
Presidente da CCCPM
Contra-Almirante (IM) ALEXANDRE RODRIGUES VIVEIROS 

Ao Presidente, além dos encargos especificamente previstos nas leis e normas em vigor e de

outros que lhe forem come dos, compete:

I – responsabilizar-se perante a MB pelo pleno funcionamento da Autarquia;

II – aprovar as propostas orçamentárias anuais das “O2C”, de custeio e da dívida

com agentes financeiros da Autarquia, bem como promover suas ra ficações legais;

III – estabelecer normas para a aplicação dos recursos das “O2C” e de custeio  de

acordo com os orçamentos aprovados, a cargo da Autarquia;

IV – manter relacionamento direto com as autoridades do SFH, especialmente com

os altos escalões da CEF, visando à obtenção de meios para a concre zação dos programas habita-

cionais para o Pessoal da Marinha e a abordagem de temas de interesse da Autarquia, podendo

delegar tal atribuição; 

V – manter relacionamento direto com órgãos públicos federais, estaduais e munici-

pais, bem como com organizações privadas, para o trato dos assuntos de interesse da Autarquia,

podendo delegar tal atribuição;

VI – promover o intercâmbio de informações com as ins tuições congêneres das de-

mais Forças Armadas e do meio civil, podendo delegar tal atribuição;

VII – firmar acordos, contratos, ajustes e convênios de interesse da Autarquia, po-

dendo delegar tal atribuição quando julgar necessária sua descentralização;

VIII – conduzir a Autarquia de acordo com o que for estabelecido na Polí ca Habita-

cional da MB;



IX – apurar e deliberar sobre possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbi-

dade administra va ou de infração disciplinar, encaminhados pela Comissão de Integridade da Au-

tarquia;

X – aprovar os programas habitacionais para o Pessoal da Marinha, sob o encargo da

Autarquia;

XI – orientar o Diretor-Execu vo quanto ao programa de a vidades a ser realizado

pela Autarquia, com vistas à consecução dos programas habitacionais para o Pessoal da Marinha;

XII – aprovar o RG Anual da Autarquia;

XIII – delegar competência para manutenção de contatos diretos com órgãos exter-

nos, nos níveis hierárquicos correspondentes, no interesse do serviço;

XIV – aprovar as Ordens Internas e outros documentos norma vos que transcendam

à responsabilidade do Diretor-Execu vo;

XV – designar os servidores da Autarquia para os cargos previstos na TMFT e para as

Gerências de Projetos que forem criadas; e

XVI – promover outras providências indispensáveis à eficácia no cumprimento da

missão da Autarquia.



Diretora-Execu va da CCCPM
Capitão de Mar e Guerra (IM) ANDREA NINO DORNELES NEVES

Ao Diretor-Execu vo, além dos encargos previstos nas normas em vigor e de outros que lhe

forem come dos, compete:

I – planejar, dirigir, coordenar e controlar a execução das a vidades técnicas, opera-

cionais e administra vas da Autarquia;

II – exercer as atribuições de ordenador de despesas da Autarquia;

III – examinar e propor para aprovação do Presidente as propostas orçamentárias

anuais das “O2C”, de custeio e da dívida com agentes financeiros da Autarquia;

IV – negociar os termos e acordos, contratos, ajustes e convênios, na área de sua

competência;

V – supervisionar a elaboração dos programas habitacionais para o Pessoal da Mari-

nha, sob encargo da Autarquia;

VI – organizar o programa de a vidades da Autarquia, visando a consecução dos

programas habitacionais para o Pessoal da Marinha, sob encargo da Autarquia;

VII – examinar as prestações de contas da Autarquia, avaliando os resultados alcan-

çados, por ocasião das reuniões do Conselho de Gestão;

VIII  – examinar e apresentar ao Presidente da Autarquia, na época própria, o RG

Anual, contendo os balanços orçamentários, financeiro e patrimonial e demais documentos exigi-

dos pelo TCU;

IX – manter contatos com as autoridades do SFH, com os órgãos públicos, federais e

municipais, bem como com organizações privadas, nos níveis hierárquicos correspondentes, para o

trato de assuntos de interesse de serviço;



X – propor a designação dos servidores da Autarquia para os cargos previstos na

TMFT e para as Gerências de Projetos que forem criadas; e

XI – executar outras atribuições indispensáveis ao cumprimento de suas responsabi-

lidades.

Art. 89 - Aos Chefes de Departamento compete:

I – supervisionar, coordenar e fiscalizar as tarefas das Divisões subordinadas;

II – dirigir as a vidades do seu Departamento e administrar o respec vo pessoal;

III – desenvolver as a vidades do seu Departamento, elaborando instruções técnicas

e administra vas, planos, adotando normas e organizando programas que se tornem necessários;

IV – cooperar e manter entendimentos com as outras Assessorias e Departamentos,

no estudo de assuntos de interesse comum;

V – encaminhar à Assessoria de Controle Interno subsídios para a elaboração do RG

Anual;

VI – avaliar e submeter, mensalmente, os indicadores de resultado do Departamen-

to à apreciação do Conselho de Gestão;

VII – propor a capacitação do pessoal do Departamento; 

VIII – encaminhar subsídios para o Departamento de Administração para a alocação

de recursos orçamentários des nados à execução das a vidades operacionais e de custeio do De-

partamento, bem como gerenciar sua aplicação; e

IX – cooperar com as a vidades de Auditoria Interna, atendendo prontamente as

demandas expedidas pelo Auditor Interno.

Art. 90 - Aos Encarregados de Divisão compete:

I – supervisionar, coordenar e fiscalizar as tarefas das Seções subordinadas;

II – administrar as a vidades e os serviços de sua Divisão;

III – ser responsável pelos estudos, trabalhos e serviços de sua Divisão;

IV – controlar a guarda e a conservação do material de sua Divisão;

V – zelar pela apresentação individual de seus subordinados;

VI – receber citações, in mações, no ficações, ou atos equivalentes, quando es ver

na condição de oficial mais an go presente na Autarquia;

VII – elaborar os expedientes referentes aos assuntos da respec va Divisão; e

VIII  – propor indicadores de resultado, rela vos ao setor, bem como compará-los

com indicadores afins de outras ins tuições.


