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Relatório de Gestão do exercício de 2021, apresentado à sociedade como Prestação de Contas Anual a 
que esta Unidade Prestadora de Contas (UPC) está obrigada, nos termos do art. 70 da Constituição 
Federal, elaborado de acordo com o contido nas disposições da Instrução Normativa nº 84/2020 do 
Tribunal de Contas de União (TCU), na Decisão Normativa nº 187/2020 do TCU e na Circular nº 22/2022 da 
Secretaria-Geral da Marinha (SGM).
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Chegamos ao encerramento de 
mais um exercício financeiro e operacional 
da Autarquia, e é com grande satisfação 
que compartilho com nossa sociedade o 
Relatório de Gestão referente ao ano de 
2021, da Caixa de Construções de Casas 
para o Pessoal da Marinha (CCCPM).

As realizações do exercício de 
2021 foram norteadas pelo Programa 
de Aplicação de Recursos (PAR) da 
CCCPM, ferramenta de planejamento e 
controle gerencial que apresenta as ações 
necessárias para se alcançar os objetivos 
da Autarquia. No PAR constam as metas 
descritas de forma clara, o planejamento 
para o exercício das atividades, bem como 
os recursos, as ações, os prazos e os atores 
responsáveis pela execução do Programa. 
Todos os envolvidos neste processo 
buscaram, com eficácia, eficiência e 
efetividade, o cumprimento das metas 
propostas nesse instrumento gerencial, 
certos de que o êxito nas realizações 
começou no planejamento criterioso das 
ações executadas.

Apesar das restrições de ordem social e econômica impostas ainda pela pandemia da COVID-19 e do 
cenário econômico nacional, com o empenho de toda Força de Trabalho, conseguimos ótimos resultados, 
sendo motivo de sucesso e elogio por parte dos nossos beneficiários, razão da existência da Autarquia.

A Autarquia, caracterizada por sua autonomia administrativa, operacional, jurídica e financeira, 
vinculada ao Ministério da Defesa e supervisionada pelo Comando da Marinha, por intermédio da Secretaria-
Geral da Marinha, vem contribuindo para realizar o sonho de muitos de seus beneficiários, qual seja, a 
aquisição da sua casa própria, sonho este que está incorporado à nossa missão, que é “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 ora oferecidos pela CCCPM vai muito além da simples operação de Financiamento Imobiliário. 
Ela engloba desde a assessoria na fiscalização e verificação da documentação necessária aos 
financiamentos até a conclusão definitiva destes processos.

Dessa forma, o principal desafio estratégico da CCCPM tem sido, até então, oferecer produtos 
competitivos se comparados com aqueles praticados com o mercado imobiliário, mantendo o equilíbrio 
econômico-financeiro da Autarquia. Nesse contexto, além de oferecer as menores taxas de juros para 
a aquisição de imóvel residencial, foram ofertados aos beneficiários desta Autarquia 2.466 unidades 
habitacionais, em construção, pela iniciativa privada, no território nacional, financiados com recursos da 
Caixa Econômica Federal.

A partir de 2022, além de buscarmos a manutenção das melhores condições de mercado,

Contra-Almirante (IM) ARTUR OLAVO FERREIRA

Mensagem do 
Presidente da CCCPM
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daremos  início a construção de novas unidades habitacionais, empregando recursos da Autarquia. Este 
processo demandará uma gama de etapas de planejamento que vão desde a identificação da 
demanda, compra do terreno, construção e finalizando com o financiamento e entrega para o nosso 
beneficiário. A meta é disponibilizar unidades com preços abaixo dos praticados pelo mercado. 

Diante desses desafios, é essencial manter a motivação dos recursos humanos para o cumprimento 
da missão da Autarquia, valendo-se de meios de gerenciamento que reflitam positivamente na gestão. Este 
Relatório de Gestão foi elaborado em parceria com a Alta Administração da CCCPM, traduzindo o pensamento
de toda a Força de Trabalho, e está alinhado com os preceitos contidos na Decisão Normativa nº 187/2020, 
de 9 de setembro de 2020 do TCU.

Conforme a legislação que ampara as ações desenvolvidas nesta Autarquia, esta Presidência tem 
pleno conhecimento de sua responsabilidade quanto ao constante neste relatório, assegurando e ratificando 
a sua integridade, fidedignidade, precisão e completude. Por fim, toda equipe da CCCPM busca exercer suas 
funções, sendo conduzida pelos padrões de ética, integridade, moralidade, transparência e decoro, o que 
fortalece a Governança da Autarquia e proporciona a realização do melhor serviço à sociedade.

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

• Facilitar	aos	beneficiários	da	Autarquia	a	aquisição	da	moradia	própria,	empregando	recursos	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	econômico	
financeiro	da	Autarquia;
• Manter	a	autonomia	orçamentário-financeira	das	operações	imobiliárias	executadas	pela	Autarquia,	por	meio	
das	Operações	Oficiais	de	Crédito (O2C);
• Tornar	a	CCCPM	e	seus	produtos	conhecidos	por	todos	os	seus	beneficiários;	e
• Adotar	a	excelência	na	gestão,	pelo	Modelo	de	Excelência	de	Gestão	(MEG)	da	Fundação	Nacional	da	Qualidade	
(FNQ),	em	particular	por	ser	uma	forma	de	condução	de	ações	que	tem	grande	impacto	nos	resultados	
organizacionais	e	por	prescindir	de	investimentos	significativos.

Principais Resultados Alcançados Fente aos Objetivos Estratégicos e as Prioridades da Gestão:
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A CCCPM é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Defesa (MD), e 
supervisionada pelo Comando da Marinha (CM), por intermédio da Secretaria-Geral da Marinha 
(SGM), com autonomia administrativa, jurídica, operacional e financeira, tendo sede e foro na cidade 
do Rio de Janeiro-RJ. Está situada na Av. Rio Branco, nº 39, Centro, com jurisdição em todo o 
território nacional. Conta, ainda, com 12 Postos de Atendimento (PA), localizados no Centro de 
Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), n a  B a s e  N a v a l  d o  R i o  d e  J a n e i r  o  ( B N R J )  , na Base 
Aeronaval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA), na Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE), na 
Base Naval de Natal (BNN),  na Base Naval de Val de Cães (BNVC), e nas sedes dos 2º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º 
Distritos Navais.

Foi criada pela Lei nº 188, de 15 de janeiro de 1936, com o objetivo de dirimir as dificuldades 
de 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”.

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, sendo descrita da seguinte forma:  “Facilitar a 
aquisição de moradia própria ao pessoal do Comando da Marinha", sendo nossos objetivos estratégicos 
aderentes  a nossa Missão.

A Missão da CCCPM é complementada pelos seguintes objetivos organizacionais permanentes:
- Satisfação e atendimento das necessidades dos clientes, dos parceiros-chaves e das demais partes
interessadas;
- Produtos e serviços com funcionalidade e qualidades adequadas;
- Efetividade (eficácia com eficiência) nas operações da Autarquia;
- Manutenção do equilíbrio econômico-finaceiro, acompanhado de um adequado registro contábil;
- 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 com a legislação vigente.

CAPÍTULO 1 

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL 
E AMBIENTE EXTERNO

IDENTIFICAÇÃO DA UPC

Determinação dos Itens a serem Incluídos no Relatório Integrado

Os itens incluídos no relatório Integrado foram todos aqueles previstos na Decisão Normativa 
187/2020 do TCU. 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. Para isso, foram analisados os ambientes interno e externo, e identificados os riscos 
envolvidos. Nesse contexto foram levantadas as fraquezas e ameaças que pudessem afetar 
negativamente a capacidade da CCCPM de gerar valor para seus beneficiários, bem como as forças e 
oportunidades, existentes em cada ambiente analisado, que poderiam ser aproveitadas para 
potencializar essa capacidade.

