
PLANOS DE CURTO PRAZO

6011 - COOPERAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL FINAL

2510 Prestação de Ensino Profissional Marítimo 59.420.777,00 51.257.665,00 40.766.359,93 14.030.164,40 12.107.349,81

Fonte: SIAFI/Tesouro Gerencial (Data da consulta: 16/08/2022 - REF JUN2022).
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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

315.000.000,00 359.873.471,00 356.636.848,32 126.925.889,35 126.650.972,33

123H
Construção  de  Submarino  de  Propulsão
Nuclear

475.250.246,00 507.262.352,00 501.176.677,91 21.394.598,14 19.390.824,60

123I Construção de Submarinos Convencionais 558.026.770,00 501.141.193,00 534.764.829,83 6.342.293,83 6.280.008,70

14T7 Tecnologia Nuclear da Marinha 398.155.850,00 333.795.850,00 255.413.537,33 89.779.866,90 86.268.759,30

21CL Recomposição do Núcleo do Poder Naval 302.245.019,90 303.129.261,00 213.088.688,45 116.012.459,24 113.353.053,47

1N47
Construção  de  Navios-Patrulha  de  500
toneladas (NPa 500t) - Classe Macaé

20.890.036,00 20.890.036,00 17.108.683,98 3.373.009,15 3.270.854,15

1N56
Desenvolvimento  de  Míssil  Nacional
Antinavio

33.064.113,00 15.595.876,00 5.676.642,40 2.279.758,23 2.279.758,23

20XO Desenvolvimento Tecnológico da Marinha 5.420.248,00 4.710.492,00 1.582.267,55 00,00 00,00

20XR Capacitação Profissional da Marinha 32.200.369,00 38.869.818,00 16.870.018,36 8.445.240,44 7.674.543,11

211D
Coordenação  Técnica  da  Amazônia  Azul
Tecnologias de Defesa SA - AMAZUL

3.320.682,00 3.006.091,00 1.658.402,13 782.154,26 738.342,86

212O Movimentação de Militares 274.693.200,00 274.693.200,00 261.864.858,95 95.678.854,52 88.887.782,43

219D Adequação de Organizações Militares 35.994.758,00 35.994.758,00 4.508.590,87 259.827,81 145.111,43
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21A0 Aprestamento das Forças 546.643.339,00 557.058.124,00 352.216.659,51 188.490.892,38 171.444.199,82

21BY Fiscalização da Navegação Aquaviária 10.146.182,00 11.717.418,00 4.412.870,02 1.836.236,47 1.631.662,47

21BZ Prestação de Auxílios à Navegação 90.000.000,00 90.000.000,00 60.245.249,98 12.258.531,89 10.967.576,74

Fonte: SIAFI/Tesouro Gerencial (Data da consulta: 16/08/2022 - REF JUN2022).

Nota:
1.  As colunas de despesas empenhadas, despesas liquidadas e pagas apresentam variação cambial;  tendo em vista que alguns empenhos são
emitidos em moeda estrangeira.
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6013 - OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTÁRTICA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL FINAL

2E97
Operação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia
Azul pela SECIRM

2.598.000,00 2.700.000,00 2.440.000,00 1.731.414,22 1.731.414,22

14ML Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz 70.500.000,00 00,00 00,00 00,00 00,00

2345 Apoio Logístico à Pesquisa Científica na Antártica 6.607.374,00 4.080.065,00 1.788.203,61 507.557,97 446.720,13

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

1.663.194,00 1.575.299,00 243.106,97 42.264,22 39.840,26

Fonte: SIAFI/Tesouro Gerencial (Data da consulta: 16/08/2022 - REF JUN2022).

Notas:
1.  As colunas de despesas empenhadas, despesas liquidadas e pagas apresentam variação cambial;  tendo em vista que alguns empenhos são
emitidos em moeda estrangeira.
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ACOMPANHAMENTO DE METAS DOS PLANOS DE CURTO PRAZO

a) Acompanhamento do 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
Unidade de Medida: unidade

Meta Anual LOA: 6.487 
Meta realizada (período JAN-JUN): 5.165

Responsável: DGN

Apesar da instabilidade causada pela pandemia do COVID-19 nos anos de 2020 e 2021, o ano letivo de 2022 iniciou com a expectativa de

retomada de regularidade. As turmas foram programadas com o número de vagas previsto conforme o inciso 2.9.4 da NORMAM-30/DPC (REV.1

MOD.2), ou seja, 30 vagas por turma. No período de janeiro a junho de 2022, iniciaram 363 turmas oferecendo 10.833 vagas, sendo que já foram

capacitados 4.667 aquaviários. 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, estão programados 362 cursos do PREPOM-Portuários 2022 para capacitar 6276 portuários. Neste ano, foram realizados 24 cursos do

ano de 2021, capacitando 498 portuários. Em janeiro de 2022, 259 novos alunos brasileiros ingressaram, com sucesso, nas Escolas de Formação de

Oficias da Marinha Mercante do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) e Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA). 

Atividades relacionadas ao EPM em 2022

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

2022, alcançando o total de 529 alunos brasileiros e 31 estrangeiros matriculados nos três anos acadêmicos das EFOMM.

Simuladores para o 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 1ºsemestre de 2022. O

IPqM está  trabalhando  para  finalizar  o  projeto  e  corrigir  as  falhas  encontradas.  O CIAGA fornece  suporte  técnico  especializado  na área  de

máquinas. Está prevista uma “aula teste” em julho de 2022, utilizando os módulos do simulador que permitem realizar atividades de ensino, com a

participação de alunos da EFOMM. O simulador de operações comerciais marítimas do CIABA teve concluídas as instalações físicas. O software
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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. 

Recursos instrucionais

Concluída a instalação, pelo CASNAV, de simuladores de radar e de comunicações na Agência Fluvial de Porto Murtinho (AgMurtinho) e na

Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP). Dessa forma, existem atualmente 18 CDAs que possuem o Simulador ARPA e 6 dessas com a instalação do

Cenário Fluvial Vila do Conde (PA) concluída. 

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.

