
1

Relatório 
de Gestão
2019

Caixa de Construções de Casas
para o Pessoal da Marinha

CCCPM



Relatório de Gestão do exercício de 2019, apresentado à sociedade como Prestação Contas Anual a que 
esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado 
de acordo com as disposições da Instrução Normativa nº 63/2010, alterada pela Instrução Normativa nº 
72/2013, da Decisão Normativa – TCU nº 178/2019, Portaria TCU nº378/2019 e Circular SGM nº24/2019.

Relatório 
de Gestão
2019

CCCPM



3

LISTA DE ANEXOS

Lista de Figuras e Quadros

Figuras

Figura 1 – A CCCPM destacada na Estrutura do Comando da Marinha   08
Figura 2 - Organograma da CCCPM        08
Figura 3 – Modelo de Governança        09

Quadros

Quadro 1– Principais Processos        10
Quadro 2 – Resutados do Serviço de Ouvidoria      12
Quadro 3 – Resultado das ações de divulgação                                                             13
Quadro 4 –Planos de ação para atingimento dos Objetivos estratégicos   14

Quadro 6 – Grau de Risco e prioridade de resposta                              18
Quadro 7 – Matriz Estratégica                                                                                                  19
Quadro 8 – Quadro de Objetivos, indicadores de Desempenho e Metas   20
Quadro 9 – Detalhamento de Despesa de Pessoal                    31
Quadro10 – Imóveis da União sob Responsabilidade da UPC    33
Quadro11– Cessão de Imóveis sob responsabilidade da UPC     34



4

SUMÁRIO 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CCCPM
CAPÍTULO 1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.2 – Missão e visão
1.3 – Estrutura  Organizacional
1.4 – Estrutura de governança
1.5 – Modelo de negócios
1.6 – Relação com o ambiente externo e clientes
CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
2.1 – Planos de ação
2.2 – Principais Programas
2.3 – Atuação da Estrutura de Governança
CAPÍTULO 3 – RISCOS OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
3.1 – Riscos
3.2 – Oportunidades
CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO
4.1 – Aspectos do Planejamento Estratégico da CCCPM
4.2 – O Processo de Concessão do Financiamento Imobiliário
4.3 – Desempenho operacional
4.3.1 – Apresentação e análise de indicadores de desempenho
4.3.2 – Comentários sobre os resultados obtidos
4.3.3 – Perspectivas para exercícios futuros
CAPÍTULO 5 – AVALIAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
5.1 – Gestão Orçamentária e Financeira
5.2 – Gestão de Pessoas
5.3 – Gestão de Licitação e Contratos
5.4 –Gestão Patrimonial e Infraestrutura
5.5 – Gestão de tecnologia da informação
5.6 – Gestão de custos
5.7 - Sustentabilidade ambiental
CAPÍTULO 6 – INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
6.1 – Notas explicativas
CAPÍTULO 7 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
7.1 – Determinação dos itens a serem incluídos no relatório integrado

7.3 – Tratamento do tema mais relevante
GLOSSARIO

05
07
07
07
08
09
10
12
14
14
15
15
17
17
18
20
21
22
23
23
25
25
26
26
31
32
33
36
37
39
40
42
49
49
49
49
50



5

 É com grande satisfação que apresento o 
Relatório de Gestão referente ao ano de 2019 da 
Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da 
Marinha (CCCPM), baseada no Relato Integrado.
Este relatório é produto da construção coletiva dos 
diversos departamentos da CCCPM, e reconheço 
a responsabilidade de que está de acordo com 
os principios e preceitos do relato integrado: 
foco estratégico e orientação para o futuro; 
conectividade da informação; relações com as partes 

comparabilidade.
Apesar do cenário político-econômico nacional 
atual, a Autarquia, que é caracterizada por sua 
autonomia administrativa, operacional, jurídica e 

e supervisionada pelo Comando da Marinha, por 
intermédio da Secretaria-Geral da Marinha, vem 
contribuindo para realizar o sonho de muitos de 

sonho este que está incorporado à nossa missão, 
“Facilitar a aquisição de moradia própria ao pessoal 
da Marinha do Brasil”.
Nossas operações imobiliárias são alicerçadas 
nos valores da igualdade, da transparência, do 
comprometimento e da sustentabilidade. Nossos 
produtos, afetos à área imobiliária, têm o propósito
de facilitar e auxiliar na decisão sobre a aquisição do 
tão sonhado imóvel próprio. Entretanto, a gama de 
produtos oferecidos, hoje, pela CCCPM, vai muito 

Para cumprir a nossa missão, dispomos de um Plano Estratégico que tem elencados os seguintes objetivos:satisfação 

renda, fazendo uso de terrenos próprios ou buscando descontos junto à iniciativa privada; redução da taxa de 
inadimplência da carteira de produtos; visibilidade da Autarquia na MB; força de Trabalho capacitada e motivada; e 
reconhecimento pela excelência na gestão e pela realização de práticas socioambientais.

Contra-Almirante (IM) SERGIO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA

Mensagem do 
Presidente da CCCPM
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  Na prestação dos serviços oferecidos pela Autarquia, são estabelecidas as seguintes prioridades 
da gestão:

o Programa Especial de Apoio a Moradores de Área de riscoda Marinha (PREAMAR), que disponibiliza 

valendo-se de parcerias com outras instituições;
• Operar sua carteira de produtos de modo que o conjunto de seus resultados mantenha o equilíbrio 

PRINCIPAIS RESULTADOS DA GESTÃO
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1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UPC

 A CCCPM é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Defesa, e supervisionada pelo 
Comando da Marinha, por intermédio da Secretaria Geral da Marinha, com autonomia administrativa, 

Rio Branco, nº 39, Centro, e jurisdição em todo o território nacional. Conta, ainda, com 11 Postos de 
Atendimento (PA), localizados em São Pedro da Aldeia, Base Naval de Mocanguê, Recife-PE, Fortaleza-CE, 
Base Naval de Natal-RN, Base Naval de Aratu-BA, Base Naval de Val de Cães-PA, Manaus-AM e na sede do 
2º, 5º e 7º Distritos Navais.

aquisição de imóveis para o pessoal da Marinha do Brasil (MB). Pelo Decreto nº 5.417, de 13 de abril de 2005, 
a denominação de sua criação “Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha” 
passou a vigorar como “Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha”.

1.2 - MISSÃO E VISÃO

A Missão da CCCPM está formalmente estabelecida no artigo 5º de seu regulamento, aprovado 
pelo Decreto nº 2013 de 26 de setembro de 1996, nossa missão é facilitar a aquisição de moradia própria 
ao pessoal do Comando da Marinha e nossos objetivos Estratégicos estão aderentes à nossa Missão.

A missão é complementada pelos seguintes objetivos organizacionais permanentes:
• Satisfação e atendimento das necessidades dos clientes, dos parceiros-chave e das demais partes 
interessadas;
• Produtos e serviços com funcionalidade e qualidades adequadas;

• Força de trabalho capacitada e motivada;
• Desenvolvimento de práticas sustentáveis nas ações de responsabilidade socioambiental;
• Orientação da Organização para as boas práticas de gestão; e
• Atuação em conformidade com as normas da MB e legislação pertinente.

CAPÍTULO 1 

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL 
E AMBIENTE EXTERNO
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Figura 2 – Organograma da CCCPM

1.3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 1 – A CCCPM destacada na estrutura do Comando da Marinha
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 As estruturas permanentes de governança da Autarquia são: o Conselho Técnico, o Conselho de 
Gestão, o Comitê Interno de Governança, a Unidade de Gestão de Integridade e a Comissão de Ética.
Essa estrutura conta, ainda, com uma Assessoria de Controle Interno e uma Auditoria Interna, atuando 
como segunda e terceira linha de defesa da gestão, respectivamente.

Regimento Interno. 

1.4 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Figura 3
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1.5 - MODELO DE NEGÓCIO

 O modelo de negócio da CCCPM consiste em facilitar a aquisição de imóvel próprio para seus 

em condições mais vantajosas e Financiamento Imobiliário. Esses produtos geram valor para os 

demanda.

termos de materialidade e geração de valor.

 O FI é, o que mais contribui para a nossa missão e tem prioridade na utilização dos recursos 

2. CCCPM analisa crédito, 
e emite carta de crédito imóvel e documentações

4. É processada a aquisição 
com contrato de seguros, 

escritura e registro

5. CCCPM paga 
vendedor

6. Inicio do 
com amortização, juros, seguros 

e taxas previstas

8. Valores de amortização e juros 
recebidos pela CCCPM servirão 

para custear novos FI/EI.

Quadro 1
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 O EI é utilizado para auxiliar na poupança para aquisição do imóvel e para pequenas reformas no 

é descrito no diagrama abaixo:

terreno e promoviam a construção por meio de acordo de cooperação com a Caixa Economica Federal 
(CEF). A partir de 2020, além da parceria com a CEF, a Autarquia também irá fazer a construção, de acordo 
com o diagrama resumido abaixo:

2. É analisado o crédito e 
a margem consignável

3. Emissão a assinatura do 
contrato de empréstimo e 

seguro
4. Emprestimo é liberado

com amortização,juros, seguros 
e taxas previstos

6. Valores de amortização e juros 
recebidos pela CCCPM servirão 
para custear novos FI/EI.

sustentabilidade do cumprimento da sua missão no longo prazo.

