
CAPÍTULO 1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UPC

A CCCPM é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Defesa, e supervisionada

pelo  Comando  da  Marinha,  por  intermédio  da  Secretaria-Geral  da  Marinha,  com  autonomia

administra�va, jurídica, operacional e financeira, tendo sede e foro na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

Está situada na Av. Rio Branco, nº 39, Centro, e jurisdição em todo o território nacional. Conta,

ainda, com 12 Postos de Atendimento (PA), sendo três no 1º DN (Base Aeronaval de São Pedro da

Aldeia, Base Naval do Rio de Janeiro e Centro de Instrução Almirante Alexandrino), um no 2º DN

(Base Naval de Aratu-BA), dois no 3º DN (Capitania dos Portos de Pernambuco-PE e Base Naval de

Natal-RN), um no 4º DN (Base Naval de Val de Cães-PA), um no 5º DN (Com5ºDN-RS), um no 6º DN

(Com6ºDN-MS),  um no  7º  DN  (Com7ºDN-DF),  um no 8º  DN (Com8ºDN-AM) e  um no  9º  DN

(Complexo |Vila Buri�, Manaus-AM). 

Foi  criada  pela  Lei  nº  188,  de  15  de  janeiro  de  1936,  com  o  obje�vo  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”.

 1.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES

A Missão da CCCPM, estabelecida no ar�go 5º de seu regulamento, aprovado pelo Decreto

nº 2013 de 26 de setembro de 1996, é a de “Facilitar a aquisição de moradia própria ao pessoal
do Comando da Marinha", sendo seus Obje�vos Estratégicos aderentes a essa Missão.

A missão é complementada pelos seguintes obje�vos organizacionais permanentes:

• Sa�sfação e atendimento das necessidades dos clientes, dos parceiros-chave e das

demais partes interessadas;

• Produtos e serviços com funcionalidades e qualidades adequadas;

• Efe�vidade nas operações da Organização;

•  Manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro,  acompanhado  de um adequado

registro contábil;

• Força de trabalho capacitada e mo�vada;

•  Desenvolvimento   de   prá�cas   sustentáveis   e   comprome�mento   com   a

responsabilidade  socioambiental;

• Orientação da Organização para as boas prá�cas de gestão; e

• Atuação em conformidade com as normas da MB e legislação per�nente.

Com base na estratégica organizacional, chegou-se à visão de futuro para a CCCPM, a qual

descreve uma situação desejada no horizonte de cinco anos deste plano: “Ser reconhecida como
modelo nacional de excelência em administração pública e exemplo de sucesso em operações do
mercado imobiliário”. Nosso lema é o bordão que nos traz energia para cumprir a nossa Missão:

“Seu sonho é a nossa Missão!”.

Nossos valores  organizacionais representam  as  crenças  e  a�tudes  que  norteiam  o

comportamento dos servidores e iden�ficam a conduta da Autarquia: Integridade, Transparência,
Comprome=mento e Responsabilidade Socioambiental.



1.3 PRINCIPAIS NORMAS DIRECIONADORAS DE SUA ATUAÇÃO

As principais normas direcionadoras da atuação da CCCPM são: a CF de 1988; a Lei nº

188/36,  de criação da CCCPM; o Decreto 2.013/96,  de aprovação do Regulamento da CCCPM;

SGM-107(Rev.  4),  que  dita  as  normas  sobra  Operações  Imobiliárias  na  Marinha,  e  as  Leis  nº

4.380/64, 6.015/73, 8.004/80, 8.692/93 e 9.514/97; e Resoluções nº 3.401/2006, 3.811/2009 e

4.676/2018;  que  dispõem  sobre  correção  monetária,  registros  públicos,  transferência  de

financiamento,  reajuste  de  encargos  e  saldos  devedores,  SFH,  quitação  antecipada,  cobertura

securitária e integrantes do SBPE, SFH e do SFI. Todas essas normas poderão ser acessadas pelo

link: https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=base-juridica 

 1.4 ESTRUTURA 

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

Figura 2 – Organograma da CCCPM



1.4.1 Estrutura de Governança
As estruturas permanentes de governança da Autarquia são: Conselho Técnico, Conselho de

Gestão,  Comitê  Interno  de  Governança,  Unidade  de  Gestão  de  Integridade  e  Comissão  de

Integridade. Essa estrutura conta, ainda, com uma Assessoria de Controle Interno e uma Auditoria

Interna, atuando como segunda e terceira linhas de defesa da gestão, respec�vamente.

A  estrutura  organizacional,  funcional  e  as  competências  específicas  das  unidades  da

Administração,  assim  como  as  atribuições  dos  respec�vos  dirigentes  e  componentes

organizacionais estão definidas no seu Regimento Interno.

Figura 3 – Modelo de Governança