Material didático

Em 2022 foi  iniciado o projeto para atualização dos materiais didáticos de 63 cursos do Ensino Profissional  Marítimo, com previsão de

finalização em até seis semestres. Atualmente, encontra-se em andamento nos Centros de Instrução o processo de elaboração e atualização de

materiais para 19 desses cursos, que posteriormente serão submetidos à análise técnica e pedagógica da DPC e, após aprovação, disponibilizados

na Intranet até o final de 2022.

Total de alunos capacitados no ano (Aquaviários e Portuários) = 5.165.

Fonte: SIOP
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b) Acompanhamento do 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
Unidade de Medida: percentual de execução física

Meta Anual LOA: 1 
Reprogramada: 3
Meta realizada (período JAN-JUN): 0

Responsável: DGDNTM

No ano de 2022, os esforços estão direcionados principalmente às instalações necessárias ao apoio à operação do S. Riachuelo, quais sejam,

Cais  2  e  3A,  inclusive  com  as  utilidades  e  a  sua  subestação,  Fases  2  e  3  do Centro  Integrado  de  Controle  (CIC)  e  Edifício  de  Submarinos

Convencionais da Base de Submarinos da Ilha da Madeira (BSIM), assim como à manutenção inicial daquele Submarino, quais sejam, a Oficina de

Apoio  à  Manutenção  de  Submarinos,  Almoxarifado  da  Manutenção  e  Oficina  de  Manutenção  de  Motores  à  Diesel.  Ademais,  também  foi

estabelecida como meta prioritária para o presente ano o início da elaboração do projeto básico da Fase 1 do CME, que consiste na construção dos

Cais  1,  14 e 15.  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 reduzido patamar

orçamentário da LOA, manteve-se a necessidade de:

 a) cancelar algumas aquisições/cursos/viagens/serviços programados; 

 b) 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 

c)  postergar  o  cumprimento  de  algumas  metas,  tais  como  construção  de  embarcações  de  apoio,  obtenção  da  totalidade  de  viaturas

previstas, material de saúde e segurança.

 O  valor  reprogramado  refere-se  ao  percentual  de  execução  física  planejado  para  o  exercício,  considerando  os  remanejamentos

orçamentários dentro do orçamento do PROSUB e a redistribuição das metas vigentes. O valor constante na LOA, quando informado, retratava a

situação planejada à época, tornando-se necessária sua atualização.

Observações: 

A meta alcançada no período foi de 0,35%, valor não inserido no SIOP tendo em vista que o sistema não aceita inserção de decimal.
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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
Unidade de medida: percentual de execução física

Meta Anual LOA: 1 
Reprogramada: 5
Meta realizada (período JAN-JUN): 0

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.

A não aceitação pela Marinha das prestações do Contrato 6.2 (Transferência de Tecnologia para o SN-BR), em virtude do não atendimento

pela contratada dos requisitos preconizados, contribuiu para um alcance da meta inferior ao esperado. O alcance da meta aferido foi devido ao

início das atividades do Contrato 9 (Fabricação da Seção de Qualificação e da Seção “C”Preliminar do SN-BR) a partir de JAN2022.

O  valor  reprogramado  refere-se  ao  percentual  de  execução  física  planejado  para  o  exercício,  considerando  os  remanejamentos

orçamentários dentro do orçamento do PROSUB e a redistribuição das metas vigentes. O valor constante na LOA, quando informado, retratava a

situação planejada à época, tornando-se necessária sua atualização.

Observação: 

a) A meta física realizada no período foi de 0,14%, não tendo sido inserido no SIOP em razão do sistema não aceitar decimal.

Fonte: SIOP
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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
Unidade de medida: percentual de execução física

Meta Anual LOA: 1 
Reprogramada: 8
Meta realizada (período JAN-JUN): 3

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.

 O valor reprogramado refere-se ao percentual de execução física planejado para o exercício, considerando os remanejamentos 

orçamentários dentro do orçamento do PROSUB e a redistribuição das metas vigentes. O valor constante na LOA, quando informado, retratava a 

situação planejada à época, tornando-se necessária sua atualização.

Observação:

A meta Anual desta AO foi reprogramada para 8,5% e o realizado de janeiro a junho foi de 2,66%. Estes valores não foram inseridos no SIOP

em razão do sistema não aceitar decimal.

Fonte: SIOP
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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
Unidade de medida: percentual de execução física

Meta Anual LOA: 2 
Meta realizada (período JAN-JUN): 1

Responsável: DGDNTM

O Programa Nuclear da Marinha (PNM) é um programa estratégico do Ministério da Defesa, desenvolvido pela Marinha do Brasil (MB), que

está dividido em dois grandes empreendimentos: a implantação do Laboratório de Geração Nucleoelétrica (LABGENE) um protótipo, em terra, de

um reator nuclear de potência para propulsão naval (Plano Orçamentário 0001) e o domínio do Ciclo do Combustível Nuclear (Plano Orçamentário

0002). O PNM incorpora toda a estrutura/infraestrutura para o desenvolvimento e operação do reator a ser embarcado no futuro Submarino

Convencional de Propulsão Nuclear (SCPN) “Álvaro Alberto”, submarino esse de relevância estratégica para o Poder Naval que conferirá nova

dimensão à Defesa Nacional, notadamente nas tarefas de “Negação do Uso do Mar” e “Contribuir para a Dissuasão” na Amazônia Azul. Revela-se,

assim, a indissociável ligação entre o PNM e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), igualmente desenvolvido pela MB.

Dentre os benefícios advindos do PNM destacam-se a tecnologia para a produção de combustível nuclear, destinado à geração de energia

elétrica e à propulsão naval, e o desenvolvimento de um reator do tipo “Pressurized Water Reactor” (PWR), com capacidade de gerar energia

elétrica suficiente para iluminar uma cidade de aproximadamente 20 mil  habitantes.  Adicionalmente,  representa um efeito multiplicador  do

esforço tecnológico da MB, concretizado pela grande variedade de materiais, componentes e equipamentos que passarão a ser projetados e

fabricados nacionalmente, fomentando o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial nacional, com a participação de universidades e

institutos de pesquisa brasileiros. O conhecimento alcançado com o domínio do ciclo do combustível contribui com os setores energético, saúde e

agroindustrial como, por exemplo, a produção de radioisótopos para a medicina e a irradiação de alimentos que lhes confere maior vida útil.

