias dos Meios; aquisição de material 

de uso comum; entre outros. 

 

No âmbito do Com9ºDN: Esta Ação Orçamentária visa a preparação operativa da Força, compreendendo, entre outras, as atividades de planejamento, 

organização e articulação, instrução e adestramento, desenvolvimento de doutrina e pesquisas específicas, inteligência e estruturação da Força, de sua 

logística e mobilização. Inclui aquisição e manutenção de bens (materiais, equipamento e insumos), contratação de serviços e instrução e adestramento de 

pessoal, para o aprimoramento da eficiência operacional na área do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), tais como: despesas de funcionamento como 

água, luz, limpeza e conservação das instalações, reprografia serviços de telecomunicações, além de manutenção diversa das Organizações Militares 

subordinadas  

 

No âmbito do Comando em Chefe da Esquadra (ComemCh): Esta Ação Orçamentária tem custeado as despesas de manutenção dos meios aeronavais, a 

manutenção e o funcionamento das Organizações Militares com a conservação de bens imóveis, a manutenção de bens móveis e equipamentos, a aquisição 

de material comum e de expediente, as despesas com serviços de comunicações, serviços de impressão, bem como os gastos com as concessionárias de 

serviços públicos (água, energia elétrica, telefone e gás). Além dessas realizações, ocorreu a descentralização de créditos para o Exército Brasileiro, referente à 

prestação de serviço de terraplanagem e infraestrutura, no local onde será construído o hangar do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral e o prédio 

administrativo do 1º Esquadrão de Transporte. 

Prontificação de Embarcações de Desembarque da Classe “Guarapari” para a reincorporação à Armada. Essas realizações têm contribuído para a 

elevação da capacidade operativa da Força, que busca prover o apoio aéreo aos Comandos Operativos, a fim de contribuir para os diversos empregos do 

Poder Naval. 



Dessa forma, as metas realizadas nesta Ação Orçamentária, visaram manter os meios operativos em condições ideais de operacionalidade, como 

também, contribuíram para a manutenção do adequado estado de prontidão operativa dos meios aeronavais, assim como de suas tripulações, mediante a 

obtenção de bens e a realização de serviços necessários para esse fim, contribuindo para a elevação da capacidade operativa da Força na área do ComemCh. 

 

No âmbito do Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE): O recurso alocado ao ComFFE na referida Ação Orçamentária (AO) permite o 

custeio de despesas de manutenção, funcionamento, diárias, passagens e manutenção de Meios Bélicos e Operativos comuns às Forças e Unidades 

Subordinadas ao Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE). A não alocação dos recursos implica em severas restrições nas atividades 

Administrativas e Operativas das Forças e Unidades Subordinadas, em decorrência da possibilidade de interrupções de serviços essenciais ao seu 

funcionamento, prestadas por concessionárias de serviços públicos, além de acarretar multas por quebras de contratos.Assim, comprometendo o nível 

adequado de manutenção das Forças e Unidades Subordinadas ao ComFFE, com consequente degradação das instalações e dos equipamentos. Dificuldade em 

manter um patamar considerável de adestramentos das tropas, o que limita consequentemente o nível de aprestamento de efetivos para atuar nas diversas 

frentes demandadas emanadas pelo Ministério da Defesa (MD). 

 

Externalidades Positivas 

A correta aplicação dos recursos orçamentários destinados à manutenção dos bens móveis, imóveis e aquisição de equipamentos têm elevada 

importância na estrutura funcional da Marinha e na eficiência dos gastos públicos. Têm ainda, o propósito de manter o patrimônio público em condições 

adequadas de segurança, habitabilidade, conforto e apresentação, além de garantir a continuidade dos serviços considerados essenciais, mantendo-se em 

estado de prontidão, para o cumprimento de missões de busca e resgate (SAR). 

