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O mercado imobiliário brasileiro, em especial nos grandes centros urbanos, vem apresen-
tando um cenário de valorização de imóveis muito acima dos padrões usuais vivenciados  nos 
últimos anos, resultado de programas implementados pelos Governos  na área de Mobilidade 
Urbana e Segurança Pública e de melhorias executadas nos entornos dos Estádios de futebol, 
por ocasião da última copa do mundo da FIFA. No Rio de Janeiro, associam-se ainda as obras, 
ora em andamento, para as olimpíadas de 2016. Tais ações contribuem para a manutenção dos 
preços elevados dos imóveis, sem pespectivas de retornos aos praticados há alguns anos atrás.

Diante desse cenário, cujos preços estão inviabilizando o acesso à compra da casa própria 
pela Família Naval, a CCCPM, seguindo as orientações emanadas pela Alta Administração Naval 
de ampliar o acesso ao fi nanciamento da casa própria priorizando o pessoal menos graduado, 
implementou ajustes no programa PROMORAR, reduzindo para 7,9% ao ano a taxa de juros 
para aquisição de imóvel, novo ou usado, avaliado até R$ 250 mil. Para o 1º imóvel essa taxa cai 
ainda mais, para 7,7% ao ano.       

 Ainda dentro desse escopo, buscou no imóvel em construção uma alternativa mais em 
conta para a obtenção da moradia própria. Para tal, passou a adquirir terrenos em locais de inte-
resse de seus benefi ciários, para emprego em futuros empreendimentos imobiliários, viabiliza-
dos em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF). Os Empreendimentos Imobiliários 
Associativos. Na prática, o preço fi nal do imóvel pode ser reduzido em até 30%, quando compa-
rado ao preço de imóvel semelhante adquirido depois de pronto.          

Nesse número do REMMAR estamos também registrando as atividades desenvolvidas 
pela Força de Trabalho da Autarquia que motivam para o cumprimento da nossa missão, ex-
pressa no nosso lema – “ Seu Sonho é a nossa Missão”. 
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A CCCPM baixa os juros e amplia o valor do imóvel

De modo a adequar o atual quadro imobiliário, em especial no Rio de 
Janeiro, onde os preços dos imóveis tiveram uma alta signifi cativa e de 
modo a possibilitar a Família Naval o  acesso a moradia própria em condi-
ções mais favoráveis, a CCCPM promoveu mudanças nas condições de seus 
fi nanciamentos imobiliários, observando as boas práticas do mercado. 
Destaca-se a ampliação do valor do preço do imóvel a ser fi nanciado para R$ 
250 mil no programa PROMORAR, sendo novo ou usado, associado a redu-
ção da taxa anual de juros para 7,9%. Caso seja o 1º imóvel adquirido pelo 
benefi ciário, essa taxa será reduzida para 7,7% ao ano.

PRODUTO DIFERENCIAIS CCCPMTIPO DE FINANCIAMENTO PRAZO MÁXIMO
TX JUROS

EFETIVA (a.a.)

VALOR MÁXIMO 

FINANCIADO

PROMORAR • Disponível para compra de imóvel, construção, 
ampliação e compra de terreno com 
construção de imóvel simultânea

• Possibilidade de fi nanciar para quem já possui 
imóvel

• É possível fi nanciar com composição de 

renda, nos termos do artigo 3.3.1 da SGM-

701 (Rev-2)

PREAMAR

CONVÊNIO 

CAIXA 

ECONÔMICA x 

MARINHA DO 

BRASIL

• Idealizado para atender quem está residindo 

em área de risco (relacionado a violência 

urbana ou intempéries da natureza)

• Atendimento prioritário

• Financiamento de até 100% do valor do 

imóvel 

• Para benefi ciários que possuam relacionamento 
com a CEF (cheque especial, conta corrente, 
cartão de crédito e conta salário).