Construção com programa associativo:

Construção própria(produto novo)

da demanda 2. Compra do Terreno
3. Seleção de 

construtora credenciada 
pela CEF

4. Entrega do imóvel com 

da demanda
2. Compra 
do Terreno

3. Licitação 
e construção

4. Entrega do imóvel 

próprio
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1.6 - RELAÇÃO COM O AMBIENTE EXTERNO E CLIENTES

No ambiente externo ocorrem eventos no âmbito econômico, social e legal, que afetam o negócio da CCCPM.

1.6.1 – Componente Econômico
 Em 2019 no campo econômico, destaca-se a taxa SELIC que foi reduzida continuamente até 

estabilização da taxa.
No que tange ao nosso público alvo ( servidores civis e militares), observou-se baixa capacidade de 

Os preços dos imóveis em 2019 estabilizou, para 2020, com a reestruturação da carreira dos militares é 

demanda adicional no futuro e nos preparamos para isso, priorizando o atendimento aos  Financiamentos 
Imobiliários, em detrimento aos Empréstimos Imobiliários.

1.6.2 - Componente Social
 No Brasil, o item moradia se mostra como um grave problema social, evidenciado pela favelização 
e ocupação irregular de áreas públicas e privadas, principalmente nos grandes centros urbanos. Observa-
se servidores civis e militares das Forças Armadas morando nessas áreas, caracterizadas pela violência e 
exposição a intempéries da natureza em áreas suscetiveis a deslizamentos e alagamentos e, para esses 

risco social e ambiental.

1.6.3 - Relacionamento com clientes
 O relacionamento da CCCPM com os clientes é feito pelos canais de atendimento, pela Assessoria 
de Marketing e pela Ouvidoria.
 A ouvidoria é um dos principais canais de relacionamento com o nosso público e funciona como 
um bom feedback para a alta administração. Todos os contatos feitos por esse canal são analisados pelo 
Conselho de Gestão, resultando em um contínuo melhoramento da nossa operação. As demandas feitas 
por este canal tem um prazo de até 05 dias úteis para serem resolvidas. No exercício de 2019, 100% das 
demandas foram atendidas nesse prazo.

QUADRO 2 - Resultados dos Serviços de Ouvidoria 2019

A Assessoria de Marketing divulga os produtos da Autarquia via palestras ministradas nas Organizações 
Militares (OM), participação em eventos institucionais da Marinha com a presença da Unidade Móvel de 
Atendimento (UMA), na distribuição de informativos, exposição de banners e na análise das pesquisas 
realizadas no âmbito da CCCPM como: pesquisa habitacional, pesquisa de satisfação no pré e pós 
atendimento e nas pesquisas realizadas após palestras realizada.
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“REMMAR”: https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=remmar 

Carta de Serviços; https://pt.calameo.com/read/0052080503c692899157c

QUADRO 3 - Resultado das Ações de Divulgação

• realização de palestras em diversas OM localizadas, preferencialmente, na sede dos Distritos Navais;
• divulgação da revista “REMMAR” no sítio da Autarquia, na internet/intranet e publicação no “NOTICIÁRIO 
DE BORDO”, Email Maketing e Aplicativo de celular;
• utilização da UMA no Rio de Janeiro e proximidades.
• divulgação sistemática de pesquisa de satisfação junto ao público alvo, visando a analisar novas 
oportunidades de negócios; e
• Carta de Serviços.
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 A versão atual do Plano Estratégico da CCCPM (2016 a 2020), foi revisada e atualizada em 2019, 
estabelecendo os objetivos estratégicos para o cumprimento da missão da Autarquia, para isso, foram 
estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos:
1. Satisfação dos clientes e atendimento de suas necessidades;
2. Disponibilização de EI e FI em condições diferenciadas das praticadas pelo mercado para seus 

fazendo uso de terrenos próprios ou buscando descontos, junto à iniciativa privada;
4. Redução da taxa de inadimplência da carteira de produtos;
5. Visibilidade da Autarquia na MB;
6. Força de Trabalho capacitada e motivada; e
7. Reconhecimento pela excelência na gestão e pela realização de práticas socioambientais.

Destaca-se que, dos citados objetivos estratégicos decorrem várias metas que serão viabilizadas pelos 
Planos de Ação para o exercício.

2.1 - PLANOS DE AÇÃO
 Os Planos de Ação são documentos internos da CCCPM que detalham as atividades relacionadas e 
orientam os esforços para que as metas levantadas no painel de indicadores sejam atingidas. Cada Plano 

 Os Planos de ação contém, no nível operacional, as práticas de gestão, indicadores e metas, os 
quais, de forma consolidada, conduzem aos resultados dos indicadores estratégicos.
Para alcançar os objetivos estratégicos os Planos de Ação contêm, no nível operacional, as práticas de 
gestão, indicadores e metas, os quais, de forma consolidada, conduzem aos resultados dos indicadores 
estratégicos, estabelecendo as prioridades da Gestão.

CAPÍTULO 2 

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA 
E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

QUADRO 4 – PLANOS DE AÇÃO PARA ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Os recursos necessários para o alcance dos objetivos estabelecidos são oriundos dos recebimentos a titulo 

aplicados em novos FI, EI e aquisição de terrenos para novas construções. As amortizações irão nos devolver 

2.2 - PRINCIPAIS PROCESSOS E PROGRAMAS IMOBILIÁRIOS

 Os principais processos que contribuiram para o alcance dos resultados são:

A)  Financiamentos Imobiliários (FI): 
  Destina-se ao �nanciamento das aquisições de unidades habitacionais, construção e ampliação 
de imóveis. 
 O FI é prioritário para a Autarquia, contribuindo diretamente para o cumprimento da missão. O 

para esse produto. A seguir são apresentados os dois principais Programas relacionados ao FI:

causado pela violência urbana ou com possibilidade da residência ser atingida por ações da natureza.

B) Outros Processos

-Empréstimo Imobiliário (EI) :
  Destina-se à realização de reformas, à aquisição de materiais de construção, à legalização do imóvel 
e ao complemento de poupança para a legalização do imóvel.
O EI contribui subsidiariamente para o cumprimento da missão, sendo de grande materialidade. Os 
recursos são alocados para este produto, depois de atendida toda a demanda dos FI, e em 2019 atingiu R$ 
134.961.482,38.  
            
- Assessoria Imobiliária :
 
compra,venda, legalização, partilha, subrogação de imóveis, etc.
Este produto está sendo disponibilizado gratuitamente ao nosso usuário.

2.3 – ATUAÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

 Os componentes da Estrutura de Governança e suas competências para atuação estão 
detalhadas a seguir:
Comitê Interno de Governança – Instituido nos termos do Decreto nº 9.203/17, tem suas competências 
atribuidas ao Conselho de Gestão da Autarquia. Visa a auxiliar o Diretor Executivo na implementação e 
manutenção de processos e estruturas adequados à incorporação dos principios e diretrizes da Governança, 
previstos para a Autarquia.
Plano de Integridade – Planeja as ações de treinamento relacionadas ao Programa de Integridade da CCCPM.
Auditoria Interna – Atua como terceira linha de defesa da gestão. Executa suas atividades de acordo com 
o Plano Anual de Auditoria Interna da Autarquia (PAINT).
Comissão de Ética - Conduz suas ações com base no Código de Ética, Código de Conduta e Regimento 
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Interno da CCCPM, disponíveis nos links abaixo:

Assessoria de Controle Interno: - Atua na segunda linha de defesa, para isso, monitora os controles 

aceitáveis.
 A alta administração é assessorada pelo Conselho de Gestão e demais componentes da estrutura 
de governança, estes atuando no auxilio ao processo de tomada de decisão, tendo sempre em foco os 
objetivos estratégicos.

procedimentos da Autarquia, a alta adiministração determina o cumprimento de todas as ações 
recomendadas pelos Órgãos de Controle (interno e externo) e pela Auditoria Interna, assim como busca 
implementar uma contínua melhora e atualização nos processos. 
Toda essa estrutura de governança reune informações e controles nas áreas de gestão de riscos,  controles 
internos, de gestão e relacionamento com a sociedade, que vão apoiar a tomada decisão pela administração 
para o atingimento dos objetivos estratégicos 
 Para melhoria dos processos são considerados, também, os indicadores de governança e gestão 
pautados nos acordãos 588/2018 e 2.699/2018 do TCU.
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CAPÍTULO 3

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
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A CCCPM monitora os riscos por meio do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e toma as ações para 
mitigar os eventuais impactos e diminuir a probabilidade de ocorrência. Abaixo é apresentaedo o quadro 

QUADRO 6 - Grau do Risco e Prioridade de Resposta

3.2- Oportunidades
 As principais oportunidades, quanto à possibilidade de aproveitamento, são:

• Aquisição de Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais
Essa oportunidade é decorrente da possibilidade legal criada pela ação de governo 00M5 “Aquisição de 
terrenos e contrução de unidades habitacionais destinadas a moradia do pessoal da Marinha.” 
 Para aproveitamento desta oportunidade, a Autarquia tem uma parceria com a CEF que 
possibilita a construção de empreendimentos habitacionais por meio de construtoras credenciadas e 

pelo
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 • Servidores Civis e Militares Habitando em Áreas de Risco Social
Essa oportunidade é decorrente das observações feitas no componente social do ambiente externo onde 
constatou-se civis e militares das Forças Armadas morando nessas áreas, caracterizadas pela violência e 
exposição a intempéries da natureza e áreas suscetiveis a deslizamentos e alagamentos.
        Para aproveitamento desta oportunidade, a Autarquia possui o Programa Especial de 
Apoio a Moradores de Área de risco da Marinha (PREAMAR), que tem condições diferenciadas 
para nosso bene�ciário. 