Manter a capacidade administrativa e operativa de apoio às Unidades da Força de Fuzileiros da Esquadra, importantes para o emprego em missões de 

apoio à Segurança Pública, em situações de Força de Emprego Rápido (FER) e Ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

Por meio da execução das tarefas administrativas, a Marinha do Brasil presta adequado apoio a sociedade, proporcionando melhorias na segurança do 

cidadão, além de fomentar a indústria e comércio nacional, por ocasião das contratações para atendimento de suas demandas. 

Na vertente social, os jovens brasileiros incorporados às fileiras das Forças Armadas recebem formação moral e profissional, por intermédio de instrução 

militar naval e de cursos profissionalizantes. Essas capacitações proporcionam qualificação social e profissional, as quais são calcadas na formação intelectual 

íntegra, contribuindo para complementar sua formação cívico cidadã, facilitando em seu ingresso na Marinha do Brasil, diminuindo os índices de desemprego 

nacional. 

Ressalta-se a criação da UDVE - Unidade de Descontaminação Volante da Esquadra, cujo objetivo é manter a higienização, descontaminação e limpeza, 

com material adequado, dos nossos Navios e Organizações Militares de Terra. Adicionalmente, ao final do Exercício Financeiro, foram mobilizadas duas 

aeronaves e um de nossos Navios, com a finalidade de prestar apoio às vítimas de enchentes, provocadas por fortes chuvas, no interior do Estado da Bahia. 

 



Impactos negativos gerados pelo não alcance da meta 

Em virtude da alta dos custos com a despesa de energia elétrica, ocorrida nos últimos exercícios, as Organizações Militares (OM) tem encontrado 

dificuldades para manter os valores das despesas, mesmo tendo reduzido o consumo. Os percentuais de reajustes, acrescidos de bandeiras tarifárias nas 

despesas de energia elétrica, tem como efeito o aumento significativo no valor de seu consumo. Processo semelhante tem sido observado com as demais 

prestadoras de serviços.  

A ausência de manutenção e substituição do material desgastado, comprometendo o funcionamento administrativo e às condições de conforto das 

guarnições das OM. Ademais, poderá ocorrer a degradação do patrimônio público, caso não ocorra uma manutenção contínua dos bens móveis e imóveis. 

As instalações e as viaturas administrativas requerem manutenções acuradas e contínuas, pois estão sujeitas a constantes avarias e desgastes 

acentuados, face às condições climáticas adversas e ao intenso uso em ambientes inóspitos, principalmente com relação as viaturas, que tem sua condição e 

estado agravados por trafegarem frequentemente em áreas de difícil acesso. 

A redução da operacionalidade das embarcações e viaturas destinadas, prioritariamente, às atividades de Inspeção Naval impactará:  

a) na realização das inspeções navais na sua integralidade;  

b) deficiência na fiscalização e regularização das embarcações vistoriadas, comprometendo a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no 

mar e rios e a prevenção da poluição dos meio aquaviários;  

c) descumprimento de acordos internacionais, dos quais participa a Marinha do Brasil, como no caso do acordo de Viña Del Mar, que obriga a realização 

de inspeções de no mínimo 20% dos navios estrangeiros que aportam no Brasil/ano, sendo requisito de responsabilidade legal da Autoridade Marítima 

Brasileira;  

d) impacto negativo na realização da Operação Verão, cujo período se caracteriza por uma intensificação das atividades de recreio/lazer e ao aumento, 

significativo, na movimentação de embarcações;  

e) exposição negativa da Marinha do Brasil, junto ao público externo e aos canais midiáticos; e  

f) impossibilidade de realizar inspeções noturnas e inopinadas, a fim de coibir o tráfego de embarcações que evitam a fiscalização diurna. 

Fonte: SIOP 
  



OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas 
riquezas. 

21BT Proteção, Fiscalização e Combate a Ilícitos na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça 
Meta anual:  
Meta de 2021:  

Responsável: ComOpNav 

A AO 21BT não teve movimentação no PA 2021. 