Identificação de Temas Relevantes

Os temas relevantes escolhidos foram aqueles com potencial de afetar a capacidade da Autarquia 
de gerar valor positivo para as partes interessadas, em especial para nossos beneficiários. Nesse diapasão, 
dentre esses estão os processos que envolvem grande materialidade, tais como os Financiamentos
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Imobiliários (FI) e os Financiamientos Simplificados (FS), assim como os que não envolvem grande 
materialidade, mas geram valor significativo para os nossos beneficiários, como a “Assessoria 
Imobiliária” e a “Disponibilização de unidades habitacionais da iniciativa privada com condições 
diferenciadas para aquisição pela família naval”.

A escolha dos temas também foi realizada com base no Plano Estratégico da Autarquia, levando-
se em conta a análise SWOT e identificação dos riscos potenciais de impacto sobre a capacidade da 
Autarquia de gerar valor, consolidada em uma “Matriz de Análise Estratégica”.

Destaca-se que, de acordo com a citada Matriz, o aspecto mais significativo foi a fraqueza nº 
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.

Tratamento do Tema Mais Relevante

Oportunamente destaca-se que já estão sendo executadas três 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; e 
realizar gestões junto ao Órgãos superiores da Marinha, de modo a rever o teto orçamentário de 
custeio da CCCPM, considerando o volume financeiro arrecadado com o pagamento dos encargos 
dos empréstimos e financiamentos concedidos.

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 aos 
nossos beneficiários.
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Figura 2 – Organograma da CCCPM

 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

As estruturas permanentes de governança da Autarquia são: o Conselho Técnico, o Conselho de 
Gestão, o Comitê Interno de Governança e a Comissão de Integridade. A estrutura conta, ainda, com as 
Assessorias de Controle Interno e de Auditoria Interna, as quais atuam, respectivamente, como segunda 
e terceira linha de defesa da gestão.

A estrutura organizacional, funcional e as competências específicas das unidades da 
Administração, assim como as atribuições dos respectivos dirigentes e componentes organizacionais 
estão definidas no Regimento Interno da Autarquia.

ESTRUTURA

Figura 1 – A CCCPM destacada na estrutura do Comando da Marinha



Figura 3 – Modelo de Governança 

MODELO DE NEGÓCIO

A CCCPM atinge sua missão por meio de 4 Modelos de Negócios: Financiamento 
Imobiliário; Construção com Recursos Próprios; Construção com Recursos de Outros Agentes 
Financeiros e Parceria com Iniciativa Privada.

• Financiamento Imobiliário - Este modelo de negócio compreende a disponibilização de recursos
financeiros para que os beneficiários adquiram imóveis prontos, novos ou usados, que desejam.

• Construção com recursos próprios - Neste modelo, a CCCPM adquire o terreno, realiza a contratação
da Construtora, por meio de Concorrência, e acompanha e fiscaliza a execução da Obra. 

• Construção com recursos de outros agentes financeiros - Neste modelo, a CCCPM adquire o terreno
e escolhe uma Construtora para que, em parceria com algum agente financeiro, execute a Construção/
Incorporação e venda aos beneficiários. 

• Parceria com Iniciativa Privada - O cerne deste modelo é negociar parcerias com Construtoras para obter
condições vantajosas para que o nosso beneficiário adquira unidades habitacionais prontas ou em 
construção. 

A atividade principal da Autarquia é o financiamento imobiliário, empregando recursos próprios 
para financiamento de imóveis residenciais novos ou usados em quaisquer localidades do território 
nacional. 

-

12
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Ainda no contexto previsto em sua missão de “facilitar a aquisição da moradia própria”, a CCCPM 
emprega parcela de seus recursos na aquisição de terrenos para construção futura de 
unidades habitacionais. A construção dessas unidades, preferencialmente, emprega recursos de 
terceiros, por meio de parceria com instituições financeiras, podendo ainda ser realizada com 
recursos próprios. Com menor prioridade, observada folga orçamentária e financeira, são 
disponibilizados empréstimos imobiliários para aquisição de material de construção, legalização ou 
reparo de imóvel.

O relacionamento com os beneficiários é visto como um dos pontos principais do 
modelo de negócios. Para tal, na sua principal atividade, a Autarquia disponibiliza uma assessoria 
imobiliária especializada, gratuita. Além disso, a CCCPM opera com Postos de Atendimento 
distribuídos nos Comandos de Distritos Navais e nos locais de maior concentração de pessoal para 
estreitar a comunicação dos beneficiários com a Sede, sem a necessidade de deslocamentos. Releva 
pontuar a importância que a Autarquia atribui à capacitação de sua Força de Trabalho, bem como às 
sugestões e reclamações dos beneficiários recebidas por meio dos canais de atendimento presencial, 
telefônico, on-line e ouvidoria, no sentido de aprimoramento constante dos produtos e serviços 
disponibilizados.

As fontes de receita são geradas, na sua maior parte, pelo próprio negócio. São provenientes 
dos encargos mensais dos financiamentos concedidos, multas e juros por atraso no pagamento dos 
encargos, taxas administrativas, aplicações financeiras na conta única do Governo Federal e venda de 
cotas de terrenos das unidades habitacionais pertencentes a empreendimentos da Autarquia.

Os parceiros chave da CCCPM, na condução do negócio, são o Banco do Brasil, a Caixa 
Econômica Federal, as Secretarias de Orçamento Federal e do Tesouro Nacional, as Diretorias de Gestão 
Orçamentária e de Finanças da Marinha, a Assessoria de Coordenação do Orçamento da Secretaria-Geral 
da Marinha e o Ministério da Defesa. A seguir estão relacionados os principais processos do modelo de 
negócios para geração de valor:

Quadro 1 – Processos Principais e de Apoio da Cadeia de Valor 



Relação com o Ambiente Externo e Clientes
No ambiente externo ocorrem eventos no âmbito econômico, social e legal, que afetam o negócio da 

CCCPM. Para tal, A CCCPM apresenta as principais informações sobre a aplicação das normas, por meio da 
demonstração da Transparência e Prestação de contas, disponíveis no link: https://www.marinha.mil.br/cccpm/?
q=transparencia-prestacao.

Componente Econômico
Em 2021 no campo econômico, destaca-se a taxa SELIC que foi continuamente subindo até 

atingir 9,25% a.a. no final do exercício, impactando, a partir do segundo semestre, nossos 
negócios em 2021. Para 2022 há previsão de que a taxa chegue a 13,25%, com viés de alta.

No que tange ao nosso público-alvo (servidores civis e militares), observou-se baixa capacidade 
de endividamento, prejudicando a aquisição da casa própria por meio de financiamento de longo 
prazo, particularmente na cidade do Rio de Janeiro, local de maior concentração de beneficiários da 
CCCPM.

Em decorrência da reestruturação da carreira dos militares, houve uma melhora na capacidade 
de financiamento dos nossos beneficiários, gerando aumento nas solicitações de financiamentos.

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 residindo nessas áreas, 
caracterizadas pela violência e exposição a intempéries da natureza, em áreas suscetíveis a 
deslizamentos e alagamentos e, para esses beneficiários, a CCCPM dispõe de um programa 
denominado Programa Especial de Apoio a Moradores de Área de Risco (PREAMAR), com condições e 
taxas diferenciadas e específicas para quem habita em área de risco social e ambiental.

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. Os contatos feitos por esse canal são analisados 
pelo Conselho de Gestão, resultando em um contínuo melhoramento operacional. As 
demandas feitas por este canal têm um prazo de até 05 dias úteis para serem resolvidas. No 
exercício de 2021, 100% das demandas foram atendidas nesse prazo.

Quadro 2 - Resultados dos Serviços de Ouvidoria 2021

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 realizadas.

Como principais ações desencadeadas podemos exemplificar:
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• realização de palestras em diversas OM localizadas, preferencialmente, na sede dos Distritos
Navais;



15

Revista 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

*Continua uma redução significativa da participação da CCCPM em palestras e eventos da UMA no ano de 2021 devido à 
pandemia de COVID-19. As palestras estão restritas apenas aos Centros de Formação.