• Condições de Financiamento Praticadas pelo Mercado 

(Taxa SELIC), nos colocando em condições bastante competitivas no mercado. 

de unidades habitacionais mais vantajosas em relação ao mercado, devidamente divulgado pelo nosso 
Departamento de Marketing.

QUADRO 7 – Matriz Estratégica
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(*) PPA – Principal Plano de Ação; OE – Objetivos estratégicos; NEG – Plano de Negócios; MKT – Plano de 
Marketing; CAP – Plano de Capacitação de Pessoal; RS – Plano de Responsabilidade Social; PMGes – Plano 
de Melhoria de Gestão;  e PEPH – Plano de Execução de Programas Habitacionais. (**) 60% (20% BONO( 
Boletin de ordens e notícias); 25% Palestra/; 5% Site; 5% Revista e 5% E-mail MKT).

em virtude de substituiçôes de pessoas ocorrida no início do exercício, cujo treinamento so foi efetivado 
no decorrer do mesmo.
A alta administração estabelece como prioridade, o atendimento dos FI, em detrimento dos EI. 

4.1 -  Aspectos do Planejamento Estratégico da CCCPM e a Concessão do Financiamento Imobiliário
 O Planejamento Estratégico (PE) da CCCPM relaciona as diretrizes organizacionais, compostas pela 
missão organizacional, pelos objetivos organizacionais permanentes, pelos princípios da gestão e pelo 
negócio da Autarquia, que é atuar no ramo de negócios imobiliários. Dentre os Princípios da gestão e 
Objetivos Organizacionais Permanentes da CCCPM, os seguintes impactam, diretamente, a condução dos 
Programas Habitacionais da CCCPM:

interessadas;
Produtos e serviços com funcionalidade e qualidade adequada;

Atuação em conformidade com as normas da MB e legislação pertinente;
Foco no Usuário (ou Satisfação do Usuário);
Liderança Participativa;
Melhoria Contínua;
Gerenciamento de Processos;
Garantia da Qualidade;
Ética;
Transparência; e 
Não Perpetuação de Erros.

 A avaliação estratégica se processou a partir de um cenário considerado para o exercício e pelo 
confronto de todos os aspectos dos ambientes, empregando uma matriz de análise estratégica (Matriz 
SWOT). Foi considerado um cenário de “manutenção da demanda aquecida por FI e EI em face das 
condições favoráveis disponibilizadas pela Autarquia, implicando no emprego do orçamento anual das 

sobre as administrativas”.

indicadores de desempenho.
 A formulação das estratégias levou em consideração o cenário anteriormente mencionado, a partir 
das premissas gerais discutidas na análise dos ambientes, das diretrizes organizacionais e da avaliação 
estratégica. As estratégias relacionadas diretamente com a execução dos Programas Habitacionais da 
Autarquia estão a seguir relacionadas:

próprios ou valendo-se de parcerias com outras Instituições;
 - Operar sua carteira de produtos de modo que o conjunto de seus resultados mantenha o equilíbrio 

Autarquia, por meio das O2C.
 - Por sua vez, os objetivos do exercício, denominados como Objetivos Estratégicos (OE), foram 

com a ampliação da sua carteira de produtos e clientes, e para o cumprimento da Missão Institucional 
desta Unidade, conforme relacionado a seguir:
 1 - satisfação dos clientes e atendimento de suas necessidades; e
 2 - disponibilização de FI e EI em condições diferenciadas das praticadas pelo mercado para seus 

Para os OE acima, foram estabelecidos os seguintes indicadores e metas no exercício de 2019:
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 - inviabilidade das atividades administrativas e operacionais, devido ao valor do orçamento do 
custeio estar aquém das necessidades da Autarquia;
 - descontinuidade do Sistema de Controle de Crédito Imobiliário, por iniciativa da empresa 
contratada; e
 - descontinuidade na concessão de novos FI e EI devido ao atraso na aprovação e/ou regulamentação 
da LOA.

 4.2- O Processo de Concessão do Financiamento Imobiliário
 A CCCPM, para o cumprimento de sua missão institucional, realiza as suas atividades conforme 

mesmas estão inseridas. Dentre os vários processos, destacam-se como macroprocessos estratégicos 

 
outros processos considerados de apoio são desenvolvidos, tais como: Recrutamento e Capacitação, 
Marketing, Ouvidoria, Controle Interno, Limpeza, Conforto, Segurança e Recuperação de Crédito, que 

atendidos seja alcançado.
 
para a aquisição ou construção de moradia própria, cujo ressarcimento se efetua por descontos mensais, 
consignados em Bilhete de Pagamento(BP). Para a consecução desse macroprocesso a CCCPM dispõe de 
três Programas Habitacionais. 
 O primeiro é Programa Habitacional é o PROMORAR (Programa de Moradia da Marinha) que, com 

 
 - aquisição de imóvel, novo ou usado;
 - ampliação de imóvel próprio;
 - construção de imóvel em terreno próprio; 
 - aquisição de terreno com construção simultânea; e
 
 O segundo programa é o PROHABITAR. Destinado à aquisição de imóvel novo ou usado, utiliza 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mediante convênio com a CEF.  Este programa 
encontra-se temporariamente suspenso.
 

natureza: chuvas, enchentes, deslizamentos e outros. 
 O FI, por envolver a aquisição de imóvel, é um processo complexo que demanda o atendimento de 
vários requisitos, previstos no ordenamento jurídico, que podem estar relacionados ao imóvel, vendedor 
(es) e comprador (es). Para facilitar as tratativas entre as partes envolvidas, o processo é dividido em várias 
fases que são conduzidas e supervisionadas pela Divisão de F I.  
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reforma ou legalização de imóvel, aquisição de material de construção e complemento de poupança para 
operação de FI, para ressarcimento por meio de descontos consignados em pagamento, respeitando 

Autarquia ou em um de seus PA, localizados nas sedes dos Distritos Navais, munido da documentação 
básica, para dar entrada no seu pedido.
 

possui uma característica complementar à questão habitacional quando comparado ao que se propõem 
os Programas Habitacionais citados anteriormente.
 Em 2019, as atividades relacionadas aos processos FI e EI foram desenvolvidas de acordo com as 
propostas constantes do Plano Estratégico e do Plano de Negócios. Para a consecução do planejado, coube 
à CCCPM, sem perder de vista a sua missão institucional, desenvolver estratégias suplementares para que 

nos anos anteriores e a crise econômica do país. 
 Para tanto, a CCCPM buscou estabelecer políticas internas que permitiram compensar o impacto 
da elevação dos preços dos imóveis, do material de construção e da mão de obra, tendo oferecido aos 

estejam adquirindo o primeiro imóvel.
 Em 2019, a CCCPM desenvolveu, também, ferramentas on-line para a concessão da carta de crédito 

 

“Atendimento na Concessão de Financiamento Imobiliário”.

4.3 - Desempenho Operacional  

4.3.1 -  Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho
 O monitoramento da execução do PE e, em particular, de seus OE é efetuado a partir da avaliação 
da implementação das estratégias, dos resultados dos indicadores de desempenho institucionais; e pelo 
previsto nos Planos de Ação.
 Mensalmente, por ocasião da reunião do Conselho de Gestão, a execução das estratégias e das 
ações previstas no PE, bem como dos resultados dos indicadores de desempenho são avaliados para 

realizada de modo que os OE da Unidade tenham pelo menos um indicador correspondente.
 De modo a atingir o estabelecido para a Iniciativa Estratégica 1 “satisfação dos clientes e atendimento 
de suas necessidades”, a CCCPM passou a contabilizar todos os atendimentos enquadrados como 

compra, venda, legalização, locação e tudo mais sobre o mercado imobiliário. Este serviço é disponibilizado 

prestado por servidores com elevada experiência. Para 2019, a meta previu um incremento de 5% no 
total de atendimentos de Consultoria Imobiliária em relação ao ano de 2018. O resultado, de fato, foi uma 
diminuição  de 5,94%. 
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 A Iniciativa Estratégica 2 que prevê a “Disponibilização de FI em condições diferenciadas das 

Autarquia” tem seu desempenho medido pelo quantitativo de FI contratados mês a mês. 
 A meta de 2019 estabelecia o incremento de 4% no total de FI concedidos em relação ao ano de 
2018. O resultado foi inferior à meta estabelecida, apresentando um decréscimo de 4,1 % em relação ao 
ano anterior. 