Fonte: SIOP 
 

OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas 
riquezas. 

21BY Fiscalização da Navegação Aquaviária 
Meta anual: 195.227 unidade 
Meta de 2021: 211.443 unidade 

Responsável: DGN 

Com relação à fiscalização de embarcações, a Marinha realizou, no período de 01/01/2021 até 13/12/2021, 3.344 vistorias em embarcações, 957 perícias 
para transporte de petróleo, 952 perícias para operação de plataformas, 533 perícias de Atestado de Inscrição Temporária (AIT) e 1.466 perícias para Cartão 
de Tripulação de Segurança (CTS). 

Durante o ano de 2021, no período de 01/01/2021 até o dia 13/12/2021, foram realizadas 2.179 inspeções de Port State Control (PSC) em navios 
estrangeiros que demandaram os portos brasileiros e 847 inspeções de Flag State Control (FSC) em embarcações (navios e plataformas) nacionais e 
estrangeiras que encontram-se operando em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). 

Decorrente das inspeções de PSC realizadas em 2021, foi detido apenas um navio graneleiro, o que equivale a um percentual de quase 0,046% do total 
dos navios inspecionados. 

Considerando que durante o mesmo período do ano de 2020 foram realizadas 1.564 inspeções de PSC e 816 inspeções de FSC, observa-se que, 
comparando com o corrente ano, até o dia 13/12/2021, houve um aumento das atividades em cerca de 39,32% nas inspeções de PSC e de cerca de 0,038% 
nas inspeções de FSC. É importante frisar que a pandemia de COVID-19 continua e, em alguns meses as atividades foram bem reduzidas em algumas 
Capitanias/Delegacias, para evitar a contaminação dos inspetores navais. Até o presente momento, ainda não foram restabelecidas as condições normais de 
trabalho, visto que algumas empresas tem exigido o isolamento dos inspetores e os testes para COVID. 

Atualizando também os números atinentes às ações de Inspeção Naval nível 2 (fiscalização realizada pelo Departamento de Segurança do Tráfego 
Aquaviário das Capitanias, Delegacias e Agências (CDA)), observa-se que foram realizadas, de 01/01/2021 a 15/12/2021, o total de 201.165 (as CDA tem até o 
quinto dia útil de cada mês para encaminhar os dados à DPC). Até a data retro citada, 10.831 embarcações foram autuadas por descumprir infrações à Lei nº 
9.537/97, que dispõe sobre a Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), e Normas da Autoridade Marítima, e 3.206 embarcações foram apreendidas pelas 68 
CDA, distribuídas nos 9 Comandos de Distritos Navais. 

Para as ações de inspeções e vistorias, foram utilizadas 465 embarcações prontas para operar e 445 viaturas em condições de uso. 
Ressalta-se que as ações de fiscalização do tráfego aquaviário são divididas em dois períodos distintos: 



Alta temporada – compreendido entre os meses de dezembro a fevereiro e conhecido como “Operação Verão”, é quando as ações são intensificadas, 
tendo em vista o aumento de movimentação das embarcações; e 

Baixa temporada – compreendido entre os meses de março a novembro, corresponde ao período de menor movimentação de embarcações. 
 
(*) Total de fiscalizações no ano (vistorias, perícias, inspeções de PSC e FSC e inspeção naval nível 2). 

Fonte: SIOP 
 

OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas 
riquezas. 

21BZ Prestação de Auxílios à Navegação 
Meta anual: 105 unidade 
Meta de 2021: 105 unidade 

Responsável: DGN 

Foram realizadas atividades relacionadas à produção de auxílios à navegação, a saber: aquisição de material e serviços para manutenção de sinalização 

náutica e outros meios para emprego nessas atividades; manutenção e conservação dos meios navais e outros meios para emprego nessas atividades, 

incluindo a manutenção e o suporte logístico e obtenção de materiais, equipamentos e serviços destinados à viabilização dessas tarefas e funcionamento e 

manutenção das Organizações Militares (OM). 