• divulgação da revista “REMMAR” no sítio da Autarquia, na internet/intranet e publicação no
“NOTICIÁRIO DE BORDO”, E-mail Marketing e Aplicativo de celular;
• divulgação nos painéis informativos do Com1°DN dos produtos e serviços da CCCPM;
• 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.



16

CAPÍTULO 2 
GOVERNANÇA, 
ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

A versão atual do Plano Estratégico da CCCPM (2021 a 2025), foi revisada e atualizada em 2021, 
estabelecendo os objetivos estratégicos para o cumprimento da missão da Autarquia, para isso, foram 
estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos:
1. Ofertar ao pessoal da MB produtos imobiliários em condições mais vantajosas que as oferecidas no mercado;
2. Manter o equilíbrio econômico-financeiro da Autarquia;
3. Manter uma Força de Trabalho capacitada e motivada;
4. Atender aos requisitos de ações socioambientais necessárias a manutenção da boa imagem da autarquia
perante a sociedade;
5. Substituir o SCCI, SisEI e CCCPM ONLINE por um único sistema que gerencie toda a vida financeira do
beneficiário bem como seu acesso aos portais de serviço; e
6. Manter a excelência da gestão pelo Modelo de Excelência de Gestão (MEG) por apresentar
comprovadamente grande impacto nos resultados organizacionais.

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

 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 
de Ação é responsabilidade de um setor específico, também mencionado no quadro a seguir.

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.
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.

 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 
título de juros, amortizações e quitações antecipadas dos financiamentos e empréstimos, e serão 
aplicados em novos FI, FS e na aquisição de terrenos para novas construções. As amortizações irão nos 
devolver o valor financiado/emprestado, os juros vão atualizar o valor disponível para novos 
financiamentos e aumentar a capacidade da Autarquia para atendimento de seus beneficiários, 
perpetuando, assim, as suas atividades e gerando valor para os beneficiários e partes interessadas.

PRINCIPAIS PROCESSOS E PROGRAMAS IMOBILIÁRIOS
Os principais processos que contribuíram para o alcance dos resultados são:

A) Financiamentos Imobiliários (FI):
Destina-se ao financiamento 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 

total de recursos alocados em 2021 foi de R$ 138.343.493,70, um aumento de 6,37% em relação a 2020, os 
quais foram suficientes para atender toda a demanda para esse produto. A seguir são apresentados os dois 
principais Programas relacionados ao FI:

PROGRAMA PROMORAR – modalidade de financiamento que atende à compra, à construção ou à 
ampliação de imóvel, à quitação de financiamento ou à compra de terreno com construção simultânea.

PROGRAMA PREAMAR - modalidade de financiamento até o valor máximo de 220 salários mínimos, com 
taxas de juros especiais, destinados a beneficiários que comprovadamente residam em áreas de risco, 
causado pela violência urbana ou com possibilidade de a residência ser atingida por ações da natureza.

B) Outros Processos
- Financiamento Simplificado (FS):

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 FS 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, sendo que em 
2021 foram financiados R$ 44.256.723,92.

- Assessoria Imobiliária:
 Serviço de assessoria em assuntos envolvendo documentação de imóveis, tipos de 

financiamento, compra, venda, legalização, partilha, sub-rogação de imóveis, etc. Este produto está 
sendo disponibilizado gratuitamente ao nosso usuário.

ATUAÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Os componentes da Estrutura de Governança e suas competências para atuação estão 

detalhadas a seguir:
Comitê interno de Governança – Instituído nos termos do Decreto nº 9.203/17, tem suas 
competências atribuídas ao Conselho de Gestão da Autarquia. Visa a auxiliar o Diretor Executivo na 
implementação e manutenção de processos e estruturas adequados à incorporação dos princípios e 
diretrizes da Governança, previstos para a Autarquia. 
Plano de Integridade – Planeja as ações de treinamento relacionadas ao Programa de Integridade. 
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).
Assessoria de Controle Interno – Atua na segunda linha de defesa, e para isso, monitora os controles 
existentes e implementa outros controles a fim de minimizar os riscos inerentes ao negócio e torná-los 
aceitáveis.
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A Alta Administração é assessorada pelo Conselho de Gestão e demais componentes da estrutura 
de governança, estes atuando no auxílio ao processo de tomada de decisão, tendo sempre em focoos 
objetivos estratégicos.

Para garantir a legalidade, economicidade, eficiência e legitimidade dos atos, processos e 
procedimentos da Autarquia, a alta administração 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 reúne 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 acórdãos 588/2018 e 2.699/2018 do TCU.

Ressalta-se que dos objetivos estratégicos citados no capítulo 2 decorrem várias metas que serão 
viabilizadas pelos Planos de Ação para o exercício.

Quadro 5 - Objetivos, Indicadores de Desempenho e Metas

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

gestão pautados nos acórdãos 588/2018 e 2.699/2018 do TCU.

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

QUADRO 5 – OBJETIVOS, INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS

OE
INICIATIVA

ESTRATÉGICA
INDICADOR

META
2021

RESUL
TADO 
2021

META
2022

PARTES 
INTERESSADAS

PPA
(*)

1

Ofertar financiamentos 

Imobiliários destinados a 

obtenção da moradia 

própria ao pessoal da MB

Crescimento de 

beneficiários 

atendidos com 

Financiamento 

Imobiliário da 

CCCPM

2,00% -8,87% 2,00%

Comando da 

Marinha;

Beneficiários e 

familiares; e

Conselho de 

Gestão.

NEG

Prestar Consultoria 

Imobiliária ao pessoal da 

Marinha do Brasil

Assessoria 

Imobiliária 

prestada

>0 260 >0

Comando da 

Marinha;

Beneficiários e 

familiares; e

Conselho de 

Gestão.

NEG

Divulgar programas 

habitacionais e operações 

Imobiliárias da Autarquia 

para o pessoal da MB

Divulgação 46 8 46

Comando da 

Marinha;

Beneficiários; e

Conselho de 

Gestão.

MKT

Disponibilizar 

atendimento adequado à 

necessidade dos 

beneficiários.

Satisfação no 

atendimento 

presencial

95,00% 99,57% 95,00%

Comando da 

Marinha;

Beneficiários e 

familiares; e

Conselho de 

Gestão.

PMGes

Satisfação do 

beneficiário no 

Financiamento 

Imobiliário

97,00% 99,63% 97,00%

Comando da 

Marinha; e

Beneficiários e 

familiares.

PMGes

Reclamações 

apresentadas na 

Ouvidoria

5,00% 28,98% 5,00% Comando da 

Marinha; e 

Conselho de 

Gestão.

PMGes

19
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Demandas da 
Ouvidoria 
atendidas no 
prazo

100,00% 100,00% 100,00%

Comando da 
Marinha;
Beneficiários e 
familiares; e
Conselho de 
Gestão.

PMGes

2

Operar sua carteira de 
produtos de modo que o 
conjunto de seus 
resultados mantenha o 
equilíbrio econômico 
financeiro da Autarquia

Acompanhamen
to da 
Arrecadação

100,00%
129,44

% 100,00%

Comando da 
Marinha, Órgãos 
de controle; e
Conselho de 
Gestão.

NEG

Rentabilidade da 
carteira

9,14% 9,31% 9,14%

Comando da 
Marinha, Órgãos 
de controle; e
Conselho de 
Gestão.

NEG

Inadimplência 
-Volume
Financeiro

6,00% 6,01% 6,00%

Comando da 
Marinha, Órgãos 
de controle; e
Conselho de 
Gestão.

NEG

Comportamento 
dos Ativos

11,97% 1,06% 11,97%

Comando da 
Marinha, Órgãos 
de controle; e
Conselho de 
Gestão.

NEG

Margem Líquida 30,00% 53,94% 30,00%

Comando da 
Marinha, Órgãos 
de controle; e
Conselho de 
Gestão.

NEG

Liquidez Geral R$1,00
R$6,16

R$1,00

Comando da 
Marinha, Órgãos 
de controle; e
Conselho de 
Gestão.