 No exercício de 2019, a CCCPM sofreu uma severa redução de seu patamar orçamentário de 
custeio, o que implicou na redução de sua Força de Trabalho dedicada ao processamento das solicitações 

no 1º quadrimestre. Apesar dos cortes de pessoal, foram realizados aperfeiçoamentos nos processos de 
FI e alocação de novos colaboradores, o que trouxe a produtividade do setor para patamar superior ao 
de 2018, haja vista o número de contratos do 2º semestre de 2019 (317 contratos) ter sido superior ao 
mesmo período de 2018 (294 contratos). A produtividade por técnico de processamento de FI, também, 
aumentou de 5  para 7 contratos por mês. Destaca-se, contudo, um número consistente da concessão de 
FI e EI, propiciando a contratação de 537 FI para a casa própria, e de 10.802 contratos de EI para a melhoria 
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4.3.2- Comentários Sobre os Resultados Obtidos em 2019

anteriormente comentado. Tal restrição, contudo, induziu a realização de ajustes administrativos e 
aprimoramento dos processos, especialmente, com a adoção das versões On-Line das solicitações de 
FI e EI, o que veio suprir, em parte, a perda de capilaridade da CCCPM com o fechamento de Postos de 
Atendimento. A emissão de cartas de crédito via FI On-Line tem sido superior a emissão de cartas pela via 
presencial. Em 2020 iniciou-se o acompanhamento do prazo para emissão de cartas de crédito cuja média 
anual foi de 7,6 dias, ou seja, dentro da meta estipulada de 5 dias úteis.
 A concessão do EI via On-Line, não atingiu ainda um percentual relevante, muito provavelmente, 

o processo de concessão. 
 A continuidade das atividades de divulgação, especialmente as relacionadas com a divulgação 
de suas atividades por meio de palestras, participação em eventos da Marinha do Brasil, envio de e-mail 

para a aquisição da moradia própria. Foram seis reduções de taxas de juros no ano que trouxeram a taxa de 
média de juros de um patamar de 8,75% para 6,48 % a.a.
 Estamos estudando, também, a concessão do FI com índice de correção do saldo devedor pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Esta nova forma de contratação do FI tem sido empregada 
em algumas instituições bancárias e com forte apelo em virtude de se poder reduzir substancialmente a 

4.3.3 - Perspectivas para os Exercícios Futuros
 Estima-se que a Divisão de FI possa prospectar uma quantidade maior em 2020, haja vista a maior 
produtividade individual já detectada em 2019. 
 Adicionalmente, vislumbra-se que a retomada da construção de imóveis pela CCCPM, e o lançamento 

decidida, em reunião do Conselho de Gestão, que a meta de FI para 2020 deve considerar um acréscimo 
de 4% em relação ao quantitativo de 2018, ou seja, o alvo de 2020 é de 582 FI no ano.
 Foi vislumbrada em Reunião de Conselho de Gestão a necessidade de aumento do número de 
concessões de EI via On-Line, do percentual atual médio de 6% para, cerca de 50% dos contratos emitidos 
mensalmente no médio prazo.
 Essas metas exigirão, no mínimo, a manutenção dos patamares de pessoal para diligenciamento de 
processos e da estrutura de atendimento ao cliente, disponibilidade e melhorias nos sistemas, continuidade 

mercado imobiliário e lançamento de novos produtos.
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CAPÍTULO 5 

AVALIAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS 
DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO

5.1 – Gestão Orçamentária e Financeira
 

(UO) 74204 e 52232. Todas as informações foram extraídas do Tesouro Gerencial.
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5.1.2-Execução por Grupo e Elemento de Despesa

Exercício Financeiro 2019
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5.1.3 - Análise do Desempenho

5.1.3.1 - Ação Orçamentária OOGY- Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha
No Exercício de 2019, os créditos provisionados foram prontamente empregados para atender a demanda 
por EI e FI, abrangendo as atividades de empréstimos para aquisição de material de construção e 

atendimento de mais de 11 mil contratos e a geração de empregos formais e informais, além do fomento 
à indústria da construção civil.
Quanto aos recursos disponíveis para a execução dessa ação orçamentária, cabe ressaltar a suplementação 

em processamento, com previsão de conclusão no início de 2020.
 Os valores empenhados e não liquidados somam R$ 69,97 milhões, 24,48% do total provisionado. 
Foram inscritos em Restos a Pagar e serão destinados ao atendimento dos processos de EI e FI iniciados no 

 Foi executado todo o Restos a Pagar (RP) inscrito em 2018, na FR 280, no montante de R$ 41,25 
milhões. Na FR 263, foram inscritos em RP R$ 0,63 milhão, sendo R$ 0,62 milhão pago em 2019 e cancelado 
R$ 0,01 milhão por frustração de receita. 

5.1.3.2- Ação Orçamentária 0283- Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual 
Interna
 Esta Ação destina-se à amortização e pagamento de juros da dívida da Autarquia com o FGTS.
 Em 2019, foram empenhados R$ 19,76 milhões, sendo R$ 16,05 milhões referentes à amortização 
e R$ 3,71 milhões aos juros e encargos. Foram pagos R$ 13,44 milhões a título de amortização e R$ 2,82 
milhões a título de juros e encargos.
 Em relação ao Restos a Pagar, foram inscritos R$ 3,5 milhões em 2019. 
   
Em R$ (milhões)

5.1.3.3 - Ação Orçamentária 00M5 - Aquisição de Terreno para emprego em empreendimentos 
imobiliários destinados ao Pessoal da Marinha do Brasil.
 Os recursos previstos nesta Ação destinam-se à aquisição de terrenos, com preço e localização 
adequados à construção de futuros empreendimentos habitacionais, situados em qualquer localidade do 

As aquisições de terrenos, para serem levadas a efeito, são precedidas de pesquisa anual realizada com os 

 
no Noroeste, em Brasília-DF. O valor empenhado de R$ 8 milhões corresponde ao sinal para aquisição 
destes terrenos. O restante do pagamento será efetuado no início do exercício de 2020. Foram ainda 
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destinados R$ 70 mil, que foram empregados em diversos estudos de viabilidade técnica e econômica e 
projetos de engenharia que antecedem a construção dos projetos do DF e de outras localidades.
 As construções dos empreendimentos imobiliários de Guará-DF (31casas) e Noroeste-DF (72 
apartamentos) tem previsão de serem iniciadas ao longo de 2020.

5.1.3.4 -  Ação Orçamentária 00QI – Seguros Habitacionais de Financiamento Imobiliário para 
Pessoal da Marinha.
 Os recursos disponibilizados nesta Ação Orçamentária visam viabilizar o pagamento dos seguros 
de Morte ou Invalidez Permanente (MIP), Danos Físicos no Imóvel (DFI) e Morte por Qualquer Causa (MQC), 
referentes aos FI e EI concedidos.
 O recurso disponibilizado atendeu mais de 32 mil contratos da CCCPM. O número de contratos de 
seguro depende da quantidade de FI e EI concedidos, ou seja, é impactado pela demanda por produtos e 
serviços desta Autarquia e pela disponibilidade de recursos orçamentários. 

5.1.3.5 -  Ação Orçamentária 2000 - Administração da Unidade
 Os créditos provisionados nesta Ação possibilitaram a execução das despesas de funcionamento, 
manutenção e operacionais da CCCPM, incluindo a sede no Rio de Janeiro e os 11 postos de atendimentos 
(PA) distribuídos pelo país.
 Os créditos provisionados foram prontamente empregados, conforme o planejamento 
orçamentário, não havendo recursos ociosos ao longo de todo o período.
Em 2019, o valor previsto na LOA foi de R$ 5,15 milhões, mantendo-se o patamar previsto na LOA em 
2018, que havia sofrido uma redução de 49% em relação ao valor da LOA 2017. No decorrer do exercício 

 Os valores inscritos em Restos a Pagar não processados nesta AO totalizaram R$ 2,7 milhões e são 
destinados aos materiais já solicitados e serviços iniciados em 2019 que não foram concluídos no exercício. 
Em relação aos Restos a Pagar reinscritos, o valor de R$ 16.487,56 mostra-se irrelevante diante do total de 
recursos orçamentários gerenciados pela UPC, representando menos de 1% do total de RP inscritos. 

 Diante do cenário econômico vigente em nosso país nos últimos anos, as restrições orçamentário-

assumidas com esta realidade, foram implementadas ações de economia e redução de diversas despesas, 
para adequação à disponibilidade orçamentária.
 