Fonte: SIOP 
 

OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas 
riquezas. 

2E97 Operação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul pela SECIRM. 
Meta anual: Sistema mantido  
Meta de 2021: Sistema mantido (500.011 
unidades) 

Responsável: SECIRM 

Especificação do produto da Ação Orçamentária: Não consta no SIOP. 

Meta apurada em 2021: 315.007 UNIDADES. 

Análise: O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), cujo desenvolvimento e implementação estão a cargo da Diretoria de Gestão de Programas 

da Marinha (DGePM), tem a missão de monitorar e proteger, continuamente, as áreas marítimas de interesse e as águas interiores, seus recursos vivos e não 

vivos, seus portos, embarcações e infraestruturas, em face de ameaças, emergências, desastres ambientais, hostilidades ou ilegalidades, a fim de contribuir 

para a segurança e a defesa da Amazônia Azul e para o desenvolvimento nacional. 

 

No período de JAN-DEZ 2021, foram realizadas as seguintes atividades voltadas ao desenvolvimento e implementação do sistema: 



1 - Contratação, pela DGePM, da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) para Elaboração de Modelo de Negócios a fim de realizar 

a Encomenda Tecnológica (ETEC) do SisGAAz. O serviço consta de consultoria técnica especializada para construção do modelo de negócio, consolidação do 

Termo de referência e escolha do Parceiro tecnológico do Programa SisGAAz; 

2 - Contratação do CASNAV, para auxiliar nas Atividades Técnicas de Pesquisa e Desenvolvimento relacionadas ao Desenvolvimento do Sistema de 

Informações sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM V) componente do SisGAAz; 

3 - Execução de atividades de apoio ao Projeto SisGAAz, como as referente à obtenção de conhecimento dos militares para a execução das atividades 

inerentes ao Projeto, aquisição de material para dar suporte a militares que trabalham no Projeto e diárias e passagens a fim de permitir missões relacionadas 

ao Projeto; 

4 - Firmado o termo de Compromisso, pela DGePM, com o IPqM para desenvolvimento do Sistema de Consciência Situacional Unificado por Aquisição de 

Informações Marítimas (SCUA), que inclui o aperfeiçoamento dos modelos matemáticos e do software para prover a melhoria contínua da consciência 

situacional na área sob a responsabilidade do Comando de Operações Navais (ComOpNav), integrando o Projeto SisGAAz; 

5 - Apoio da DCTIM para realizar investimentos em equipamentos que serão empregados nas atividades de segurança digital e, consequentemente, 

contribuirão para a eficiência do Projeto SisGAAz; e 

6 - Investimentos em infraestrutura necessária para o Projeto SisGAAz, como transferência de tecnologia de sistema de visualização digital de painel vídeo; 

prestação de serviços de gerenciamento de comercialização das informações LRIT oriundas da coleta e pesquisa de dados efetuados no Centro de Dados 

Regional LRIT Brasileiro (CDRL-BR); acesso ao Sea-web; e renovação da licença de acesso ao programa de inteligência marítima “Computer Assisted Maritime 

Threat Evaluation System”. 

 

Outros registros no SIOP: O não alcance da meta física foi influenciado pelo processo orçamentário, especificamente, devido a Emendas com impedimento de 

ordem técnica, valor bloqueado ou liberação tardia. 

Fonte: SIOP 
  



 
Programa 6013 - OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTÁRTICA 

 

OBJETIVO: 1183 – Promover o conhecimento científico e tecnológico, a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, a gestão 
efetiva dos espaços costeiro e marinho e os interesses do país nos oceanos e Antártica. 