Assim, o PNM permitirá o desenvolvimento da  Indústria  Nacional  de  Defesa e a  independência em tecnologias  sensíveis,  contribuindo para

redução da dependência tecnológica estrangeira e para inserção do Brasil na seleta lista de nações que dominam a tecnologia nuclear.

O PNM trabalhava inicialmente com valores da ordem de R$ 398,16 milhões, estabelecidos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022. Em

MAI2022, a fim de manter o equilíbrio no cronograma do projeto do SCPN, ocorreu o remanejamento de R$ 20 milhões do binômio AO 14T7/PO

0001 (PNM) para AO 123H/PO 0004 (PROSUB),  para permitir a  celebração de contratos  destinados ao desenvolvimento de equipamentos e

sistemas da Planta Nuclear Embarcada (PNE) que integrará o futuro SCPN. Assim, a Dotação da AO 14T7 reduziu para R$ 378,16 milhões.

Em JUN2022, em virtude de medidas impostas pelo Ministério da Economia, houve um corte orçamentário de R$ 44,36 milhões. Destarte, a

Dotação da AO 14T7 reduziu para R$ 333,80 milhões, provocando a renegociação de acordos administrativos, desaceleração no ritmo de obras em

andamento e postergação na celebração de novas contratações.
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Atualmente,  o  PNM  encontra-se  com  um  avanço  físico  de  58%.  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.

21CL
Recomposição do Núcleo do Poder Naval 
Unidade de medida: unidade  

Meta Anual LOA: 27
Meta realizada (período JAN-JUN): 19

Responsável: DGMM (Plano Orçamentário 0001, 0002 e 0004) CGCFN (Plano Orçamentário 0003)

Plano Orçamentário: 0001 - Desenvolvimento e renovação de Meios Navais

1 - Realizado o pagamento da oitava parcela, de um total de nove, referentes ao Contrato DSACOM/2023 com The Secretary of State for

Defense of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland para a obtenção do Navio-Aeródromo Multipropósito "Atlântico";

2 - Continuação da construção de 02 (duas) embarcações para transporte de pessoal – médias (ETP-M);

3 - Modernização da infraestrutura e instalações do dique e cais; e construção de Porta Batel da Carreira nº 2 do Arsenal de Marinha do Rio

de Janeiro; e

4 - Aquisição de sistemas de comunicações, de armas e de navegação para os Navios-Patrulha de 500 toneladas, que estão sendo construídos

no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 

Aquisição,  modernização e/ou desenvolvimento de Meios Navais,  abrangendo os estudos prévios necessários,  de novos meios navais  e

sistemas operativos para emprego nesses meios e de novas embarcações, além de lanchas, batelões, chatas, avisos e outras afins, para também

atender as atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de projeto e construção naval, desenvolvimento de sistemas de propulsão, de

combate, de armas, de controle e monitoração.

Abrange  a  obtenção de materiais  e  equipamentos  e  realização  de serviços  visando dotar  os  meios  operativos  da  Marinha,  os  navios,

submarinos e demais embarcações e meios, de tecnologias atualizadas e de forma a evitar a obsolescência, a fim de assegurar a capacidade de:

defesa e segurança marítima, operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), missões de paz, ações de defesa civil, ações de ajuda humanitária;

bem como a inserção do Brasil nos organismos internacionais e multilaterais.

Plano Orçamentário: 0002 - Desenvolvimento e renovação de Meios Aeronavais

Obtenção de Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas - Embarcado (SARP-E)
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Foram recebidas em MAR/2022 as seis aeronaves contratadas pelo Foreign Military Sales (FMS) do Governo Americano e entregues no

Núcleo de Implantação do 1º Esquadrão de Aeronaves Remotamente Pilotadas (NI-EsqdQE-1), Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (RJ).

Diante das restrições orçamentárias da Marinha do Brasil foi negociado o Amendment 2 (Aditivo) ao CASE firmado com o FMS, postergando

desembolsos financeiros. O CASE inclui também o Suporte Logístico (CLS) e o treinamento operacional/manutenção do pessoal da Marinha do

Brasil.

Essas aeronaves visam atender a Estratégia Nacional de Defesa, em apoio às ações governamentais de fiscalização e controle do tráfego

marítimo em áreas sensíveis e de interesse, fiscalização e controle da poluição no mar e defesa do patrimônio e da soberania nacional.

Modernização de Aeronaves AF-1/1A:

Das sete aeronaves do contrato de modernização com a EMBRAER, todas já foram prontificadas e recebidas pela Marinha do Brasil (uma em

2015, uma em 2016, duas em 2018, uma em 2019, uma em 2021 e a última em ABR/2022). Encontra-se em processo de prontificação o Treinador

de Voo, previsto para ser entregue em 2023.

As aeronaves destinam-se à prontidão para emprego em apoio à defesa do patrimônio e da soberania nacional.

O programa busca privilegiar e incrementar a capacidade de nacionalização progressiva do material de uso militar; melhorar a qualidade dos

serviços técnicos de alta complexidade executados no País; ampliar a possibilidade de o país deter o domínio dos softwares e códigos-fontes dos

sistemas;  salvaguardar os dados referentes aos parâmetros de desempenho e limitações das aeronaves;  e gerar e manter empregos no País

(serviços executados pela empresa EMBRAER).

Plano Orçamentário: 0003 - Desenvolvimento e renovação de Meios de Fuzileiros Navais

Os recursos deste Plano Orçamentários serão utilizados para as seguintes atividades:

- recebimento de 04 Viaturas Blindadas Leves Sobre Rodas (Joint Light Tactical Vehicle – JLTV) para o ano de 2022. Cabe destacar que não

houve reprogramação financeira;

- aquisição de 10 Viaturas Operativas Não Blindadas Pesadas Sobre Rodas Tipo I 5 Ton 4X4 UNIMOG;

-  aquisição de 609 unidades de Fuzil  de  Assalto 5,56 mm e acessórios,  além de 60 unidades de Faca  Baioneta  OKC-3S,  destinados ao

reaparelhamento parcial das Unidades do Corpo de Fuzileiros Navais;

- aquisições anuais de Equipamentos de Proteção Balística Individual (EPBI), previsão de aquisição de 10.310 unidades.