Administração da Unidade, desde 2018. A Autarquia, para honrar seus compromissos, fechou 4 postos 
de atendimento distribuídos pelo território nacional e reduziu sua força de trabalho terceirizada (26 
colaboradores foram dispensados), o que gerou grande impacto não só no atendimento dos usuários, mas 
também nas atividades administrativas rotineiras da UPC, além de outras medidas de economia. Apesar 
de todo o esforço envidado na redução de custos, foi necessária a suplementação de crédito na Ação 
Orçamentária (AO) 2000 – Administração da Unidade, no valor de R$ 3,7 milhões para custear despesas 

redução do teto orçamentário da Autarquia e, em contrapartida, a tendência é que os gastos com serviços/
materiais sofram os reajustes naturais do mercado. 
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5.2 – Gestão de pessoas

5.2.1 - Conformidade Legal

 A Força de Trabalho (FT) da CCCPM estabelecida na Tabela Mestra da Força de Trabalho (TMFT) é 
composta pelas seguintes classes de componentes: Militares da Ativa;Militares da Reserva Remunerada 
(RM1) ou Reformados (Refº); Servidores Civis (SC); Terceirizados (Colaboradores); e Estagiários.

5.2.2 - Avaliação da Força de Trabalho

5.2.3 - Estratégia de Recrutamento e alocação de pessoas:
 A distribuição da FT, da Autarquia, é realizada tendo como fundamento básico a missão 
organizacional da CCCPM, e ancorado no Programa de Gestão de Pessoal da MB.
 
da Estrutura Organizacional da Autarquia: Assessores, Auditor Interno, Chefes de Departamento, 
Encarregados de Divisão e Encarregados de Seção. Militares e Servidores Civis e Colaboradores de Nivel 
Intermediário, exercem as seguintes funções na Autarquia: Auxiliares de Divisão, Auxiliares de Seção, 
Despachantes, Encarregados de Seção, Escreventes, Motoristas, Operadores, Secretários e Supervisores. 
 Os estagiários são distribuídos de acordo com a respectiva área de formação e sob a supervisão 
dos Encarregados.

5.2.4 - Detalhamento de Despesa de Pessoal:

Quadro 9
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 O aumento da despesa com pessoal se deu, principalmente, pelos seguintes fatores:Substituição 
de colaboradores terceirizados e funcionários civis aposentados por militares da ativa e inclusão de 
estagiários. 

5.2.5 - Avaliação de Desempenho, remuneração e meritocracia
 

A progressão funcional para militares é feita por plano de carreira próprio. Os servidores civis são avaliados, 
anualmente, para as progressões funcionais e as oportunidades são iguais para todos , de acordo com o 
desempenho de cada um.
 A CCCPM não possui uma tabela de remuneração para os cargos gerenciais , a remuneração é de 
acordo com a carreira.
 O Estágio Probatório é realizado pelos militares de carreira que chegam, oriundos dos Cursos de 
Formação, Aperfeiçoamento ou Especialização, com duração de 01 ano.
Todos os Cargos Gerenciais são ocupados por servidores efetivos.

5.2.6 - Capacitação Estratégia
 As necessidades de capacitação da FT são apresentadas pelos Assessores e Chefes de 
Departamento, anualmente, para serem estudas e executadas no ano seguinte, conforme instruções e 
prazos estabelecidosna Ordem Interna nº 30-23E. Concluída a Capacitação ou Treinamento, o capacitado 

conhecimento adquirido para parcela interessada da FT, no ano de 2019: 18,12% da FT recebeu treinamento.

 Treinar a FT para obter a produtividade necessária à manutenção da quantidade e qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos pela CCCPM, diante do ajuste no quadro de funcionários terceirizados, 

5.3 – Gestão de licitações e contratos
 A CCCPM desenvolve o seu planejamento para que a aplicação de recursos seja realizada sempre 
por meio das modalidades de licitação, conforme previsto na Lei 8666/93.

 
empréstimos imobiliários e ao pagamento da dívida com o FGTS (amortização e juros), respondendo por 
94,96% do total do valor empenhado. 
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 As despesas realizadas por contratações diretas (dispensa de licitação e inexigibilidade) atingiram, 
aproximadamente, o percentual de 2,8%. Deste, a maior parte diz respeito à compra de terrenos visando à 
construção de imóveis pela CCCPM, montando o valor de R$ 8 milhões.

5.4 – Gestão Patrimonial e infraestrutura

5.4.1 – Conformidade Legal
 Os imóveis de uso especial pertencentes à CCCPM estão todos registrados com suas informações 
atualizadas no Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet).
A Divisão de Patrimonio Imobiliário é regulamentada pelo Regimento Interno da CCCPM e pelas Ordens 
Internas referentes à Gestão do Patrimônio Imobiliário.
Não foram observadas quaisquer irregularidades relacionadas ao patrimônio imobiliário, bem como 

5.4.2 – Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)

QUADRO 10 – IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA
 UPC, EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL

5.4.3 – Não houve desfazimento de ativos.
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5.4.4 – Locações de imóveis e equipamentos

5.4.4.1 – Cessão de espaço físico em imóveis da União na responsabilidade da UPC

QUADRO 11
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5.4.4.2 - Informações sobre imóveis locados de terceiros
 A unidade devolveu o imóvel locado no 9º andar onde a sede da CCCPM está localizada, sendo 

do custeio.

5.4.5 - Mudanças e desmobilizações relevantes: Devolução do 9º andar do predio sede.

 Os seguintes riscos estão relacionados à gestão dos imóveis: invasão; depredação da cercadura; e 
despejo de lixo por terceiros.
 Para mitigar os riscos adotamos as seguintes medidas: inspeções periódicas nos imóveis, de acordo 
com cronograma anual, estabelecendo, assim, ações de presença; cercamento dos terrenos; sinalização; e 

destinação.

5.5 – Gestão da tecnologia da informação

5.5.1 Conformidade legal:

 O Departamento de TI da CCCPM atua conforme o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (PDTIC) elaborado para alinhar as necessidades de TI apresentadas no PE e no regimento 

hardware e software existentes, permitindo adequação às premissas atuais e planejamento futuro. Este 
PDTIC observa ainda os seguintes documentos e normas condicionantes: Plano Estratégico de Tecnologia 
da Informação da Marinha (PETIM); DGMM 540, REV 3 - Normas de Tecnologia da Informação da Marinha; 
Guia de Elaboração de PDTI do Sistema de Administração dos recurso de Tecnologia da informação - SISP 
versão 1.0 de 2012; e Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da CCCPM 2019-2020.

5.5.2 Modelo de governança de TI:
 
de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM).

5.5.3 Montante de recursos aplicados em TI:
  Ao longo de 2019 foi aplicado o montante de R$ 741.814.08 em tecnologia da informação 
distribuídos da seguinte forma:

5.5.4 Principais iniciativas e resultados na área de TI em 2019

 Desenvolvimento de sistema para agendamento de hora marcada pela Internet a, que proporcionou 

atendimento. 
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Esta foi uma resposta da administração à restrição orçamentária que impos uma redução da Força de 
Trabalho e fechamento de postos de atendimento.

5.5.5 - Segurança da informação
 
e Comunicações (OSIC), conforme explicitado na norma da Diretoria Geral de Material da Marinha (DGMM 

 •Estabelecer e divulgar, por meio de Ordem Interna, a Instrução de Segurança da Informação e 

 •Coordenar, junto aos demais setores da unidade, o estabelecimento dos Planos de Adestramento 
de SIC e zelar pelo seu cumprimento;
 •Assessorar o Titular da OM nos assuntos de SIC;
 •Realizar auditoria interna de SIC na unidade, emitindo Relatório de Auditoria
 •Divulgar recomendações referentes as técnicas de Engenharia Social para todo o pessoal da 

 •Coordenar a Gestão de Riscos em Segurança da Informação.

 Atualmente a CCCPM possui dois sistemas considerados fundamentais para o tratamento de 

operações realizadas decorrentes das concessões de Financiamentos e Empréstimos Imobiliários. O SISEI 
propicia a automatização das operações desde a geração dos contratos, informação para liberação do 
recurso, interface para o registro no SCCI e a geração de relatórios de acompanhamento.
 Encontra-se em estudo na CCCPM a contratação, por processo licitatório, para que seja produzido 
um sistema que reúna em uma única plataforma o atual SISEI e SCCI. Esse novo sistema acabaria com a 
necessidade de licenciamento do atual SCCI proporcionando redução substancial dos custos de operação, 
com o novo sistema "se pagando" a médio e longo prazo, além disso teriamos uma mitigação uma fraqueza 

está condicionado ao aporte de recursos.
 
5.6 - Gestão de Custos

5.6.1 - Conformidade Legal 
 A CCCPM observa o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal em relação 
à gestão de custos, contido na Portaria nº157/2011 e no Decreto nº 6.976/2009.
 Além disso, a Diretoria de Finanças da Marinha (DFM) publica uma Circular, que versa sobre o 
Sistema de Custos da Marinha (SCM) e que é atualizada regularmente. O referido documento tem como 
propósito, divulgar a criação e os principais conceitos afetos ao SCM e orientar as Unidades Gestoras 
quanto aos procedimentos para registro dos dados de custos no âmbito da Marinha do Brasil. 

5.6.2 - Estimativa de Custos por área de atuação 
 Durante o ano de 2019, a CCCPM passou a utilizar os centros de custos relacionados à sua atividade-

(Macroatividade 59.00). No entanto, é importante ressaltar que neste primeiro ano de utilização do SCM, 
em virtude da adequação da Autarquia à nova metodologia, alguns custos não foram alocados nestas 

Para calcular a estimativa dos custos alocados por área de atuação, foi elaborada uma planilha com a 

quadro abaixo apresenta os custos aproximados de 2019, separando-os por área de atuação e demonstrando 
a distribuição dos recursos consumidos entre as de apoio e as demais atividades.
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Em R$ 

Fonte: Tesouro Gerencial

5.6.3 - Estimativa de Custos por programa governamental 

 O quadro abaixo apresenta os custos aproximados de 2019, separando-os por programa 
governamental. 