14ML Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz 

Meta anual: Estação Científica construída 
(percentual) 
Meta de 2021: Estação Científica 
construída (8%) 

Responsável: SECIRM 

Especificação do produto da Ação Orçamentária: Novas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz, para abrigar o pessoal envolvido nas 

pesquisas científicas desenvolvidas no âmbito dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT) e Meio Ambiente (MMA) de interesse estratégico, no 

Continente Antártico, e pessoal de apoio logístico às pesquisas científicas, reconstruída conforme projeto aprovado pela CIRM. 

 

Meta apurada de 2021: 8%.  

 

Análise:A empresa China National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC) responsável pela obra da Reconstrução da Estação Antártica avançou 

na meta física no período do verão antártico de janeiro a abril de 2021. Acerca da meta financeira, devido a fatores alheios à SECIRM, a CEIEC tornou-se 

impossibilitada de receber os pagamentos em 2021, acarretando na necessidade de alterações no cronograma de pagamento. 

Fonte: SIOP 
  



OBJETIVO: 1183 – Promover o conhecimento científico e tecnológico, a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, a gestão 
efetiva dos espaços costeiro e marinho e os interesses do país nos oceanos e Antártica. 

2345 Apoio Logístico à Pesquisa Científica na Antártica 

Meta anual: Estação Mantida  
(2 unidades) 
Meta de 2021: Estação Mantida  
(2 unidades) 

Responsável: SECIRM 

Especificação do produto da Ação Orçamentária: Execução anual das Operações Antárticas por meio da implantação, operacionalização e manutenção 
dainfraestrutura necessária e a realização de missões de apoio logístico às atividades científicas brasileiras naAntártica. 
 
Meta apurada em 2021: 2 UNIDADES. 
 
Análise:Durante o período de inverno na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), foram realizados quatro voos de apoio logístico, pelos quais foram 
fornecidos gêneros e sobressalentes, assim como itens pessoais ao Grupo-Base. No período do inverno foram realizadas as manutenções preventivas e 
corretivas nos diversos equipamentos da Estação, fazendo uso dos sobressalentes e consumíveis recebidos durante o verão, finalizando a OPERANTAR XXIX. 
Adicionalmente, no período de OUT a DEZ2021 foi iniciada a 1ª Fase da OPERANTAR XL, com o abastecimento de combustível, equipamentos, gêneros, 
sobressalentes e consumíveis à EACF, por meio dos navios antárticos e a realização de um voo de Apoio Logístico à EACF, pelo qual foi realizado o transporte 
de pessoal e material àquela Estação. Por ocasião da OPERANTAR XL, foram retomadas as pesquisas científicas no Continente Antártico tendo como 
plataforma não só os navios, como também a Estação. A OPERANTAR XL contempla catorze projetos de pesquisa em campo, contratados pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Fonte: SIOP 
 

OBJETIVO: 1183 – Promover o conhecimento científico e tecnológico, a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, a gestão 
efetiva dos espaços costeiros e marinhos e os interesses do país nos oceanos e Antártica. 

2518 Apoio à Pesquisa e ao Monitoramento Oceanográfico e Climatológico da Amazônia Azul 

Meta anual: Infraestrutura mantida  
(5 unidades) 
Meta de 2021: Infraestrutura mantida (5 
unidades) 

Responsável: SECIRM 

Especificação do produto da Ação Orçamentária: Infraestrutura das estações científicas mantidas permanentemente, formação e capacitação de pessoal, 

laboratórios modernizados, aquisição de materiais e equipamentos, manutenção e operações de redes de observação de coleta de dados oceanográficos e 

climatológico, dentre outros. 

 



Meta apurada: 3 UNIDADES.  

 

Análise:As principais realizações com a execução dos recursos referem-se ao apoio às expedições realizadas na Amazônia Azul, no contexto dos 

Programas e Ações do Plano Setorial para os Recursos do Mar, em especial, para a manutenção das Estações Científicas de apoio à pesquisa no Arquipélago 

de São Pedro e São Paulo e na Ilha da Trindade, onde, entre os meses de janeiro a dezembro de 2021, a ocupação ficou a cargo exclusivo de militares da 

Marinha, em decorrência da pandemia mundial do COVID-19 que obrigou o cancelando das expedições de cunho científico. Nesse período, também 

destacaram-se as atividades de promoção da mentalidade marítima junto a sociedade brasileira. 