• É possível fi nanciar com composição de renda 

• Compra de imóvel novo ou usado 
(mesmo já possuindo outro 
imóvel)

• Construção de imóvel em terreno 
próprio (legalizado) 

• Ampliação de imóvel

• Compra de terreno com 
construção simultânea de imóvel

• Compra de imóvel novo ou usado 
ou ainda recuperação do imóvel

• Compra de imóvel novo ou usado

• Compra de imóvel na planta 

• Construção de imóvel em terreno 
próprio  (legalizado)

• 360 meses - 30 anos
Este prazo está vinculado à idade 
do benefi ciário, o qual não poderá 
ultrapassar 80 anos.
Ex:  idade atual = 60 anos
Prazo máximo permitido: 20 anos

• PROMORAR I 

7,9% (*)

• PROMORAR II

9,9%

• PROMORAR III

10,9%

(*) Para o 1º Imóvel a taxa 
é de 7,7%

• PROMORAR I 

Até R$ 250.000,00

• PROMORAR II

De R$ 250.000,01 
até R$ 750.000,00

• PROMORAR III

De R$ 750.000,01 
até R$ 1.000.000,00

(condicionado a  renda 
do benefi ciário e prazo 
de fi nanciamento)

Até 200 salários 

mínimos  - federal 
(condicionado 
a  renda do 
benefi ciário e prazo 
de fi nanciamento)

Condicionado 
a  renda do 
benefi ciário e prazo 
de fi nanciamento.

• Financiamento de até 100% do 

valor do imóvel.

• Avaliação gratuita para imovéis 
localizados em até 100km do Rio 
de Janeiro - RJ. Para quem reside 
fora de sede, haverá reembolso 
parcial da Avaliação Imobiliária 
contratada.

• Você pode iniciar seu processo 
empregando o  formulário 
disponível no sítio da CCCPM 
na intranet/Internet e 
encaminhando-o pela postal/
correios juntamente com a 
documentação necessária.

• Assessoria personalizada 
gratuita para toda a análise e 
acompanhamento do processo.

• Possibilidade de incluir 
despesas de documentação no 
fi nanciamento.

O quadro a seguir mostra as alterações procedidas por esta Autarquia:

ASSESSORIA 

IMOBILIÁRIA

Serviço disponível   aos benefi ciários da CCCPM, prestado por profi ssionais com elevada experiência em assuntos envolvendo  análise da documentação de imóveis, tipos de fi nanciamento, compra, venda, 
legalização, etc.

• 420 meses - 35 anos
Este prazo está vinculado à idade 
do benefi ciário, o qual não poderá 
ultrapassar 80 anos.
Ex:  idade atual = 60 anos
Prazo máximo permitido: 20 anos

• 360 meses - 30 anos

• 72 meses para imóvel 
não legalizado

Estes prazos estão vinculados à idade 
do benefi ciário, o qual não poderá 
ultrapassar 80 anos.
Ex:  idade atual = 60 anos
Prazo máximo permitido: 20 anos

• 6,0%

• 8.9% para imóvel 
não legalizado

Prazo para quitação- até 360 meses, dependendo da idade do bene-
fi ciário, na hipótese do benefi ciário oferecer um imóvel regularizado 
para garantia contratual (alienação fi duciária).É permitida a composi-
ção de renda com o cônjuge, ou companheiro(a) com união estável 
comprovada, benefi ciário ou não, ou ainda com outro benefi ciário da 
CCCPM, parente em linha reta de 1º grau (pai, mãe, fi lho) ou colateral (ir-
mão).Maiores detalhes poderão ser obtidos no sítio da CCCPM na inter-
net/ intranet  “cccpm.mar.mil.br / cccpm.mb”, diretamente na CCCPM - Av. 
Rio Branco nº 39, 11º andar, Rio de Janeiro , por meio dos tels: 2105-7400 
Ramal: 7492 e 7493 ou em nossos Postos de Atendimento.

Seu sonho está mais 
próximo do que você 

imagina. Até 100% 
fi nanciado!