Os recursos permitirá o atendimento, também, das seguintes metas:

- Aquisição do Sistema Integrado de Comando e Controle para o CFN (SIC2MB);

- Aquisição de Equipamentos de Comunicações para os CLAnf e Viaturas Blindadas;
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- Aquisição de Sistema de Comunicações em Integração ao Sistema de Comando e Controle;

- Construção e edificações em apoio ao Sistema ASTROS 2020;

- Aquisição de Equipagem Operativa; e

- Aquisição de Materiais, Equipagens e Equipamentos de Engenharia de Combate

Plano Orçamentário: 0004 - Desenvolvimento e renovação de Sistemas Operativos

Foram realizados no período de janeiro a junho:

- O contrato para o desenvolvimento de um sistema integrador de diversos outros sistemas, bem como dados de sensores de vigilância, para

compor o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul – SisGAAz, no âmbito do Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM);

- O Termo de Compromisso nº 20301/2021-001/00, firmado entre a Diretoria de Gestão de Programas da Marinha (DGePM) e o Instituto de

Pesquisas da Marinha (IPqM) para o desenvolvimento do “Sistema de Consciência Situacional Unificado por Aquisição de Informações Marítimas”

(SCUA), que visa o desenvolvimento do recebimento de dados de Vessel Traffic Management Information System (VTMIS) da Companhia Docas do

Rio de Janeiro (CDRJ),  da Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA) e do Porto de Açu; robustecimento da tecnologia de fusão de dados

(radares, sistemas colaborativos); e monitoramento costeiro de média distância (possibilidade de atender demandas localizadas), com início em

2021 e término previsto para 2024. As entregas do projeto foram planejadas para ocorrer em 07 (sete) versões incrementais de software (SW) do

sistema SCUA-2, onde a 1ª versão foi entregue em DEZ2021;

- O Termo de Compromisso nº 23000/2021-004-00, firmado entre a Diretoria de Gestão de Programas da Marinha (DGePM) e o Centro de

Análises de Sistemas Navais (CASNAV) para o desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento do Tráfego Marítimo (SISTRAM V), que visa o

desenvolvimento de capacidades analíticas, de classificação e alarmes, tais como Ship-to-Ship, permanência e invasões de áreas, derrotas anômalas

em função de portos informados, e mapas de calor;

- O Pagamento das duas primeiras parcelas do contrato firmado entre a Diretoria de Gestão de Programas da Marinha (DGePM) e a empresa

Devonport  Royal  Dockyard  (Babcock)  para  assistência  técnica  e  execução  de  serviços  de  manutenção,  modernização  e  disponibilidade  dos

equipamentos e sistemas do Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico; e

- A Revitalização/Modernização do Sistema de Comunicação da Marinha (SISCOM), por meio da aquisição de equipamentos Modem de HF e

de Rádios Transceptores HF de 1KW.

Aquisição, modernização e/ou desenvolvimento de Sistemas Operativos, incluindo suprimento e transporte de equipamentos, equipagens,

acessórios e contratação de serviços especializados, de sistemas de armas, comando e controle e comunicações de meios navais, aeronavais e de

Fuzileiros Navais, compreendendo estudos e projetos, aquisições e manutenções de equipamentos, serviços de instalação e integração, garantia da
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qualidade, correção de defeitos e apoio logístico integrado (ALI),  aquisição e manutenção de aplicativos, sistemas operacionais,  apoio para a

realização da pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente aquelas não se encontradas no mercado, contribuindo para o

fortalecimento do Poder Naval.

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
Meta de 2021: 1

Responsável: DGN

AO substituída pela 21CL.

 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.

157M
Desenvolvimento  e  Implementação  do Sistema de  Gerencia-mento  da  Amazônia  Azul
(SisGAAz)

Meta anual: 
Meta de 2021: 

Responsável: SECIRM

A meta foi alcançada pela Ação 2E97 - Operação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul pela SECIRM. Detalhamento incluído ao
final das tabelas.

 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
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Responsável: CGCFN

A meta foi integrada ao PO 0003 da 21CL.

 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
Unidade de medida: unidade

Meta Anual LOA: 1
Meta realizada (período JAN-JUN): 0

Responsável: DGMM

Estão previstas as entregas do 1º Navio para o ano de 2022 e do 2º Navio para 2024. 

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

- comissionamento dos sistemas de propulsão e de geração/distribuição de energia;

- instalação de equipamentos de comunicação, detecção, navegação e armamento;

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

- provas de cais.

A presente Meta Física prevê a construção,  no Arsenal  de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ),  de dois  Navios-Patrulha de quinhentas

toneladas (NPa500), bem como a aquisição de equipamentos dos  sistemas de armas, detecção e navegação e de equipamentos dos sistemas de

comunicação, a serem empregados no cumprimento da missão institucional da Marinha do Brasil e demais atribuições, tais como: 

- operações de defesa das plataformas de exploração e explotação de petróleo e gás no mar, que respondem por mais de 80% de nossa

produção;

- patrulha naval nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), garantindo os interesses nacionais no mar, nas áreas marítimas costeiras e das

plataformas de exploração/explotação de petróleo no mar e contribuir para a defesa de porto;

- promover a fiscalização que vise ao resguardo dos recursos do mar territorial, zona contígua e Zona Econômica Exclusiva (ZEE);

- missões de fiscalização contra a pesca predatória e outras relacionadas à prevenção da poluição hídrica nas AJB, em apoio aos órgãos

governamentais;

-  apoio  às  atividades  de  busca  e  salvamento  da  vida  humana  na  área  de  responsabilidade  do  Brasil  em  função  de  compromissos

internacionais; e

- transporte de pessoal e material a serem empregados em ações de Defesa Civil.