NEG

ROE – 
Rentabilidade 
do ativo

8,14% 6,97% 8,14%

Comando da 
Marinha, Órgãos 
de controle; e
Conselho de 
Gestão.

NEG

Quociente de 
variação do 
Estoque em 
relação à FI e 
FS concedidos

10,00% 22,39% 10,00%

Comando da 
Marinha, Órgãos 
de controle; e
Conselho de 
Gestão.

NEG

3 Identificar a necessidade 
de realizar capacitações

Capacitação da 
Força de 
trabalho

6,25% 10,92% 6,25% Comando da 
Marinha, Órgãos 
de controle; e
Conselho de 
Gestão.

CAP
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Manter a força de 
trabalho motivada

Satisfação da 
Força de 
Trabalho - PCO

90,00% 93,33% 90,00%
Força de trabalho; 
e Conselho de 
Gestão.

MKT

4

Estimular a relação com
todos os públicos de
relacionamento da
autarquia, participando
de projetos
socioambientais que
promovam a integração
da instituição com a
sociedade

Práticas de 
natureza
Socioambiental

40 60 40 

Comando da
Marinha; Força 
de trabalho; e
Conselho de
Gestão.

RS

5
Fomentar a cultura de
excelência em gestão na
CCCPM

Desenvolviment
o da Gestão – 
Eventos

100 100 100

Comando da
Marinha, Órgãos
de controle; e
Conselho de
Gestão.

PMGes

(*) 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.

A alta administração estabelece como prioridade o atendimento dos FI, em detrimento dos
EI.

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:

• Satisfação e atendimento das necessidades dos beneficiários, dos parceiros chaves e das
demais partes interessadas;

• Produtos e serviços com funcionalidade e qualidade adequada;
• Efetividade (eficácia com eficiência) nas operações da Organização;
• Atuação em conformidade com as normas da MB e legislação pertinente;

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 Operações Oficiais de Crédito (O2C), prioritariamente, no atendimento dos
FI, observado o equilíbrio econômico-financeiro da Instituição e a priorização da realização das
despesas de custeio operacionais sobre as administrativas”.

Por fim, foram identificados os objetivos estratégicos, formuladas as estratégias decorrentes e
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:

21
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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; PRS – Plano de Responsabilidade Social; PMGes – Plano de Melhoria de Gestão; e PEPH – Plano 
de Execução de Programas Habitacionais.

A alta administração estabelece como prioridade o atendimento dos FI, em detrimento dos FS. 

Aspectos do Planejamento Estratégico da CCCPN 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:

• Satisfação e atendimento das necessidades dos beneficiários, dos parceiros chaves e das demais 
partes interessadas;

• Produtos e serviços com funcionalidade e qualidade adequada;
• Efetividade (eficácia com eficiência) nas operações da Organização;
• Atuação em conformidade com as normas da MB e legislação pertinente;

A avaliação estratégica se processou a partir de um cenário considerado para o exercício e pelo 
confronto de todos 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 FS em face 
das condições favoráveis disponibilizadas pela Autarquia, implicando no emprego do orçamento anual 
das Operações Oficiais de Crédito (O2C), prioritariamente, no atendimento dos FI, observado o equilíbrio 
econômico-financeiro da Instituição e a priorização da realização das despesas de custeio operacionais 
sobre as administrativas". 

Por fim, foram identificados os objetivos estratégicos, formuladas as estratégias decorrentes e 
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:

- Facilitar aos beneficiários da Autarquia a aquisição da moradia própria, empregando recursos
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
econômico-financeiro da organização;

- Manter a autonomia orçamentário-financeira das operações imobiliárias executadas pela
Autarquia, por meio das O2C;

- Tornar a CCCPM e seus produtos conhecidos por todos os seus beneficiários; e
- Adotar a excelência na gestão, pelo Modelo de Excelência de Gestão (MEG) da Fundação Nacional

da Qualidade (FNQ), em particular por ser uma forma de condução das ações que tem grande impacto nos 

Manter a força de
trabalho motivada

Satisfação da
Força de
Trabalho - PCO

90,00% 93,33% 90,00%
Força de trabalho;
e Conselho de
Gestão.

MKT

4

Estimular a relação com 
todos os públicos de 
relacionamento da 
autarquia, participando 
de projetos 
socioambientais que 
promovam a integração 
da instituição com a 
sociedade

Práticas de 
Natureza 
Socioambiental

40 60 40 

Comando da 
Marinha; Força 
de trabalho; e 
Conselho de 
Gestão.

PRS

5
Fomentar a cultura de 
excelência em gestão na 
CCCPM

Desenvolviment
o da Gestão –
Eventos

100 100 100

Comando da 
Marinha, Órgãos 
de controle; e
Conselho de 
Gestão.

PMGes

(*)  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.

A alta administração estabelece como prioridade o atendimento dos FI, em detrimento dos
EI.

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:

• Satisfação e atendimento das necessidades dos beneficiários, dos parceiros chaves e das
demais partes interessadas;

• Produtos e serviços com funcionalidade e qualidade adequada;
• Efetividade (eficácia com eficiência) nas operações da Organização;
• Atuação em conformidade com as normas da MB e legislação pertinente;

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 Operações Oficiais de Crédito (O2C), prioritariamente, no atendimento dos
FI, observado o equilíbrio econômico-financeiro da Instituição e a priorização da realização das
despesas de custeio operacionais sobre as administrativas”.

Por fim, foram identificados os objetivos estratégicos, formuladas as estratégias decorrentes e
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:
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resultados organizacionais e por prescindir de investimentos significativos.
Por sua vez, os objetivos do exercício, denominados como Objetivos Estratégicos (OE), foram 

definidos para o exercício de 2021 e refletiram o posicionamento da Autarquia voltado para o crescimento, 
com a ampliação da sua carteira de produtos e clientes, e para o cumprimento da Missão Institucional 
desta Unidade, conforme relacionado a seguir:

1- Ofertar ao pessoal da MB produtos imobiliários em condições mais vantajosas que as oferecidas
no mercado.

Para os OE acima, foram estabelecidos os seguintes indicadores e metas no exercício de 2021:

Os riscos identificados ao alcance dos OE supracitados foram:
- Descontinuidade do Sistema de Controle de Crédito Imobiliário, por iniciativa da empresa

contratada;
- Inviabilidade das atividades administrativas e operacionais, devido ao valor do orçamento do 

custeio estar aquém das necessidades da Autarquia e da descontinuidade da mão de obra terceirizada;
- Descontinuidade na concessão de novos FI e EI devido ao atraso na aprovação e/ou regulamentação

da LOA, respectivamente, pelo Congresso Nacional e Poder Executivo; e
- Perda repentina de parte significativa da Força de Trabalho, por razões que inviabilizem parte

significativa da Força de Trabalho de comparecer presencialmente na Autarquia.

O Processo de Concessão do Financiamento Imobiliário

A CCCPM, para o cumprimento de sua missão institucional, realiza as suas atividades conforme 
processos predefinidos que são reavaliados periodicamente, haja vista a dinâmica do mercado onde as 
mesmas estão inseridas. Dentre os vários processos, destacam-se como macroprocessos estratégicos 
finalísticos: Processos de Concessão de FI e FS.

Para que esses macroprocessos finalísticos possam ser levados a efeito com eficiência e eficácia, 
outros processos considerados de apoio são desenvolvidos, tais como: Recrutamento e Capacitação, 
Marketing, Ouvidoria, Controle Interno, Limpeza, Conforto, Segurança e Recuperação de Crédito, que 
contribuem para que o resultado planejado relativo ao volume de operações de crédito e de beneficiários 
atendidos seja alcançado.

O macroprocesso finalístico “Concessão de FI” tem por concepção a oferta de recursos financeiros 
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 
recursos da própria Autarquia, financia as seguintes operações: 

- aquisição de imóvel, novo ou usado;
- ampliação de imóvel próprio;
- construção de imóvel em terreno próprio;
- aquisição de terreno com construção simultânea; e
- transferência de financiamento (portabilidade).
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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.