Outros registros no SIOP: Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física, especificamente, eventos imprevistos com potencial 

de afetar o planejamento do órgão. 

Fonte: SIOP 
 

OBJETIVO: 1183 – Promover o conhecimento científico e tecnológico, a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, a gestão 
efetiva dos espaços costeiros e marinhos e os interesses do país nos oceanos e Antártica. 

2E97 Operação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul pela SECIRM. 
Meta anual: Sistema mantido  
Meta de 2021: Sistema mantido (500.011 
unidades) 

Responsável: SECIRM 

Especificação do produto da Ação Orçamentária: Não consta no SIOP. 

 

Meta apurada em 2021:315.007 UNIDADES. 

 

Análise:O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), cujo desenvolvimento e implementação estão a cargo da Diretoria de Gestão de Programas 

da Marinha (DGePM), tem a missão de monitorar e proteger, continuamente, as áreas marítimas de interesse e as águas interiores, seus recursos vivos e não 

vivos, seus portos, embarcações e infraestruturas, em face de ameaças, emergências, desastres ambientais, hostilidades ou ilegalidades, a fim de contribuir 

para a segurança e a defesa da Amazônia Azul e para o desenvolvimento nacional. 

 

No período de JAN-DEZ 2021, foram realizadas as seguintes atividades voltadas ao desenvolvimento e implementação do sistema: 

1- Contratação, pela DGePM, da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) para Elaboração de Modelo de Negócios a fim de realizar 

a Encomenda Tecnológica (ETEC) do SisGAAz. O serviço consta de consultoria técnica especializada para construção do modelo de negócio, consolidação do 

Termo de referência e escolha do Parceiro tecnológico do Programa SisGAAz; 



2- Contratação do CASNAV, para auxiliar nas Atividades Técnicas de Pesquisa e Desenvolvimento relacionadas ao Desenvolvimento do Sistema de Informações 

sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM V) componente do SisGAAz; 

3- Execução de atividades de apoio ao Projeto SisGAAz, como as referente à obtenção de conhecimento dos militares para a execução das atividades inerentes 

ao Projeto, aquisição de material para dar suporte a militares que trabalham no Projeto e diárias e passagens a fim de permitir missões relacionadas ao 

Projeto; 

4- Firmado o termo de Compromisso, pela DGePM, com o IPqM para desenvolvimento do Sistema de Consciência Situacional Unificado por Aquisição de 

Informações Marítimas (SCUA), que inclui o aperfeiçoamento dos modelos matemáticos e do software para prover a melhoria contínua da consciência 

situacional na área sob a responsabilidade do Comando de Operações Navais (ComOpNav), integrando o Projeto SisGAAz; 

5- Apoio da DCTIM para realizar investimentos em equipamentos que serão empregados nas atividades de segurança digital e, consequentemente, 

contribuirão para a eficiência do Projeto SisGAAz; e 

6- Investimentos em infraestrutura necessária para o Projeto SisGAAz, como transferência de tecnologia de sistema de visualização digital de painel vídeo; 

prestação de serviços de gerenciamento de comercialização das informações LRIT oriundas da coleta e pesquisa de dados efetuados no Centro de Dados 

Regional LRIT Brasileiro (CDRL-BR); acesso ao Sea-web; e renovação da licença de acesso ao programa de inteligência marítima “Computer Assisted Maritime 

Threat Evaluation System”. 

Outros registros no SIOP: O não alcance da meta física foi influenciado pelo processo orçamentário, especificamente, devido a Emendas com impedimento de 

ordem técnica, valor bloqueado ou liberação tardia. 

Fonte: SIOP 
 