Por se tratar  de construção no país,  a meta possibilita a criação de empregos diretos e indiretos, favorecendo a economia nacional  e
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impulsona a Indústria Nacional de Defesa. 

Impactos Negativos Decorrentes do Não Alcance da Meta:

A insuficiência de recursos nesta Ação Orçamentária poderá trazer a interrupção de alguns serviços/aquisição de materiais programados,

gerando atraso na prontificação dos meios em tela. Por conseguinte, poderá ocasionar impactos negativos na capacidade de contribuir para a

Defesa da Pátria, pois a Força deixará de dispor dos meios avaliados como indispensáveis para o cumprimento de sua missão, notadamente

quanto às atividades a serem desenvolvidas pelos navios, com reflexos diretos na economia, por envolver empregos diretos e indiretos.

  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
Unidade de medida: percentual de execução física

Meta Anual LOA: 3 Reprogramada: 1
Meta realizada (período JAN-JUN): 0

Responsável: DGMM

O desenvolvimento do Míssil Antinavio Nacional de Superfície (MANSUP) reestrutura e fomenta a indústria brasileira de material de defesa e

tecnologia militar, permitindo que as necessidades de mísseis da Marinha do Brasil (MB) se apoiem em tecnologias sob o domínio nacional,
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contribuindo para a redução dos custos de aquisição e manutenção. Um aspecto fundamental do projeto MANSUP é a criação de empregos

diretos  e  indiretos  nas  diversas  instituições  envolvidas,  com  a  manutenção  e  preservação  de  equipes  técnicas   para  conservação  do

conhecimento  adquirido  e  capacitação  da  indústria  nacional  de  defesa.  As  tecnologias  envolvidas  contribuirão  para  o  fomento  ao

desenvolvimento tecnológico da indústria nacional e a garantia da soberania nacional. Nesse contexto, faz-se necessária a obtenção de materiais,

equipamentos e serviços que viabilizem o cumprimento de todas as etapas necessárias ao projeto de míssil antinavio, seu desenvolvimento e sua

posterior integração aos diversos sistemas dos navios da Marinha, visando dotá-los com míssil de fabricação nacional antinavio.

O montante foi integralmente empenhado para o alcance parcial das metas atreladas ao Desenvolvimento do MANSUP, destacando-se;

- A prestação de serviço de engenharia para evolução técnica do autodiretor ativo (SEEKER);

- O serviço de produção do sistema de guiagem, navegação e controle, de cabeças de telemetria e baterias; e

- A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para o gerenciamento complementar do desenvolvimento e fabricação do lote

piloto do Míssil Antinavio Nacional de Superfície.

A insuficiência de recursos nesta Ação Orçamentária reduzirá a capacidade de cumprimento das metas previstas para 2022. Isso incorrerá

em atrasos  no desenvolvimento,  qualificação e industrialização do MANSUP com possível  perda do conhecimento adquirido por empresas

brasileiras  e  o retorno à  dependência  do mercado  externo,  com dispensa de mão de  obra  altamente  qualificada  das  empresas  nacionais

contratadas, com reflexos diretos na economia, por envolver empregos diretos e indiretos. Em complemento, também gerará impactos negativos

na capacidade  de  contribuir  para  a  Defesa  da  Pátria,  pois  a  Força  deixará  de  dispor  dos  materiais  avaliados  como indispensáveis  para  o

cumprimento de sua missão, além do descumprimento de contratos com empresas nacionais e estrangeiras.

A Reprogramação da Meta Física para o exercício foi de 1,4%. Tendo em vista que a inserção no SIOP não aceita decimal, foi inserido o valor

de 1%. O Realizado (no período) foi de 0,5%. Foi inserido 0% em razão do SIOP não aceitar decimal.

Fonte: SIOP
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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
Unidade de medida: unidade

Meta Anual LOA: 1
Meta realizada (período JAN-JUN): 0

Responsável: DGDNTM

Os  recursos  financeiros  disponibilizados  no  período  possibilitaram  dar  continuidade  aos  projetos,  que  asseguram  o  incremento  da

capacidade operativa dos meios navais com a dotação de sistemas/equipamentos no estado da arte, por meio do desenvolvimento de projetos

de tecnologia autóctone voltados à defesa nacional, em especial, na otimização da principal tarefa do Poder Naval de “negar o uso do mar ao

inimigo”.  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 realizações no período, tais

como:

1) 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;

2) Geração de ativos intangíveis imprescindíveis para o desenvolvimento tecnológico do Brasil;

3) Evolução da pesquisa científica na Marinha e no Brasil;

4) Geração de empregos devido ao desenvolvimento do setor tecnológico;

5) Capacitação de pessoal;

6) Fomento da Indústria de Defesa; e

7) Ampliação de parcerias estratégicas com Centros de Pesquisas Nacionais e Instituições de Ensino Superior.  

No Plano orçamentário consta maior detalhamento das principais atividades desenvolvidas no período de janeiro a junho, em especial pelo

Centro de Análises de Sistemas Navais.

Fonte: SIOP
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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
Unidade de medida: unidade

Meta Anual LOA: 45.601
Meta realizada (período JAN-JUN): 27.572

Responsável: DGPM

As ações empreendidas em 2022 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 pelas 22 Organizações Militares de Ensino (OME) executoras da formação e aprimoramento técnico-profissional da força de

trabalho, sob a supervisão técnica da Diretoria de Ensino da Marinha, com foco na formação de excelência e na meritocracia. Dentre esses cursos,

destacam-se:  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 Especialização para Oficiais e Praças do Corpo de

Fuzileiros Navais, totalizando 27.572 militares e servidores capacitados, no 1º Semestre de 2022, no âmbito da Força.

A  avaliação  institucional  das  escolas  e  centros  de  instrução  utiliza  critérios  e  elementos  concretos  de  verificação  em  cinco  grandes

dimensões de análise: corpo docente, corpo discente, organização didático-pedagógica, instalações e avaliação pós-escolar.