O terceiro programa habitacional é o PREAMAR que empresta ou financia recursos para 
o beneficiário vivenciando, em sua moradia, situações de risco, relacionadas à violência urbana ou ações
da 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 FI.  

O macroprocesso finalístico “Concessão de FS” tem por concepção a oferta de recursos, para 
reparo, 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 a margem consignável do beneficiário. A contração do FI pode ser feita on-line, 
pela página da CCCPM, ou presencialmente na sede da Autarquia ou em um de seus postos de 
atendimento, localizados nas sedes dos Distritos Navais, munido da documentação básica, para dar 
entrada no seu pedido.

Hoje, o FS atinge uma parcela expressiva dos nossos beneficiários, contudo, ficou decidido por 
não se atribuir para este produto um indicador de desempenho específico, visto que, em sua 
proposta, o FS possui uma característica complementar à questão habitacional quando comparado ao 
que se propõem os Programas Habitacionais citados anteriormente.

Em 2021, as atividades relacionadas aos processos FI e FS 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 seus beneficiários não fossem prejudicados, em decorrência do forte 
aquecimento do mercado imobiliário nos anos anteriores, a crise econômica do país, e os transtornos 
causados pela Pandemia do Coronavírus (COVID-19).

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 beneficiários a possibilidade de financiar 100% do valor do imóvel, priorizado a 
manutenção de taxas de juros competitivas, além de ter criado uma faixa específica para beneficiários 
com renda até R$ 11 mil que estejam adquirindo o primeiro imóvel.

A CCCPM desenvolveu, também, ferramentas on-line para a concessão da carta de crédito 
do financiamento imobiliário e para a concessão do FS, otimizando, assim, processos e poupando o 
tempo de deslocamento dos beneficiários.

DEESEMPENHO OPERACIONAL

Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho
O monitoramento da execução do Planejamento Estratégico, em particular, de seus Objetivos 

Estratégicos, 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 Planejamento Estratégico, bem como dos resultados dos indicadores de 
desempenho são avaliados para correção de eventuais desvios de metas. Ressalta-se que a 
definição dos indicadores de desempenho é realizada de modo que os Objetivos Estratégicos da 
Unidade tenham pelo menos um indicador correspondente.

A Iniciativa Estratégica 1 que prevê “Ofertar Financiamentos Imobiliários destinados a obtenção 
da moradia própria ao pessoal da MB” tem seu desempenho medido pelo crescimento 
de beneficiários atendidos com financiamento Imobiliário".
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De modo a atingir o estabelecido para a Iniciativa 2 “Prestar Consultoria imobiliária ao pessoal da 
Marinha do Brasil”, a CCCPM passou a contabilizar todos os atendimentos enquadrados como Consultoria 
Imobiliária, sendo aqueles que envolvem documentação de imóveis, tipos de financiamento, compra, 
venda, legalização, locação e tudo mais sobre o mercado imobiliário. Este serviço é disponibilizado aos 
beneficiários da Autarquia em todo processo de FI e ainda, para os demais beneficiários mesmo que não 
estejam contratando seu financiamento com a CCCPM. Para 2021, a meta previu um incremento de 2% 
no total de atendimentos de Consultoria Imobiliária em relação ao ano de 2020. Esse incremento não foi 
alcançado em 2021, em função dos transtornos causados pela Pandemia da COVID-19.

Comentários s obre os Resultados Obtidos em 2021
O resultado obtido em 2021 sofreu influência da Pandemia do Coronavírus. Tal cenário, contudo, 

induziu a realização de ajustes administrativos e aprimoramento dos processos de FI e FS, 
especialmente, das versões on-line das solicitações, o que veio a suprir a demandada em locais onde 
não existem Postos de Atendimento, proporcionando maior rapidez nos processos e maior facilidade 
aos nossos beneficiários no acesso aos produtos oferecidos pela CCCPM. A emissão de cartas de 
crédito para FI e a concessão de FS on-line têm sido muito superiores àquelas atendidas pela 
forma presencial. 

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 
marketing e notas publicadas no Boletim de Ordens e Notícias, tem reduzido o déficit de conhecimento 
da CCCPM junto à Família Naval e uma parcela nova de beneficiários tem procurado a CCCPM.

Em 2021, fruto das sucessivas elevações da Taxa SELIC, que é a principal referência para a definição da 
nossa taxa de juros, foi possível disponibilizar aos nossos beneficiários condições cada vez mais atrativas para 
a aquisição da moradia própria. A CCCPM trabalhou com uma taxa de juros no ano entre 6,00% e 8,10%. 
Permanecem disponibilizadas aos nossos beneficiários, na concessão de FI, a possibilidade de escolha do 
fator de correção do saldo devedor pela Taxa Referencial de Juros (TR) e pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), tanto pelos sistemas de amortização SACRE e PRICE.

Estas novas formas de contratação do FI têm sido empregadas em algumas instituições bancárias 
e com forte apelo em virtude de se poder reduzir substancialmente a taxa de juros e, consequentemente, 
o valor do encargo mensal do financiamento. A CCCPM manteve certa cautela no desenvolvimento desse

A meta de 2021 estabelecia o incremento de 2% no total de beneficiários atendidos em relação 
ao ano de 2020. O resultado obtido não possibilitou que a meta prevista para o exercício fosse atingida, 
em função dos transtornos causados pela Pandemia do Coronavírus.aos beneficiários da Autarquia em 
todo processo de FI e ainda, para os demais beneficiários mesmo que não estejam contratando seu 
financiamento com a CCCPM. Para 2020, a meta previu um incremento de 5% no total de atendimentos de 
Consultoria Imobiliária em relação ao ano de 2019. Esse incremento não foi alcançado em 2020, em função 
dos transtornos causados pela Pandemia da COVID-19.
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produto, visto que, apesar do FI com IPCA produzir encargos iniciais inferiores aos obtidos pelo processo 
de FI atual (com atualização do saldo devedor pela TR), considerando os níveis atuais de inflação, existe 
uma grande probabilidade de que esse encargo mensal aumente sobremaneira, especialmente, após o 
10º ano, no caso de FI contratado em 360 meses, por exemplo.

Perspectivas para os Exercícios Futuros
Estima-se que a Divisão de Financiamentos Imobiliários possa prospectar uma quantidade 

maior  de FI em 2022, haja vista a maior produtividade individual detectada em 2021, mesmo com a 
influência da Pandemia do Coronavírus. A implantação do FI com correção do saldo devedor pelo IPCA, 
e a disponibilização do sistema de amortização PRICE poderá ser também um fator catalisador de novos 
contratos em função da redução do encargo inicial.

Adicionalmente, vislumbra-se que a retomada de lançamento de novos 
empreendimentos construídos pela CCCPM, financiados pela própria Autarquia, certamente, 
ampliará a quantidade de contratos firmados.

Para fazer frente a esse aumento da demanda prevista é imprescindível à manutenção de, 
no mínimo, as quantidades de pessoal para diligenciamento de processos e da estrutura de 
atendimento ao cliente, disponibilidade e melhorias nos sistemas, continuidade nas atividades 
de divulgação dos produtos da CCCPM e acompanhamento diuturno das modificações do 
mercado imobiliário e lançamento de novos produtos.

AVALIAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS DAS ÁREAS RELAVENTES DA GESTÃO

Gestão Orçamentária e Financeira
Perfil de Gasto da UPC

Execução orçamentária e financeira detalhada por Ação Orçamentária (AO) das Unidades 
Orçamentárias (UO) 74204 e 52232. Todas as informações foram extraídas do Tesouro Gerencial.