Em R$

Fonte: Tesouro Gerencial

 Os custos relacionados ao programa 0902 são aqueles relacionados aos empréstimos para aquisição 

concedidos no exercício. 
 Já os custos alocados no programa 2108 são aqueles destinados ao pagamento dos seguros de 
Morte ou Invalidez Permanente (MIP), Danos Físicos no Imóvel (DFI) e Morte Por Qualquer Causa (MCQ), 
referentes aos FI e EI concedidos. Este programa também concentra os custos despendidos com a 
Administração da Unidade. 

distribuição de seus custos. 
 Criação  de Ordem Interna para divulgar os principais conceitos afetos ao Sistema de Custos da 
Marinha estabelecendo normas e procedimentos para registro dos dados de custos no âmbito da CCCPM.
 Aprimoramento da elaboração de seu orçamento, considerando a gestão de custos como uma 
ferramenta que permitirá melhoria na alocação dos recursos e qualidade dos gastos.
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5.7 - Sustentabilidade ambiental:

5.7.1 - A CCCPM adota na aquisição de bens e serviços, critérios de sustentabilidade ambiental, em 
consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, priorizando produtos reciclados e recicláveis 
e serviços compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Nesse sentido, 
observa-se nos contratos celebrados, as Instruções Normativas SLTI/MP nº. 01/2010 e 01/2014, bem como 
os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente.

5.7.2 - A Autarquia adota, desde 2008, como diretriz para sua Política de Sustentabilidade Ambiental a 

paulatina, porém continuada, de projetos e práticas que vêm ao encontro das previsões efetuadas pela 
Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P).

5.7.3 –
assim, temos uma política de separação e destinação de resíduos para associações e cooperativas de 
catadores, de acordo com o Decreto Nº 5.940/2006 são publicadas notas em Planos do Dia, cartazes 

meio ambiente, com o objetivo de incentivar hábitos de preservação ambiental, com ênfase no tratamento 
dos resíduos gerados, quer no processo de trabalho quer nas ações individuais dos componentes da Força 
de Trabalho.
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CAPÍTULO 6 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

 A Marinha do Brasil tem como Órgão Superior Máximo, o Ministério da Defesa (52000) e atua como 
Órgão Superior, por intermédio do Comando da Marinha (52131), possuindo a CCCPM (31280), como um de 
seus órgãos subordinados. A Setorial Contábil de Órgão Superior do Comando da Marinha é representada 
pela Unidade Gestora da Diretoria de Finanças da Marinha – DFM (773001), responsável por analisar e 

 O escopo desta declaração leva em conta as demonstrações contá¬beis do Órgão 31280, tendo 
como base as seguintes Unidades Gestoras: 772200 (Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha/CCCPM); 
773008 (Diretoria de Finanças da Marinha/CCCPM); 778000 (Caixa de Construções de Casas para o Pessoal 
da Marinha); e 778001 (CCCPM - Operacionalização dos Empréstimos e Financiamentos Imobiliários).

do Governo Federal (SIAFI). Tem como base as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao 
Setor Público (NBC TSP), o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a Conformidade dos Registros de 
Gestão, o Manual SIAFI, e outros instrumentos que subsidiam o processo de análise.
 A Seção de Contabilidade da CCCPM é responsável pelos registros contábeis no Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), além de emissões análises e conciliações dos 
relatórios contábeis (demonstrações contábeis e notas explicativas). Durante o exercício de 2019, a Seção 
esteve estruturada da seguinte forma:

Base de preparação das demonstrações e das práticas contáveis.

observância NBC TSP, e de acordo com o disposto no Manual SIAFI e no Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público (MCASP), ambos publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN.  As estruturas e a 
composição das Demonstrações Contábeis são compostas por: Balanço Patrimonial; Demonstração das 
Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido; Balanço Orçamentário; e Balanço Financeiro.
Resumo dos principais critérios e políticas contábeis
 A seguir, serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis praticados pelo Órgão 
31280 – CCCPM:
 • Moeda funcional e de apresentação
A moeda na qual as demonstrações contábeis são apresentadas é o Real, todos os seus valores foram 
arredondados para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
 • Uso de estimativas e julgamentos

exercício de julgamento por parte da Autarquia no processo de aplicação das políticas contábeis.
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados, baseando-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias.
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 • Avaliação de Ativos e Passivos
 A avaliação e mensuração dos Ativos e Passivos da Autarquia estão em consonância com a NBC TSP 
ESTRUTURA CONCEITUAL, que trata da estrutura conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação 
Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.
 A avaliação patrimonial é a atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de 
julgamento fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a evidenciação 
dos atos e dos fatos administrativos.

valor original. As atualizações ocorridas e os ajustes apurados, por sua vez, são registrados nas contas de 
resultado.
 São ainda reconhecidos pelo valor original: direitos, títulos de créditos e obrigações, com saldos 
ajustados até a data de encerramento do Balanço, em virtude dos encargos incorridos.
As provisões, quando contabilizadas, são estimadas pelo valor provável de realização para ativos e 
reconhecimento para passivos.
 • Estoques
 Os estoques da CCCPM são compostos por almoxarifado (material de consumo em geral), terrenos 
e imóveis retomados. Estes são reconhecidos pelo valor de custo histórico ou pelo valor realizável líquido, 
dos dois o menor. O custo histórico é a quantia fornecida para se adquirir ou desenvolver um ativo, o 
qual corresponde ao caixa ou equivalentes de caixa ou o valor de outra quantia fornecida à época de sua 
aquisição ou desenvolvimento. Já o valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal 
das operações, menos os custos estimados para a conclusão e os custos estimados de venda, troca ou 
distribuição.
 • Imobilizado
 A mensuração dos itens do ativo imobilizado da CCCPM, após seu reconhecimento inicial, é 
evidenciado pelo Modelo da Reavaliação, onde o item do ativo, cujo valor justo possa ser mensurado 

da reavaliação menos qualquer depreciação e redução ao valor recuperável acumuladas subsequentes, 
devendo a política adotada ser uniforme em cada classe de ativos imobilizados.
 • Intangível
 Este grupo é composto por bens incorpóreos, que na CCCPM são representados pelos softwares 
destinados à manutenção das atividades inerentes à missão institucional da Autarquia. São mensurados 
ou avaliados com base no valor de aquisição, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização 

 • Depreciação e Amortização
 Os respectivos valores de depreciação de bens móveis são calculados pelo Sistema de Controle 
de Material (SISMAT-Web), com evidenciação aos Agentes Responsáveis. A rotina mensal de registro 
da depreciação é efetuada no SIAFI, até a data de fechamento contábil. Tal procedimento está em 
conformidade com a NBC TSP 07– Ativo Imobilizado, que estabelece critérios e diretrizes para o registro 
contábil da depreciação, amortização e exaustão.
 O método de cálculo dos encargos da depreciação é o das cotas constantes, utilizando-se de taxa 
constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere, conforme preconizado na 
Macrofunção 02.03.30 do Manual SIAFI.
Quanto à depreciação de bens imóveis, sua apuração é mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet 
sobre o valor depreciável da acessão, utilizando-se para tanto o Método da Parábola de Kuentzle e a 
depreciação será iniciada no mesmo dia que o bem for colocado em condições de uso.Por não possuir 
bens móveis e imóveis sujeitos a redução de valor por amortização ou exaustão, a Autarquia não apresenta 
registros contábeis desta natureza.

são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável.
 • Ativos e Passivos Contingentes
 Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis. Quando 
relevantes, são registrados em contas de controle e evidenciados em notas explicativas.
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Divulgação das Demonstrações Contábeis

 Conforme preconiza a, NBC TSP 11, as demonstrações contábeis são destinadas a satisfazer 
às necessidades de informação de usuários que não se encontram em condições de exigir relatórios 

anual e devem assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores 
da mesma entidade quanto com as de outras entidades.
 A CCCPM inclui seus balanços, acompanhados de suas respectivas notas explicativas, trimestralmente 
no SIAFI Web, bem como os divulga para todo o público externo em seu sítio eletrônico: 

https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=demonstracoes-contabeis

Desempenho Financeiro do Exercício
 
 No ano de 2019, a CCCPM buscou uma gestão consistente e coerente com o seu planejamento 

que a margem líquida de 36,87%, apurada para o exercício, é maior que a meta estabelecida de 30% 
e que não há riscos de insolvência no curto e longo prazo, conforme apontado pelo índice de liquidez 
geral de 4,86%.
 
modo a oferecer as melhores condições à Família Naval.
 A partir de Abril, foi disponibilizada uma nova ferramenta para tornar a concessão da carta de 

de juros dos programas PROMORAR e PREAMAR foram reduzidas, em conformidade com o mercado e 

 Ressalta-se ainda que, no decorrer do ano, foram ofertados imóveis da Iniciativa Privada, em 
condições diferenciadas e vantajosas. A Autarquia também possui projetos para lançamento de um 

recursos próprios da Autarquia.
 No que diz respeito ao empréstimo imobiliário, este teve suas condições alteradas no mês de Junho, 
com elevação do teto do Empréstimo Individual.
 
melhorias que trazem sustentabilidade e um serviço de excelência prestado à Família Naval. Tal fato se 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPUBLICA), por meio do Núcleo de Excelência 
em Gestão do Rio de Janeiro, às organizações públicas que, no ciclo 2019, realizaram a autoavaliação da 
gestão, seguindo os fundamentos do Modelo de Excelência em Gestão Pública - MEGP. 