A missão de selecionar e capacitar  pessoal  impõe vários desafios.  Um deles,  de grande relevância,  é  o acompanhamento dos rápidos

avanços  tecnológicos,  decorrente  das  transformações da Era do Conhecimento,  que exige  atualizações  constantes  do pessoal  aos  recursos

instrucionais empregados (laboratórios, simuladores, bibliotecas, etc.).

A escassez de recursos financeiros, associada ao aumento dos gastos com a manutenção de meios (Avisos de Instrução e embarcações a

vela), são fatores que dificultam a elevação da meta. Assim, 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
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OBJETIVO: 1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de 
suas riquezas.

20XX Prestação de Auxílios à Navegação e Fiscalização da Navegação Aquaviária
Meta anual: 
Meta de 2021:

Responsável: DGN

A AO 20XX foi substituída pela 21BY.

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.

211D
Coordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA - AMAZUL
Unidade de medida: unidade

Meta Anual LOA: 1
Meta realizada (período JAN-JUN): 0

Responsável: DGDNTM (AMAZUL)

Principais realizações em 2022 - Período de JAN a JUN2022

A AMAZUL possui  a  missão de desenvolver e aplicar  tecnologias  e gerenciar  projetos e processos  necessários aos  Programas Nuclear

Brasileiro, Nuclear da Marinha e de Desenvolvimento de Submarinos, para contribuir para a independência tecnológica do País, em benefício da

nossa sociedade. Nesse contexto, os recursos disponibilizados nesta Ação Orçamentária (AO) custearam as atividades relacionadas à manutenção

da unidade, executando despesas, dentre as quais, podemos citar: programa Jovem Aprendiz; contratação de serviços de vigilância e limpeza;

fornecimento de energia elétrica e água/esgoto; transporte de empregados; telefonia móvel, fixa e internet; pagamento de imposto predial e

territorial urbano (IPTU); cursos e treinamentos; postagens e encomendas. 

Observação: 

A meta física realizada no período de janeiro a junho foi de 0,5 unidade, não tendo sido inserida no SIOP em razão do sistema não aceitar

decimal.

Fonte: SIOP
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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
Unidade de medida: unidade

Meta Anual LOA: 14.032
Meta realizada (período JAN-JUN): 6.481

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 a aplicação de militares em diversas operações, das quais pode-se destacar as ações

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

Os principais pontos relevantes:

A alta do dólar segue onerando as despesas com o pagamento no  exterior. De maneira análoga ao período de janeiro a junho de 2021, a

participação em valores liquidados superou os 30% (39,13% em 2021 e 33,28% em 2022), enquanto o número de movimentações permaneceu na

faixa de 20 a 25% (22,41% em 2021 e 24,61% em 2022). 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 ocorrerem 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  33,54%  da  execução  física  (2.174  de  6.481  militares

movimentados).

Fonte: SIOP
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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
Unidade de medida: unidade

Meta Anual LOA: 18
Meta realizada (período JAN-JUN): 3

Responsável: DGPM (Plano Orçamentário: 0001 e 0002)

Plano Orçamentário: 0001 - Adequação de Instalações de Ensino da Marinha

Não houve execução físico-financeiro no período de janeiro a junho.

Plano Orçamentário: 0002 - Adequação de Instalações de Saúde da Marinha

Duas metas estão em andamento, conforme a seguir:

- Elevação da Policlínica Naval de Niterói a Hospital Naval de Niterói: Foi dado início à meta no exercício corrente, com a contratação de

empresa para a elaboração do respectivo projeto básico.

- Ampliação do Hospital Naval de Brasília: Foi dada continuidade ao andamento da obra, que possui previsão de conclusão em dezembro de

2022. Ainda, diversos equipamentos estão em processo de aquisição.

Uma terceira meta tem previsão para início de sua execução no último trimestre, conforme a seguir:

- Construção da Policlínica Naval  Nossa Senhora da Penha: A meta será iniciada no exercício corrente, estando o processo licitatório em

andamento, com previsão de início das obras para outubro.

Outras duas metas não possuem previsão para atendimento no exercício corrente, a Policlínica Naval de Rio Grande e o Hospital Naval de

Natal.

Localizador: 0028 - No Estado de Sergipe

Organização Militar contemplada Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE), nº Emenda 13130004/Emenda 4 do Autor Deputado Federal Bosco

Costa.

Recolhimento e bloqueio por impedimento técnico realizado pela DGOM, no valor de R$ 100.000,00. O impedimento tem a previsão de

prontificação vinculado à conclusão do processo licitatório que ocorrerá até o mês de JUL, possibilitando com isso a execução total do objeto. Os

recursos serão utilizados para a manutenção das embarcações e aquisição de motor de popa 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.
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Localizador: 0029 - No Estado da Bahia

Crédito destinado para a modernização no Laboratório de Próteses dentárias do Hospital Naval de Salvador, com a realização de obras para

melhoria da estrutura física, bem como para aquisição de uma fresadora.

Localizador: 0032 - No Estado do Espírito Santo

A Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo (EAMES) possui cerca 7000 usuários do Sistema de Saúde, destes, muitos são idosos, ou

possuem dificuldade de locomoção. A presente emenda visa o custeio de despesas com a adequação de todas as áreas para melhor atender a

este público. 

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro

O valor da dotação inicial da AO se refere às seguintes Emendas Parlamentares (EP):

A) 37650004: Deputada Soraya Santos (PL/RJ) – Construção de um tanque de remo para treinamento das crianças e dos jovens do PROFESP –

Valor: R$ 300.000,00

Situação atual: A meta não foi alcançada no período de janeiro a junho de 2022, uma vez que os processos licitatórios para a contratação de

empresa para prestar o referido serviço encontram-se em andamento. Até o presente momento foi empenhado o valor de R$ 2.500,00 e nenhum

valor liquidado. Existe previsão para conclusão da meta no 2º semestre de 2022.

B) 40410007: Deputado Márcio Labre (PSL/RJ) - Construção/ampliação do prédio destinado para abrigar o laboratório de pesquisa do CEFAN –

Valor: R$ 1.500.000,00

Situação atual: A meta não foi alcançada no período de janeiro a junho de 2022, uma vez que os processos licitatórios para a contratação de

empresa para prestar o referido serviço encontram-se em andamento. Até o presente momento existe a previsão de empenho do valor em

agosto de 2022, bem como a previsão de conclusão da meta em novembro de 2022.