Distribuição da Dotação Atual pelas Ações Orçamentárias

2020 2021
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Execução por Grupo e Elemento de Despesa
Exercício Financeiro 2021
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Exercício Financeiro 2020
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Análise do Desempenho 
Ação Orçamentária 00GY- Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha

No Exercício de 2021, os créditos provisionados foram prontamente empregados para atender a 
demanda por FI e FS, abrangendo as atividades de empréstimos para aquisição de material de 
construção e reformas em residências e financiamentos da moradia própria, concedidos no exercício, 
possibilitando o atendimento de mais de 3 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 de R$ 16 milhões, ao final do exercício, por conta de superávit financeiro, para atender os 
financiamentos em processamento, com previsão de conclusão no início de 2022. Houve, ainda, a troca da 
Fonte de Recursos, FR 163 para a FR 180, no montante de R$ 4,9 milhões, por ocasião de uma frustração de 
receitas de Alienação de Bens imóveis.

Os valores empenhados e não liquidados somam R$ 85,66 milhões, 44,85% do total provisionado. 
Foram inscritos em Restos a Pagar e serão destinados ao atendimento dos processos de FI iniciados no 
exercício de 2021 que, devido ao seu procedimento criterioso, serão finalizados no exercício de 2022.

Do montante inscrito em Restos a Pagar (RP) em 2020, foi executado, na FR 150, o montante de 
R$ 1,70 milhões e cancelado o valor de R$ 83 mil, por frustração de receita; já nas FR 180 e 163, os 
montantes inscritos foram integralmente executados, a saber, R$ 76,54 milhões e R$ 859,00, 
respectivamente.
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 
2021, foram empenhados R$ 18,87 milhões, sendo R$ 16,03 milhões referentes à amortização e R$ 2,84 
milhões aos juros e encargos. Foram pagos R$ 13,84 milhões a título de amortização e R$ 2,22 milhões a 
título de juros e encargos. Em relação aos Restos a Pagar, foram inscritos R$ 2,81 milhões em 2021.     



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 território nacional, que apresente demanda por parte dos beneficiários da CCCPM.

As aquisições de terrenos, para serem levadas a efeito, são precedidas de pesquisa anual realizada 
com os beneficiários, a fim de se identificar onde a demanda por unidades habitacionais estaria concentrada, 
de modo a justificar o investimento. 

No final do exercício financeiro de 2021 foi concluído certame licitatório para a construção 
do Empreendimento Noroeste I, em Brasília-DF e o valor empenhado de R$ 28 milhões foi inscrito em 
Restos a Pagar Não Processados. O pagamento será efetuado ao longo do exercício de 2022. Foram ainda 
destinados aproximadamente R$ 70 mil 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) têm previsão de serem executadas ao longo de 2022 e 2023.

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 FS concedidos.

Os recurso disponibilizados atenderam mais de 24 mil contratos da CCCPM. O número de 
contratos de seguro depende da quantidade de FI e FS concedidos, ou seja, é impactado pela demanda 
por produtos e serviços desta Autarquia e pela disponibilidade de recursos orçamentários.

 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 12 postos de 
atendimentos distribuídos pelo país.

Os créditos provisionados foram prontamente empregados, conforme o 
planejamento orçamentário, não havendo recursos ociosos ao longo de todo o período.

Em 2021, o valor previsto na LOA foi de R$ 5,136 milhões, mantendo-se o patamar previsto na 
LOA em 2020 (R$ 4,48 milhões), que havia sofrido uma redução de 13% em relação ao valor da LOA 2019 
(R$ 5,15). No decorrer do exercício financeiro, foi recebida uma suplementação de crédito, no valor de R$ 
1,75 milhões para custear despesas operacionais atreladas à atividade-fim da UPC. 

Os valores inscritos em Restos a Pagar não processados nesta AO totalizaram R$ 3,89 milhões e 
são destinados aos materiais já solicitados e serviços contratuais iniciados em 2021 que não foram 
concluídos no exercício. 

Em relação aos Restos a Pagar reinscritos, o valor de R$ 7.601,59 mostra-se irrelevante diante 
do total de recursos orçamentários gerenciados pela UPC, representando menos de 1% do total de 
Restos a Pagar inscritos. 

Análise do Resultado e Principais Desafios
Diante do cenário econômico vigente em nosso país nos últimos anos, as restrições orçamentário-

financeiras continuam a impactar na operação da UPC. Visando a equilibrar as obrigações contratuais 
assumidas com esta realidade, foram implementadas ações de economia e redução de diversas despesas, 
para adequação à disponibilidade orçamentária.
28
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O principal desafio desta UPC se refere às reduções significativas sofridas na LOA na AO 2000 – 
Administração da Unidade, desde 2018. Em 2019, 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. Os desafios 
continuarão em 2022, já que houve uma redução do teto orçamentário da Autarquia e, em contrapartida, 
a tendência é que os gastos com serviços/materiais sofram os reajustes naturais do mercado.

GESTÃO DE PESSOAS
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.

avaliação da Força de t rabalho

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.

Os Oficiais de carreira e Contratados, de Nível Superior, ocupam as seguintes funções dentro 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 
Nível 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.
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Despesa de Pessoal:

Quadro 6 - Detalhamento de Despesa de Pessoal

A variação da Despesa de Pessoal encontra-se dentro da normalidade, exceto com a diminuição da 
despesa com estagiários que se deu, principalmente, por diversos Términos de Contratos e Contratações 
em diferentes períodos do ano. 

Avaliação de Desempenho, Remuneração e Meritocracia

Os Servidores Civis são avaliados anualmente, para cálculo do percentual de Gratificação de 
desempenho. Para militares não existe previsão legal para gratificação por desempenho. 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.

Capacitação Estratégica
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 estabelecidos 
na Ordem Interna nº 30-23E. Concluída a Capacitação ou Treinamento, o capacitado preenche um formulário 
de avaliação de capacitação, a fim de se proceder a necessidade de retransmitir o conhecimento adquirido 
para parcela interessada da FT, no ano de 2021: 35,63 % da FT recebeu treinamento.

Principais Desafios e Ações Futuras
Treinar a FT para obter a produtividade necessária à manutenção da quantidade e qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos pela CCCPM.

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 8.666/93.



31

A despesa classificada como “não se aplica” se refere à concessão de financiamentos e ao 
pagamento da dívida com o FGTS (amortização e juros), respondendo por 85,02% do total do valor 
empenhado.

As despesas realizadas por contratações diretas (dispensa de licitação e inexigibilidade) atingiram, 
aproximadamente, o percentual de 0,36%.

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA
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 Ativos Imobiliários 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 qualquer dificuldade para a sua correta administração. Os imóveis sofrem inspeções periódicas, a 
fim de se verificar eventuais problemas de ordem física e de segurança.
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Principais Investimentos de Capital (Infraestrutura e Equipamentos)
Quadro 7 – Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UPC

6.3 - Cessão de Espaço Físico em Imóveis da União na Responsabilidade da UPC
 Quadro 8 – Cessão de Imóveis sob Responsabilidade da UPC

Modalidade de licitação % empenhado
DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,28%
INEXIGIBILIDADE 0,08%
PREGÃO 3,29%
CONCORRÊNCIA 11,33%
NAO SE APLICA 85,02%

Total 100%

As despesas realizadas por contratações diretas (dispensa de licitação e inexigibilidade)
atingiram, aproximadamente, o percentual de 0,36%. 

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA
 Conformidade Legal

UG RIP Regime Estado de 
Conservação

Valor do Imóvel (R$)

Valor 
Histórico

Data da 
Avaliação

Valor 
Reavalido(*)

78000 6001.04451.500-7 21 MUITO BOM 220.000,00 22/06/2020 3.136.000,00

78000 6001.04453.500-8 21 MUITO BOM 1,37 22/06/2020 3.136.000,00

78000 6001.04465.500-3 21 MUITO BOM 44.727,00 22/06/2020 3.136.000,00

78000 6001.04611.500-6 21 MUITO BOM 280.000,00 22/06/2020 2.622.000,00

78000 6001.04479.500-0 21 MUITO BOM 130.000,00 02/06/2020 1.867.000,00

78000 5867.00011.500-1 21 BOM 32.000,00 24/06/2020 275.000,00

TOTAL 14.172.000

6.3 – Cessão de espaço físico em imóveis da União na responsabilidade da UPC
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Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros
A CCCPM não possui imóvel locado de Terceiros. 