6.1 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 01 - Caixa e Equivalentes de Caixa
 
Única em processo de aplicação e resgate pelas UG 778000 e 778001, bem como os valores do Limite de 
Saque da Conta Única.         

Em Reais
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Nota 02 - Créditos a Curto Prazo
 
concedidos, realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.
 A Autarquia apresenta em seu curto prazo, o controle dos direitos a receber dos mutuários 
adimplentes e inadimplentes, oriundos das operações de concessões de EI e FI, bem como os valores a 
conceder registrados em conta contábil transitória.

Em Reais

Nota 03 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
 Este grupo compreende os outros créditos e valores advindos de direitos obtidos junto a diversos 
devedores, além das remunerações da Conta Única e dos ajustes para perdas. A seguir, os referidos 
créditos encontram-se detalhados por conta contábil:   
 • Créditos a Receber por Débitos de Terceiros em Prestação de Serviços – Tomada de Contas Especial
Os créditos a receber registrados neste grupo referem-se aos valores oriundos das responsabilidades por 
irregularidades em prestação de serviços por terceiros.
 • Créditos a Receber de Entidades Federais
 Os créditos a receber de entidades federais correspondem aos valores de contratos de 

(Fundo de Compensação de Variações Salariais) para novação. Quando ocorre a novação, são emitidos 
os títulos CVS, nos termos da Lei nº 10.150, de 21/12/2000, sendo estes utilizados para a amortização da 
dívida da CCCPM junto à CEF. 
 A atualização dos créditos ocorre mensalmente, com base de cálculo apurada através da UPRD 
(Unidade Padrão Referencial Diária) + taxa de juros de novação.
 • Remuneração da Conta Única a Receber
 Refere-se aos rendimentos a receber oriundos da remuneração dos recursos aplicados na Conta 
Única, concernentes ao terceiro decêndio, respeitando o regime de competência. Os registros contábeis 
foram efetuados, em ambas as UG, pela Coordenação de Programação Financeira da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN).
 • Ajuste para Perdas 
 A provisão para perdas no montante de R$ 82,4 milhões é calculada para fazer frente às perdas 
decorrentes do processo de habilitação dos créditos com cobertura do FCVS, nos termos da Lei nº 
10.150, de 21/12/2000.
 Os ajustes são apurados trimestralmente, sendo os valores atualizados pelos juros de novação + 

Em Reais

Nota 04 – Estoques
 Os estoques da CCCPM são reconhecidos na entrada pelo valor de aquisição ou construção. Já na 
saída, os bens são reconhecidos pelo custo médio ponderado.
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Em Reais

 • Terrenos
São os bens de propriedade da Autarquia adquiridos e destinados à construção de unidades habitacionais 
para venda. Em 2019, a variação positiva do saldo da conta de Terrenos foi decorrente de reavaliação e 
elaboração de projetos.
 • Imóveis retomados
A CCCPM possui valores registrados relativos a imóveis retomados, por meio de execução judicial, de 
mutuários inadimplentes, que serão disponibilizados posteriormente para venda.

Nota 05 - Créditos a Longo Prazo 
O item Créditos a Longo Prazo, do Ativo não Circulante, é constituído pelas carteiras de empréstimos e 

Nota 06 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
 Os demais créditos a longo prazo são créditos referentes a tomada de contas especial instaurada 
pela então Diretoria de Contas da Marinha, com vistas a apurar prejuízo causado ao erário por construtora 
contratada pela Autarquia (TCE Nº 024.213/2009-9/CCCPM/MB).
 Foram registrados pela Diretoria de Finanças da Marinha, Setorial Contábil do Órgão 31280, 
conforme previsto no Assunto 02.11.38 - Diversos Responsáveis da Seção 02.11.00 do Manual SIAFI.

Em Reais

Em Reais

Nota 07 - Imobilizado
 O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. Em 31/12/2019, a Autarquia apresentou 
um saldo de R$ 14,7 milhões relacionados a Imobilizado.

Em Reais
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 • Bens Móveis
 Dos Bens Móveis registrados no Órgão, a maior parte refere-se a Móveis e Utensílios, o qual 
é composto por Aparelhos e Utensílios Domésticos, Máquinas e Utensílios de Escritório e Mobiliário 
em Geral. 
 No ano corrente, a Autarquia apresentou um saldo de R$ 136 mil, relacionado aos valores de 
redução a valor recuperável dos bens móveis, que consiste na adequação do valor contábil dos ativos à 
sua real capacidade de retorno econômico. 

 • Bens Imóveis
 Em 31/12/2019, a Autarquia apresentou um saldo de R$ 13,2 milhões no grupo de Bens Imóveis, 
relacionados aos imóveis cadastrados no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de Uso 
Especial da União (SPIUnet) e às elaborações de estudos e projetos.

Nota 08 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
 
contratos vinculados ao FGTS com a Caixa Econômica Federal e com vencimentos no curto prazo:

Em Reais

 Ressalta-se que, no mês de Outubro/2019, foi efetuada uma amortização extraordinária junto à 
Caixa Econômica Federal (CEF), referente ao contrato 365.031-87, no valor de R$ 178.000,00.

Nota 09 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
 A dívida da CCCPM com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) teve origem na captação 
de recursos junto ao extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), para emprego em empreendimentos 
imobiliários construídos nas décadas de 60, 70 e 80. 
 Nos anos de 2008 e 2010, respectivamente, foram contraídos dois novos empréstimos junto a 

programa de habitação popular. 
 No ano de 2017, a CCCPM renegociou a dívida dos contratos nº 119.353-64 e nº 288.771-05, por 
meio da assinatura de dois novos contratos (contratos nº 500.438-72 e nº 500.216-96), com parcelamento 

 A atualização da dívida é efetuada mensalmente, de acordo com a posição sintética enviada pela CEF. 

Em Reais

Nota 10 - Patrimônio Líquido
 O Patrimônio Líquido da CCCPM é composto pelos seguintes itens: 
 • Resultado do Exercício: diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, 
apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais;
 
e acumulados da Autarquia; e
 

Em Reais
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Nota 11 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
 As Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras mais relevantes são representadas pelas 
receitas de juros, oriundas dos valores pagos pelos mutuários, bem como pelas variações monetárias e 
cambiais decorrentes de atualização monetária do saldo devedor das carteiras, dos inadimplentes e dos 
direitos e obrigações junto a CEF.

Nota 12 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 No exercício de 2019 foram contabilizados, neste grupo, valores referentes à reavaliação e 
comercialização de cotas-partes de terrenos da Autarquia, bem como transferência de valores de 
obrigação a pagar dos precatórios contra a CCCPM – GND 3, conforme T2-MEM-2019/02136, para o 
Órgão da Justiça Federal.

Nota 13 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 As Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras são compostas integralmente pelas Variações 
Monetárias, representadas pela atualização monetária do saldo devedor das carteiras e dos inadimplentes, 
além da atualização do saldo da dívida do FGTS pela posição sintética da dívida e regularização de Ordens 
Bancárias canceladas.

Nota 14 - Desvalorização e Perdas com Ativos e Incorporação de Passivos
 Dentro deste grupo, no item Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas, 
encontram-se registrados a atualização do saldo da conta de Ajuste para Perdas de Demais Créditos a 
Receber, em face da inclusão de contratos com status de negado por indício de multiplicidade; a baixa 
da dívida irrecuperável de mutuário sem bens a executar e sem cobertura securitária; e as reavaliações de 
imóveis retomados, que compõem o estoque da Autarquia.
 No item Incorporação de Passivos, foram empenhados os valores de amortização, juros e taxas, 
para possibilitar o pagamento da dívida com a CEF no decorrer do ano.
 Já o saldo do item Desincorporação de Ativos é composto por ajustes contábeis, por baixa de 
material permanente e por comercialização de cotas-partes de terrenos.

Nota 15 - Receitas Orçamentárias – Execução
 As arrecadações no exercício foram constituídas de receitas patrimoniais, serviços e outras receitas 
correntes (Receitas Correntes) e receitas de amortizações de empréstimos e alienação de bens imóveis 
(Receita de Capital). 

Em Reais
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 • Receitas Patrimoniais
 As receitas patrimoniais da Autarquia são oriundas dos rendimentos dos recursos aplicados na 
Conta Única do Tesouro Nacional.