Localizador: 3272 - No Município de Vila Velha - ES

Além de sua tripulação (Alunos e força de trabalho),  anualmente, a Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo (EAMES) recebe

centenas de crianças do PROFESP e diversos atletas capixabas, portanto a quadra poliesportiva possibilita um ambiente coberto e adequado para

a prática de diversas atividades físicas, lúdicas e sociais, assim, a presente emenda visa a conclusão de sua obra. 

Fonte: SIOP
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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
Unidade de medida: unidade

Meta Anual LOA: 896
Meta realizada (período JAN-JUN): 177

Responsável: ComOpNav

Os recursos desta Ação Orçamentária foi utilizado para despesas de Funcionamento e Manutenção das Organizações Militares.

Plano Orçamentário: 0001 - Logística de Material da Marinha

Foram alcançadas as seguintes Metas no período de janeiro a junho com o recurso empenhado:

- Contratação de reabastecimentos de combustíveis e lubrificantes no exterior  para os navios da Marinha Brasil  (MB) no decurso das

operações;

- Contratação de Óleo Diesel Rodoviário e Gasolina Comum para manutenção de níveis seguros de estoques dos postos de abastecimento da

MB e para o abastecimento por meio do controle total de frota (CTF) das viaturas operacionais e administrativas da Força;

- Contratação de Querosene de Aviação (QAV-5 e QAV-1) para manutenção de níveis seguros de estoques dos tanques das organizações

militares da MB, empregados nos abastecimentos de aeronaves, e para fornecimento direto às aeronaves nos aeroportos dispersos pelo país no

decorrer das operações;

- Contratação de Óleo Diesel Marítimo (ODM) e Óleo Diesel Especial para Turbinas (OCMT) para manutenção de níveis seguros de estoques

tanques das organizações militares da MB, empregados nos abastecimentos dos meios navais no decurso das operações ao longo da costa do

país;

-  Contratação de lubrificantes e graxas,  visando o atendimento de demandas  reprimidas  e a reposição de estoques de diversos itens

consumidos pelos meios navais, aeronavais de fuzileiros navais da MB;

- Transporte de materiais provenientes dos Depósitos Primários no Rio de Janeiro e destinados às diversas Organizações Militares localizadas

nos demais estados;

- Transporte de material em apoio a diversas operações realizadas pela MB;

- Envio de sobressalentes e equipamentos para os meios envolvidos na Operação GUINEX I e na XXXV VIGM; e a repatriação do material da

Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FTM-UNIFIL);

- Compra de sobressalentes e manutenção de embarcações do Centro de Munição da Marinha e do Depósito de Combustíveis da Marinha

no Rio de Janeiro;
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- Pagamento de despesas com as atividades técnicas e perícias laboratoriais; e

- Pagamento de despesas compulsórias e de manutenção das Organizações Militares.

O não atendimento dos recursos necessários as AI referente a PO 0001 prejudicaria no todo o abastecimento de sobressalentes, munições,

combustíveis e lubrificantes e o tráfego de carga. Inviabilizaria as atividades-fim do setor de Abastecimento, que possui o intuito de prever e

prover, para os meios navais,  aeronavais e fuzileiros navais e para as instalações terrestres de apoio, o material necessário a mantê-los em

condições de plena eficiência, mediante a promoção do fluxo de material necessário, desde as fontes de obtenção até utilizadores finais.

Externalidade positiva: Estímulo a concorrência pública da indústria naval brasileira, bem como contribui para o desenvolvimento do setor

petroleiro. As atividades relativas a PO 0001 trás em si um importante papel logístico para a Marinha, possibilitando que sejam cumpridas tarefas

como: Proteção das águas territoriais brasileiras, ações cívico sociais desenvolvidas, com finalidade de auxiliar as comunidades mais carentes

entre outros.

0002 - Aprestamento das Forças Navais

Os recursos deste PO foram utilizados para as seguintes atividades no período:

Despesas de funcionamento e Manutenção das Organizações Militares (OM) do Comando dos Distritos Navais, do Comando-em-Chefe da

Esquadra e Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra.

Todas as OM receberam recursos em maior ou menor valor.

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 encontra-se mais relacionada ao PA da Marinha em 2022.

Fonte: SIOP
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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
Unidade de medida: unidade

Meta Anual LOA: 91.560 
Reprogramada: 195.227
Meta realizada (período JAN-JUN): 113.366

Responsável: DGN

Durante o ano de 2022, no período de 01/01/2022 até o dia 22/06/2022, foram realizadas 1.356 inspeções de Port State Control (PSC) em

navios estrangeiros que demandaram os portos brasileiros e 521 inspeções de Flag State Control (FSC) em embarcações (navios e plataformas)

nacionais e estrangeiras que encontram-se operando em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB).

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 no período compreendido entre 01/01/2022 e 30/06/2022,

foram realizadas 111.489 Inspeções Navais pelas 69 CP/DL/AG, distribuídas nos 9 Comandos de Distritos Navais. Ressalta-se um incremento de

aproximadamente 10% das ações em relação ao mesmo período do ano anterior. Tal acréscimo deve-se ao fato da redução dos casos de COVID e

consequente aumento das atividades de lazer e recreativas pelas embarcações nas AJB. Em decorrência das referidas ações de fiscalização do

tráfego aquaviário, 6.720 embarcações foram autuadas por descumprirem infrações à Lei nº 9.537/97 (que dispõe sobre a Segurança do Tráfego

Aquaviário (LESTA) e às regras constantes das Normas da Autoridade Marítima. Além disso, 1.253 das embarcações autuadas foram apreendidas,

como aplicação  de medida acauteladora  pelos  Agentes  da  Autoridade  Marítima,  ficando,  portanto,  impedidas  de trafegar  até  sanarem as

irregularidades que ensejaram suas apreensões.