POR QUE ESCOLHER A CAIXA DE CONSTRUÇÕES?

• A solidez de operar há mais de 79 anos atendendo a Família 
Naval

• Atendimento rápido
• Estamos presentes em todos os Distritos Navais
• Oferecemos assessoria imobiliária gratuita
• Uma das melhores taxas do mercado
• Financiamento até 100% do valor do imóvel 
• Possibilidade de fi nanciar despesas com a documentação de 

legalização, como por exemplo as certidões e ITBI
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Procuradora federal da PF/CCCPM, Cynthia Passos participa de Expedição ao 
Continente Antártico.

“Convidada pela Marinha do Brasil, por indicação da Caixa de 
Construções de Casas para o Pessoal da Marinha-CCCPM, autarquia onde 
atuo como Procuradora Federal desde maio de 2013, para participar do 
8º Voo de Apoio à Operação Antártica XXIII, organizado pela Secretaria da 
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - SECIRM, responsável 
pelo gerenciamento do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR).

O objetivo dessa viagem foi promover o abastecimento da Estação 
Comandante Ferraz, a base brasileira na Antártica, além do treinamento 
de pouso e decolagem da tripulação da Força Aérea Brasileira. Para os 
convidados, foi uma oportunidade única de conhecer esse ambiente 
singular, inóspito, longínquo e impressionante que é o território Antártico, 
ainda que por lá tenhamos permanecido apenas por algumas horas. 
Participaram da viagem cerca de 40 pessoas, entre convidados e pessoal 
da Marinha, além da tripulação da FAB. O grupo era bastante eclético, 
contando com militares das três Forças (Exército, Marinha e Aeronáutica) 
além de civis de diversas áreas, como jornalistas, pesquisadores, 
professores universitários, servidores públicos da esfera federal, entre 
outros. 

A par das belezas da natureza em estado bruto vista na Antártica, 
chamou a atenção de todos a competência e seriedade da organização 
da viagem, comandada pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra Parpagnoli e 
pelo Capitão-de-Corveta Adalberto que, juntamente com a sua equipe, 
desdobraram-se para fazer com que essa experiência, que por si só já teria 
sido maravilhosa, tenha sido absolutamente inesquecível também do 
ponto de vista humano. O entrosamento do grupo, o compromisso com 
o cumprimento de toda a programação e o ambiente amistoso foram, do 
início ao fi m, a tônica de toda a viagem.

É digna de nota também a destreza de nossos pilotos da Força Aérea 
Brasileira, que efetuaram pousos e decolagens precisos, principalmente 

considerando a pista de pouso congelada da Base Chilena na Antártica. 
A sensação de segurança à bordo do Hércules C-130 é total, e o voo em 
aeronave militar constituiu uma experiência inusitada. 

Agradeço imensamente à Marinha do Brasil pelo convite, pela 
oportunidade única e pelo tratamento a mim dispensado, como 
membro da advocacia pública federal. A integração entre as diversas 
expertises dentro do serviço público federal, civil e militar tem sido algo 
fundamental para o fortalecimento das relações institucionais em prol 
do interesse público. 

Faltam-me palavras para demonstrar toda minha gratidão ao 
Presidente da CCCPM, Contra-Almirante (IM) Sergio Luiz de Andrade 
e ao Diretor Executivo da CCCPM, Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) 
Henrique, bem como a todos aqueles que se empenharam em viabilizar 
a minha participação. Costumo dizer que, embora faça parte de outra 
instituição, sinto-me tão acolhida pela Marinha, que já me considero 
membro da Família Naval.

Por fi m, acredito que tudo aquilo que se torna conhecido e palpável 
provoca em nós um sentimento muito grande de pertencimento, de 
desejo de preservar e de orgulho por existir, em nosso país, pessoas 
que dedicam sua vida a uma causa tão nobre e fundamental para o 
equilíbrio do meio ambiente global e, por consequência, para toda a 
humanidade, dada a sua fragilidade e importância, como é a Antártica”.