 • Receitas de Serviços
 Do total de receitas correntes, a arrecadação mais relevante da Autarquia é representada pelas 
Receitas de Serviços (Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros e Serviços Administrativos),  que 
corresponde a 86,10% do total das receitas correntes realizadas.

 • Outras Receitas Correntes
 As Outras Receitas Correntes realizadas são compostas pelos seguintes itens: arrecadação de 
multas, juros e mora previstos em contrato dos mutuários; valor principal e de encargo legal dos Créditos 
a Receber por Débitos de Terceiros em Prestação de Serviços; e taxas administrativas pagas pelo mutuário, 

 • Alienação de Bens
 Esta arrecadação diz respeito à alienação de cotas-partes de terrenos.

 • Amortização de Empréstimos
 Com relação às receitas de capital, a arrecadação mais expressiva é representada pelas Amortizações 
de Empréstimos Contratuais. Ressalta-se, que no fechamento do mês, os valores recebidos de amortização 
de empréstimos contratuais são baixados nas respectivas carteiras. 

Nota 16 - Despesas Orçamentárias - Execução 
 As despesas foram empenhadas em dois grupos: Despesas Correntes, constituídas de Juros e 
Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes; e Despesas de Capital, compostas de Investimentos, 
Inversões Financeiras e Amortizações da Dívida.

Em Reais

 • Juros e Encargos da Dívida
 Em janeiro, foram empenhados R$ 4.013.204,00 para o pagamento dos encargos da dívida da 
CCCPM junto à CEF durante o ano de 2019, sendo R$ 4.007.704,00 para os juros e R$ 5.500,00 para as 
taxas de crédito, todos na Fonte de Recursos (FR) 280. Deste total, foram remanejados R$ 300.000,00 
para possibilitar o pagamento da amortização. Logo, a dotação atualizada monta R$ 3.713.204,00 e foi 
totalmente empenhada.
 Do total empenhado, foi liquidado e pago o montante de R$ 2.817.090,93, o saldo de R$ 896.113,07 
foi inscrito como Restos a Pagar Não Processados.
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 • Outras Despesas Correntes
 O elemento de despesa mais representativo no grupo de Outras Despesas Correntes é o que se 
refere a outros serviços de terceiros – PJ. Para a execução dos serviços de apoio administrativo e atividades 
auxiliares da CCCPM, foi empenhado o valor de R$ 4.132 milhões.  
 A dotação inicial de R$ 9.727.867,00 foi atualizada para o montante de R$ 6.829.679,00 em virtude 
do contingenciamento dos Recursos para pagamento de  seguros. Todavia, foram empenhados R$ 
10.182.325,81 para o pagamento das Outras Despesas Correntes ao longo do ano de 2019, em virtude 
do crédito recebido via destaque nas Fontes de Recursos (FR) 100 e 280, valor este não contemplado 
anteriormente na LOA.
 Do total empenhado, foi liquidado e pago o montante de R$ 7.448.972,45 e o saldo de R$ 
2.733.353,36 foi inscrito como Restos a Pagar Não Processados.

Em Reais

 • Investimentos
 Do valor empenhado de R$ 84.950,90 para aquisição de equipamentos e material permanente, 

período, foram inscritos como Restos a Pagar Não Processados o montante de R$ 18.405,40.

 • Inversões Financeiras
 A dotação inicial de R$ 273.860.524,00 foi atualizada para o montante de R$ 293.860.524,00, em 
virtude da abertura de Créditos Adicionais com Superávit Financeiro do Exercício Anterior, no valor de 
R$20.000.000,00, na Fonte de Recursos (FR) 680, na Unidade Orçamentária (UO) 74204. 
 A inscrição em RP, pertencente à UG 778000, refere-se ao montante destinado a projetos e 
aquisição de terrenos. Já os valores registrados na UG 778001 são destinados à concessão de empréstimos 

 • Amortização da dívida
 As despesas empenhadas neste grupo referem-se ao pagamento dos encargos da dívida à CEF, 
relativo aos contratos vinculados ao FGTS (amortização) e totalizam R$ 16.053.572,00. A dotação inicial 
de R$ 15.753.572,00 foi atualizada, com o remanejamento de R$ 300.000,00 inicialmente destinados ao 
pagamento das despesas com juros e taxas de crédito.

em Restos a Pagar Não Processados foi de R$ 2.614.080,04.
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CAPÍTULO 7 

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

7.1- Determinação dos Itens a serem incluídos no relatório integrado

 Os itens incluídos no relatório Integrado foram todos aqueles previstos na Decisão Normativa 
1780/2019. O processo seletivo também levou em conta o grau de impacto dos itens analisados, com relação 
à capacidade da CCCPM de atender os interesses e necessidades das suas principais partes interessadas. 

contexto foram levantadas as fraquezas e ameaças que pudessem afetar  negativamente a capacidade da 

ambiente analisado, que poderiam ser aproveitadas para potencializar essa capacidade.

 Os temas relevantes escolhidos foram aqueles com potencial de afetar a capacidade da Autarquia 

dentre esses estão os processos que envolvem grande materialidade, tais como "FI e EI", assim como os 

como a "Assessoria Imobiliária" e a "Disponibilização de Unidades Habitacionais da iniciativa privada com 
condições diferenciadas para aquisição pela familia naval".
 A escolha dos temas também foi realizada com base no Plano Estratégico da Autarquia, levando-se 

de gerar valor, consolidada em uma "Matriz de Análise Estratégica".

6 "orçamento do custeio aquém das necessidades da Autarquia". Este tópico se reveste de extrema 
importância uma vez que parte dos custos relacionados ao uso do sistema SCCI, utilizado no gerenciamento 
dos Financiamentos e Empréstimos Imobiliários, são diretamente impactados pelo volume de contratos 
produzidos para cada um destes serviços.

7.3 – Tratamento do tema mais relevante

 Oportunamente destaca-se que já estão sendo executadas quatro ações para minimizar os efeitos 
desta fraqueza, inerente à Autarquia: revisão dos contratos de serviços, notadamente o de mão de obra 
terceirizada, reduzindo seus valores à realidade orçamentária da Autarquia; incentivo a redução das 
despesas compulsórias, em especial energia elétrica e material de expediente; adequação da quantidade 
de Postos de Atendimento (PA) localizados fora da cidade do Rio de Janeiro; e gestões junto ao Orgãos 
superiores da Marinha, de modo a rever o teto orçamentário de custeio da CCCPM, considerando o volume 

 Ressalta-se que todas as ações efetivadas, até esta fase, observaram como premissa básica o 
menor comprometimento possível da qualidade e da quantidade dos serviços e produtos  oferecidos a 
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Lista de Siglas e Abreviações

GLOSSÁRIO

BB - Banco do Brasil
BONO - Boletim de Ordens e Notícias
BP - Bilhete de Pagamento
CCCPM - Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha
CCIMAR - Centro de Controle Interno da Marinha
CEF - Caixa Econômica Federal
CM - Comando da Marinha
CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CVS - Compensação das Variações Salariais
DCTIM - Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha
DFM - Diretoria de Finanças da Marinha
EI - Empréstimo Imobiliário
FCVS - Fundo de Compensação das Variações Salariais
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FHE - Fundação Habitacional do Exército
FI - Financiamento Imobiliário
FR - Fonte de Recurso
GRU - Guia de Recolhimento da União
LOA - Lei Orçamentária Anual
MB - Marinha do Brasil
MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
MC – Margem Consignável
MD - Ministério da Defesa
MEG - Modelo de Excelência de Gestão
MPDG - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
NBCT - Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica
NBR - Norma Brasileira

OB - Ordem Bancária
OE - Objetivo Estratégico
OFSS - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
PA - Posto de Atendimento
PAPEM - Pagadoria do Pessoal da Marinha
PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PE - Plano Estratégico
POUPEX - Associação de Poupança e Empréstimo
PREAMAR - Programa Habitacional
PROMORAR - Programa de Moradia da Marinha
RGI - Registro Geral de Imóveis
RIP – Registro Imobiliário Patrimonial
RP - Restos a Pagar
RPL - Rentabilidade do Patrimônio Líquido S/A - Sociedade Anônima
SCCI - Sistema de Controle de Crédito Imobiliário
SELIC - Serviço Especial de Liquidação e Custódia
SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados
SFH - Sistema Financeiro da Habitação
SGM - Secretaria-Geral da Marinha
Continuação do anexo B do Relatório de Gestão 2018 da CCCPM
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SISEI - Sistema de Empréstimo Imobiliário
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SISMAT-WEB - Sistema de Controle de Material
SLTI - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
SPU - Secretaria do Patrimônio da União
STN - Secretaria do Tesouro Nacional
SWOT-“Strengths”(Forças),“Weaknesses”(Fraquezas),“Opportunities”(Oportunidades)e“Threats”(Ameaças) 
T - Quadro Técnico da Marinha
TCU - Tribunal de Contas da União
TI - Tecnologia da Informação
TTC - Tarefa por Tempo Certo
UG - Unidade Gestora
UJ - Unidade Jurisdicionada
UO - Unidade Orçamentária
UPC - Unidade Pretadora de Contas



Relatório 
de Gestão
2019

Caixa de Construções de Casas
para o Pessoal da Marinha

CCCPM