Fonte: SIOP
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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
Unidade de medida: unidade

Meta Anual LOA: 240
Meta realizada (período JAN-JUN): 176

Responsável: DGN

Os recursos desta AO foram utilizados para as seguintes atividades:

Execução de atividades voltadas à salvaguarda da vida humana no mar, abrangendo: 

a) Manutenção de navios que executam tarefas associadas à salvaguarda da vida humana no mar; 

b)  Contratação de serviços  e aquisição  de materiais,  equipamentos,  sistemas,  embarcações,  viaturas,  instalações e outros  meios  para

emprego nas atividades elencadas, incluindo a manutenção e o suporte logístico correlatos; e

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
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c) Acompanhamento do Programa 6013 - OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTÁRTICA

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.
Unidade de medida: unidade

Meta Anual LOA: 2
Meta realizada (período JAN-JUN): 1

Responsável: SECIRM

Encontra-se em desenvolvimento dois subsistemas do SISGAAz : SISTRAM V e SCUA-II

. SISTRAM V é o Sistema de Acompanhamento de Tráfego Marítimo; e

. SCUA-II é o Sistema de Consciência Situacional Unificado por aquisição de informações marítimas.

Outras observações:

- Termo de Compromisso nº 20301/2021-001/00, junto ao Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) para o desenvolvimento do “Sistema de

Consciência Situacional Unificado por Aquisição de Informações Marítimas” (SCUA), que visa o desenvolvimento do Recebimento de dados de

VTMIS (CDRJ, CODESA, Açu); robustecimento da tecnologia de fusão de dados (radares, sistemas colaborativos); e monitoramento costeiro de

média distância (possibilidade de atender demandas localizadas), com início em 2021 e término previsto para 2024. As entregas do projeto foram

planejadas para ocorrer em 07 (sete) versões incrementais de software (SW) do sistema SCUA-2 onde a 1ª versão do software do SCUA-2 foi

entregue em DEZ2021. O percentual de execução atingido até o momento é de 19% (Exercício de 2022);

-  Termo de Compromisso nº 23000/2021-004-00, junto ao  Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV) para o desenvolvimento do

Sistema de Acompanhamento do Tráfego Marítimo (SISTRAM V),  que visa o desenvolvimento de capacidades analíticas,  de  classificação e

alarmes, tais como Ship-to-Ship, permanência e invasões de áreas, derrotas anômalas em função de portos informados e mapas de calor.  Nova

estrutura de Banco de Dados e integração com o Porto sem Papel, com início em 2021 e término previsto para 2024 (Exercício de 2022);

- 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 (Restos a Pagar); 

-  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 (Restos a Pagar); e

- 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
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marítima “Computer Assisted Maritime Threat Evaluation System” (Restos a Pagar).

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.

14ML
Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz
Unidade de medida: percentual de execução física

Meta Anual LOA: 1
Meta realizada (período JAN-JUN): 0

Responsável: SECIRM

Acerca da meta física, a obra da nova Estação Antártica foi concluída em MAR2021, com a assinatura do Termo de Entrega e Recebimento

Definitivo (TERD).

Acerca  da  meta  financeira,  a  empresa  China  National  Electronics  Import  and  Export  Corporation  (CEIEC),  responsável  pela  obra  da

Reconstrução da Estação Antártica, devido a fatores alheios à SECIRM, tornou-se impossibilitada de receber os pagamentos em 2021 e 2022,

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.

15S3 Obtenção de Navio de Apoio Antártico
Meta anual: 
Meta de 2021:

Responsável: EMGEPRON

AO desconsiderada CFM e-mail de 10DEZ2021, por pertencer a EMGEPRON.

Fonte: SIOP
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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
Unidade de medida: unidade

Meta Anual LOA: 1
Meta realizada (período JAN-JUN): 0

Responsável: SECIRM

No período de 01JAN a 31MAR2021 conduziu-se a 2ª Fase da Operação Antártica XL,  na qual  foram realizadas  atividades logística de

abastecimento da EACF com gêneros, materiais e óleos combustíveis, por meio de Navios Polares permitindo assim a prontificação da Estação

para o início do período de inverno, quando ela permanece isolada até o retorno dos Navios para a próxima Operação, prevista para iniciar no

mês de OUT/2022. Ocorreram também nesta fase, pesquisas científicas tanto na EACF como em acampamentos isolados na península Fildes e na

ilha Rei Jorge, na Antártica, bem como levantamentos hidroceanográficos, coleta remota de dados e processamento, em laboratórios no Brasil.

Os 5º e 6º Voos de Apoio que ocorreram nesta fase auxiliaram na logística de material e pessoal, apoiando a EACF e as pesquisas antárticas.

No período de ABR a JUN2022, foram realizados os 7º e 8º Voos de Apoio Logístico à EACF, nos quais foram transportados sobressalentes,

equipamentos e gêneros necessários à subsistência da EACF.

Concomitante ao exposto, no período de 01JAN a 30JUN2022, o PROANTAR realizou aquisições de materiais e contratação de serviços, bem

como iniciou processos licitatórios, visando subsidiar a EACF e a pesquisa antártica, na próxima OPERANTAR.

Fonte: SIOP
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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
Unidade de medida: unidade

Meta Anual LOA: 3

Meta realizada (período JAN-JUN): 0

Responsável: SECIRM

Plano Orçamentário: 0002 - Apoio à Pesquisa no Mar e nas Ilhas Oceânicas

A meta física refere-se ao apoio às pesquisas realizadas na Amazônia Azul, no contexto dos Programas e Ações do Plano Setorial para os

Recursos do Mar, como a manutenção das Estações Científicas de apoio à pesquisa no Arquipélago de São Pedro e São Paulo e na Ilha da

Trindade, entre os meses de janeiro e junho de 2022 com a retomada da presença física de pesquisadores após dois anos devido à pandemia de

COVID-19. Destacam-se neste período as seguintes atividades: 12 expedições ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo; 04 expedições à ilha de

Trindade e Arquipélago de Martin Vaz; Manutenção preventiva e corretiva da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo e da

Estação Científica da Ilha da Trindade.

Fonte: SIOP
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