Mudanças e Desmobilizações Relevantes
Não houve mudanças e desmobilizações relevantes.

Principais Desafios e Ações Futuras
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 cessão/autorização de uso mediante acordo com a finalidade de ocupar o imóvel, até 
que se defina a sua destinação.

GESTÃO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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 
interno, com as capacidades existentes na Unidade, identificando capacitações de pessoal, os recursos 
de 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 – 3ª Revisão - Normas de Tecnologia da 
Informação da Marinha; Guia de Elaboração de PDTI do Sistema de Administração dos recursos de 
Tecnologia da informação – SISP versão 1.0 de 2012; e Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicações da CCCPM 2019-2020.

Modelo de Governança de TI
A CCCPM não possui um Comitê Gestor de TI, sendo observadas as regras definidas pela 

Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM).
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Principais Iniciativas e Resultados na Área de TI em 2021
A Autarquia realizou a troca de 1/3 de seu parque computacional com a aquisição da de 60 

novas Estações de Trabalho, ocorridas no final de 2020 e entregues em 2021, em substituição às 
máquinas mais antigas que apresentavam avançado sinais de obsolescência, das quais 22 foram 
doadas para o Corpo de Fuzileiros Navais (10) e para o Primeiro Esquadrão de Escoltas (12).

Entrada em operação dos novos servidores, adquiridos no fim de 2020, em substituição do 
antigo servidor, adquirido em 2008, que já vinha apresentando falhas pontuais e sem capacidade de 
recuperação, uma vez que não se encontrava mais peças de reposição para o modelo junto ao fabricante.

Segurança da Informação
Na gestão da segurança das informações, a CCCPM possui um Oficial de Segurança das 

Informações e Comunicações (OSIC), conforme explicitado na norma da Diretoria Geral de Material da 
Marinha (DGMM-540 – 3ª Revisão). Esta norma define as responsabilidades deste militar cujas principais 
atribuições são:
•  Estabelecer e divulgar, por meio de Ordem Interna, a Instrução de Segurança da Informação e Comunicações
(SIC) para a Autarquia, bem como verificar sua implementação;
•Coordenar, junto aos demais setores da unidade, o estabelecimento dos Planos de Adestramento de SIC
e zelar pelo seu cumprimento;
•Assessorar o Presidente da Autarquia 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 unidade, a
fim de minimizar a probabilidade de estranhos à unidade acessarem informações; e
•Coordenar a Gestão de Riscos em Segurança da Informação.

Atualmente a CCCPM possui dois sistemas considerados fundamentais para o tratamento de 
informações pertinentes à sua atividade-fim, o SCCI e o SISEI. O SCCI propicia o controle de todas as 
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, haveria a mitigação de 
uma fraqueza desta Autarquia que é a dependência da empresa detentora da licença do SCCI. O desafio 
deste projeto está condicionado ao aporte de recursos. 

Montante de Recursos Aplicados em TI
Ao longo de 2021 foi aplicado o montante de R$ 741.814.08 em tecnologia da 

informação, distribuídos da seguinte forma:
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GESTÃO DE CUSTOS 
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), a qual 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.

Estimativa de Custos por Área de Atuação
A CCCPM utiliza os centros de custos relacionados à sua atividade-fim e à depreciação dos bens 

móveis aplicados à área de Intendência (Macroatividade 35.00) e os de apoio (Macroatividade 59.00).
Para calcular a estimativa dos custos alocados por área de atuação, foi elaborada uma planilha com 

a classificação dos custos em direto ou indireto e o apontamento do direcionador de custo 
específico.  O quadro abaixo apresenta os custos aproximados de 2021, separando-os por área 
de atuação e demonstrando a distribuição dos recursos consumidos as atividades.

Estimativa de Custos por Programa Governamental
O quadro abaixo apresenta os custos aproximados de 2021 separando-os por programa 

governamental.

Fonte: Tesouro Gerencial

Fonte: Tesouro Gerencial
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Os custos relacionados ao programa 0902 são aqueles relacionados aos empréstimos para aquisição 
de material de construção e reformas em residências bem como os financiamentos da moradia própria 
concedidos no exercício.

Principais Desafios e Ações Futuras
Refinamento e atualização das informações, a fim de possibilitar a apresentação fidedigna da 

distribuição de seus custos.

Atualização de Ordens Internas relativas 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.

Sustentabilidade Ambiental:
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.

A Autarquia adota, desde 2008, como diretriz para sua Política de Sustentabilidade Ambiental a 
filosofia 4R de incentivo à Força de Trabalho para considerar a necessidade de “Refletir, Reduzir, Reutilizar 
e Reciclar”. A adoção dessa filosofia de incentivo à Força de Trabalho foi possível com a implantação 
paulatina, porém continuada, de projetos e práticas que vêm ao encontro das previsões efetuadas pela 
Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P).

As atividades da CCCPM não produzem significativa quantidade de resíduos poluentes, mesmo 
assim, a Autarquia tem uma política de separação e destinação de resíduos para associações e 
cooperativas de catadores. A Política de destinar os resíduos recicláveis aos centros de coletas e de 
tratamento corretos desenvolve nos componentes da Força de Trabalho hábitos de preservação 
ambiental, seja nas ações individuais ou no processo de trabalho.
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CAPÍTULO 3

RISCOS OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

Riscos Identificados
Quadro 9 – Principais Riscos Identificados e Objetivos Estratégicos Vinculados.

Em 2021, a CCCPM atualizou seu Plano Estratégico Organizacional (2021-2025), renovando seus 
riscos, oportunidades e objetivos estratégicos.

foi possível com a implantação paulatina, porém continuada, de projetos e práticas que vêm ao

encontro das previsões efetuadas pela Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P).

As atividades da CCCPM não produzem significativa quantidade de resíduos poluentes,

mesmo assim, a Autarquia tem uma política de separação e destinação de resíduos para associações

e cooperativas de catadores. A Política de destinar os resíduos recicláveis aos centros de coletas e

de tratamento corretos desenvolve nos componentes da Força de Trabalho hábitos de preservação

ambiental, seja nas ações individuais ou no processo de trabalho.

Nº Descrição do 
Risco Causa do Risco

Objetivo 
Estratégico 
Vinculado

Monitoramento 
do Risco em 
2021

Consequência 
para Autarquia
se o risco 
ocorrer

1

Descontinuidade 
do Sistema de 
Controle de 
Crédito 

Imobiliário (SCCI) 
por iniciativa da 
empresa 
contratada.

Falta de Sistema 
de 

acompanhamento 
de crédito 
imobiliário 

próprio. O sistema 
SCCI foi 

desenvolvido por 
empresa 

particular que 
detém a sua 
propriedade, de 
modo que a 
Autarquia possui 
somente a licença 

de uso.

Todos os OE Risco não 
ocorrido

Paralisação das 
operações da 
Autarquia 
relativas ao 
acompanhame
nto de crédito 
imobiliário.

2

Inviabilidade das 
atividades 

administrativas e 
operacionais.

1 - Valor do 
orçamento de 
custeio aquém 
das necessidades 
da Autarquia.

2-
Descontinuidade 
da mão de obra 
terceirizada.

Todos os OE Risco não 
ocorrido

Descumprimento
da 

Missão/Inadimp
lência 

contratual.

3

Nãorecuperação
de recursos

concedidoseque
se encontramem
inadimplência.

Inexistência de
previsãolegalque
permita à
Autarquia
conceder
descontos em
multas ejuros de

mora.

Manter o
equilíbrio
econômico-
financeiro da
Autarquia

Risco ocorreu
parcialmente

Baixa contábil,
após esgotados
recursos

administrativos
ejudiciais
cabíveis

41
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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 apresentado o 
quadro dos Riscos considerados prioritários para tratamento, os graus de probabilidade e impacto são 
definidos pelos setores e ratificados pelo Conselho de Gestão.

Nº Descrição do 
Risco

Causa do Risco

Objetivo 
Estratégico 
Vinculado

Monitoramento 
do Risco em 
2021

Consequência 
para Autarquia
se o risco 
ocorrer

7

Risco de não 
cobertura de 
sinistro por parte 
da seguradora 
nos empréstimos 
imobiliários.

1-DPS não é 
aceita pela 

seguradora como 
comprovação de 
inexistência de 
doenças pré-
existentes.

2- Familiares do 
beneficiário 

falecido não tem 
interesse em 
fornecer 

documentação 
solicitada pela 
seguradora.

Reconhecimento 
pela excelência 
de gestão

Risco ocorre 
todos os anos

Perda do valor e 
baixa contábil 
decorrente de 
inexistência de 
garantias a 
serem 

acionadas nos 
EI e 

esgotamento 
dos recursos 
administrativos 
e judiciais com 
a seguradora.

8

Inadimplemento 
do contrato 
firmado entre a 
CCCPM e 
CEF/FGTS

Não recebimento 
dos títulos FCVS.

Manter o 
equilíbrio 
econômico-
financeiro da 
Autarquia. 
Reconhecimen
to pela 

excelência de 
gestão

Risco não 
ocorrido

Comprometime
nto dos 
recursos 
próprios.

9

Insatisfação dos 
beneficiários com 
o serviço prestado

Capacitação 
inadequada da 
força de trabalho.

Manter uma 
força de 
trabalho 
capacitada e 
motivada.

Risco não 
ocorrido

Comprometime
nto da imagem 
da Autarquia 
perante seus 
clientes.

10

Perda repentina 
de parte 

significativa da 
Força de Trabalho

Pandemia que 
inviabilize a vinda 
de parte 

significativa da 
Força de Trabalho 
de comparecer 
presencialmente 
na Autarquia.

Todos os OE
Risco 
ocorrido 
parcialmente

1-Acúmulo de 
trabalho e 

sobrecarga dos 
integrantes da 
FT não afetados.
2-Demora no 
atendimento 
dos 

beneficiários.
3-Perda de 
qualidade nos 
serviços 
prestados.

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

43
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Quadro 10 - Grau do Risco e Prioridade de Resposta

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

•	Aquisição	de	terrenos	para	emprego	em	futuros	empreendimentos	imobiliários	e	construção
de unidades habitacionais destinadas ao pessoal da MB

Essa oportunidade é decorrente da possibilidade legal criada pela ação de governo 00M5 
“Aquisição de terrenos e construção de unidades habitacionais destinadas a moradia do pessoal da 
Marinha.”

Para aproveitamento desta oportunidade, a Autarquia vem realizando aquisição de terrenos nas 
localidades de maior procura pelo pessoal da MB, compatíveis com a demanda e a disponibilidade 
financeira da Autarquia. Desde de 2020 a CCCPM também vem elaborando projetos legais e 
básicos visando a construção de empreendimentos imobiliários com recursos próprios ou em 
parceria com instituições financeiras.

• Servidores	civis	e	militares	habitando	em	área	sob	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 suscetíveis 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 beneficiário.

• Firmar	 convênios,	 contratos,	 acordos	 e	 outros	 instrumentos	 com	 órgãos	 ou	 entidades,
públicos ou privados, para atendimento de suas necessidades funcionais, de acordo com o previsto 
em seu r egulamento

Com essa oportunidade busca-se parcerias com órgãos ou entidades, públicos ou privados, visando 
disponibilizar moradias com preços e/ou condições favoráveis, bem como ajustando acordos com a CEF e 
outras instituições financeiras para viabilizar, com recursos e supervisão de obras daquelas instituições, a 
construção de moradias nos terrenos de propriedade da Autarquia.
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Quadro 11 – Matriz Estratégica 

CAPÍTULO 4 - 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 (UG) da Diretoria de Finanças da
Marinha – DFM (773001), tendo o Departamento de Contabilidade como responsável por analisar
e verificar a contabilidade de todas as UG vinculadas ao Órgão Comando da Marinha.

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

A Autarquia executa ao final de cada mês a Conformidade Contábil dos atos e fatos da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial das UG 778000 e 778001 e do Órgão 31280. Este
processo consiste na certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tem como base as Normas Brasileiras de
Contabilidade 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 está inserida na Divisão de Finanças, que por sua
vez, é diretamente subordinada ao Departamento Financeiro desta instituição. É responsável pelos
registros contábeis no SIAFI, além de emissões, análises e conciliações dos relatórios contábeis
(demonstrações contábeis e notas explicativas). Durante o exercício de 2021, a Seção esteve
estruturada da seguinte forma:

NOME CARGO PERÍODO DE
ATUAÇÃO

45
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CAPÍTULO 4

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 (UG) da Diretoria de Finanças da Marinha – DFM (773001), tendo 
o Departamento de Contabilidade como responsável por analisar e verificar a contabilidade de todas as
UG vinculadas ao Órgão Comando da Marinha.

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

A Autarquia executa ao final de cada mês a Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial das UG 778000 e 778001 e do Órgão 31280. Este processo 
consiste na certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Tem como base as Normas Brasileiras de Contabilidade 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 está inserida na Assessoria de Planejamento Financeiro, 
desta Autarquia. É responsável pelos registros contábeis no SIAFI, além de emissões, análises e 
conciliações dos relatórios contábeis (demonstrações contábeis e notas explicativas). Durante o 
exercício de 2021, a Seção esteve estruturada da seguinte forma:

Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis
As demonstrações financeiras da Autarquia foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 

4.320/64, com a observância às 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. Os registros contábeis são efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, 
prevalecendo, nos conflitos entre elas, a essência sobre a forma. 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 Apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Órgão CCCPM.

• Uso	de	Estimativas	e 	Julgamentos
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e também 

o 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.

Base de preparação das demonstrações e das práticas contábeis

As demonstrações financeiras da Autarquia foram elaboradas em conformidade com a Lei

nº 4.320/64, com a observância às 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. Os registros contábeis são efetuados, considerando as relações

jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conflitos entre elas, a essência sobre a

forma. 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

As demonstrações contábeis são apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Órgão

CCCPM.

 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e

também o 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.

 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.

As disponibilidades e aplicações financeiras da Unidade são mensuradas e avaliadas pelo

seu 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.
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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.

As disponibilidades e aplicações financeiras da Unidade são mensuradas e avaliadas pelo seu 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
O ativo imobilizado da CCCPM, é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente

com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a 
depreciação, bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

• 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 
acumulada (quando tiverem vida útil definida).

• Depreciação	e	Amortização
Os respectivos valores de depreciação de bens móveis são calculados pelo Sistema de Controle de

Bens (SISBENS), 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 automática pelo Sistema de 
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial (SPIUnet) sobre o valor depreciável da acessão, utilizando-se 
para tanto o Método da Parábola de Kuentzle e a depreciação que será iniciada no mesmo dia que o bem 
for colocado em condições de uso.

Já os itens do intangível com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente 
em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora 
de caixa.

• 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, que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, 
as demonstrações contábeis de propósito geral são aquelas destinadas a satisfazer às necessidades de 
informações de usuários que não se encontram em condições de exigir relatórios elaborados para atender 
às suas necessidades específicas. As Demonstrações Contábeis são apresentadas em separado ou incluídas 
em outro documento público, tal como o relatório 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 2021, a CCCPM buscou uma gestão consistente e coerente com seu planejamento 
estratégico, fiel ao cumprimento de sua missão, com solidez financeira e rentabilidade positiva das 
carteiras de produtos, financiamentos e empréstimos imobiliários. Tais fatos são confirmados pelos 
resultados obtidos em seus indicadores institucionais. Foi constatado que a margem líquida de 53,94%, 
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 6,16%. A Autarquia obteve um 
superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial de 97,6 milhões.
Por fim, vale ressaltar que a CCCPM busca continuamente a melhoria de seus processos e controles 
internos e a adequação dos procedimentos financeiros, orçamentários e contábeis. 
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