Cynthia Regina de Lima Passos – Procuradora Federal 

Saiba mais: https://www.mar.mil.br/secirm/proantar.html

*Texto publicado na página da Advocacia Geral da União, em 
03.06.2014, matéria completa acessível em http://www.agu.gov.br/
page/content/detail/id_conteudo/280333
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CCCPM continua seu Programa de Palestras

Palestra no Centro de Instrução e Adestramento AeroNaval (CIAAN).

  Nos  meses de agosto e 
setembro, foi iniciado um ciclo de 
palestras voltados aos militares 
realizando cursos de formação 
e de aperfeiçoamento, para que 
conheçendo as facilidades que 
a CCCPM pode proporcionar 
na realização do sonho da casa 
própria, sejam um elemento 
de multiplicação de ideias e do 
conhecimento. 

A CCCPM vem adotando medidas para atenuar o cenário de 
valorização de imóveis cujos preços estão inviabilizando o acesso a 
compra da casa propria pela Família Naval, entretanto foi verifi cado 
que de maneira geral a Familia Naval continuou desconhecendo 
as ações empreendidas como também as atividades da Autarquia.  
Dessa forma, foi implementado um programa de divulgação mais 
efetivo, com a fi nalidade de dar conhecimento dos produtos e dos 
serviços da CCCPM aos Militares e Pensionistas da Marinha.

CMG( RM1-IM) Genildo, proferindo palestra no CIAA.

O  Centro  de  Instrução  Almirante 
Alexandrino (CIAA)  recebeu duas 
apresentações para cerca de mil 
cabos e sargentos realizando o 
Curso Especial de Habilitação para 
Promoção a Sargento e o Curso 
de Aperfeiçoamento para Praças, 
respectivamente,  em  seguida 
foi realizado palestra no Centro de 
Instrução e Adestramento Aeronaval   ( CIAAN), para cerca de 80 ofi ciais e praças 
realizando os cursos afetos a capacitação para as atividades na aviação naval. 
 No Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) foram 
realizados duas palestras envolvendo cerca de 400 militares, sendo 
cerca de 100 praças da tripulação e 300 ofi ciais alunos do curso de 
formação dos diversos corpos e quadros, depois veio a Escola Naval 
para todo o 3º e 4º ano em um total de cerca de 400 Aspirantes. 

Palestra no Centro de Instrução  Almirante Wandenkolk (CIAW).

Momento em que o Alte Sérgio Luiz faz a apresentação da 
CCCPM aos Aspirantes na EN.



A CCCPM se fez representar no 9º Festival Âncora Social, evento 
coordenado pelo Setor de Pessoal da Marinha que tem por fi nalidade 
disponibilizar à Família Naval informações e serviços prestados pelas 
diversas Organizações Militares gratuitamente, semelhante a ação 
global promovida por uma rede de televisão. 

Entre as apresentações de teatro, corte de cabelo e outras atrações, a 
Unidade Móvel de Atendimento (UMA) foi visitada por 40 militares que 
a procuraram na busca de informação e assessoramento imobiliário.

A Unidade Móvel de Atendimento (UMA) da Caixa de Construções 
de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM), vetor de divulgação 
e de atendimento, retomou suas atividades, após um processo de 
revitalização interna e externa conduzidos nos últimos 12 meses.

A CCCPM consciente que existe difi culdade de alguns membros da 
Família Naval em acessar os Pontos de Atendimento, está elaborando 
um calendário de visitas a ser cumprido pela UMA, com a concordância 
das Organizações Militares. Esse calendário será divulgado 
oportunamente-o

Permanece a orientação para as Organizações Militares interessadas 
em receber a UMA, para atendimento ao seu pessoal. A solicitação 
deverá ser por meio de mensagem, indicando a(s) data(s) ou período(s) 
que melhor atende(m) as suas necessidades. 

 Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone 21-2105-
7422  ou sistelma 8111-7422 com o 1º Ten (IM) HIRT ou Sra CLEUSA 
BORGES.

A CCCPM participa do  9º Festival Âncora Social 

Unidade Móvel de Atendimento

Visita do Diretor Geral do Pessoal da Marinha (AE) Oberg, à Unidade Móvel de Atendimento. Equipe do 9º Festival Âncora Social, na Casa do Marinheiro.

Durante o evento, o Diretor Geral do Pessoal da Marinha (DGPM), 
Almirante- de- Esquadra  Elis Treidler Öberg, e o Comandante-em-Chefe-
da-Esquadra (COMENCH), Vice-Almirante Ilques Barbosa Junior, visitaram 
a Unidade Móvel de Atendimento e puderam constatar o alto padrão das 
instalações disponibilizadas para o atendimento a Família Naval. Nessa 
oportunidade foi apresentado aos Chefes Navais os produtos e os serviços 
que a CCCPM possuiu para realizar o sonho da casa própria.
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Campanha Amigos do Sangue
Iniciativas humanitárias como parte do Programa Netuno continuam 

a ser efetuadas pela Força de Trabalho da CCCPM em conjunto com 
empresas parceiras. No que se refere a doação de tecidos aos centros 
captadores necessitados de recursos como sangue, plaquetas, hemácias 
e amostras para o Banco Internacional de Medula Óssea.

Os primeiros Bancos de Sangue no Brasil surgiram após a 2ª Guerra 
Mundial.  Entretanto, a hemoterapia como processo controlado e 
confi ável passou a receber mais atenção no regime militar, através da 
implantação de uma política nacional de sangue, bem como partir 
da década de 60, o Ministério da Saúde e Previdência Social criaram 
programas para fi scalizar essas atividades ligadas a coletas de bolsas e 
transfusões, por conta da enorme decorrência de doenças, em especial a 
transmissão do Vírus HIV.

Conhecer que hoje, no Brasil, os Serviços Hemoterápicos são regidos 
pelas normas técnicas explicitadas na Resolução da Diretoria Colegiada 
da ANVISA RDC Nº 153, de 14 de Junho de 2004, seguindo-se os 
princípios da moderna Hemoterapia é uma condição que oferece aos 
voluntários a segurança necessária para iniciar-se nessa proposta de 
práticas humanitárias.  

Com o conhecimento de que a transfusão de sangue é na atualidade 
um processo confi ável desde que o descobrimento dos grupos 
sanguíneos, do fator RH, o emprego científi co dos anticoagulantes, o 
aperfeiçoamento sucessivo da aparelhagem de coleta e de aplicação 
e o conhecimento mais rigoroso das indicações e contra indicações do 
uso do sangue,  a CCCPM disponibiliza transporte,  acompanhamento 
e uniforme para ação humanitária como um processo de investimento 
para melhoria social. 

Desde 2007 voluntários doadores de tecidos participam da 
Campanha Amigos do Sangue e se tornam investidores sociais 
contribuindo para reduzir o grau de fragilidade da comunidade carente 
em apoio para a recuperação da saúde. São vários os postos de coleta 
atendidos pelo grupo de voluntários que se notabilizam por cuidados 
com a própria saúde a fi m de preservá-la e fazer da doação de sangue 
também como um processo para a própria manutenção de vitalidade, 
uma vez que os resultados dos exames de sangue a cada processo, 
confi rmam o estado de higidez do organismo resguardando as forças 
vitais dos componentes!

Há que se consagrar respeito e gratidão por todos os que se 
debruçaram em trabalhos de pesquisa e de regulamentação para que os 
voluntários doadores de tecidos, não somente no Brasil, mas em outros 
países também, se exercitem na condição de agentes humanitários.Lia Coswig parceira do Ministério da Agricultura, Priscila Rodrigues Alves da Cruz parceira da Empresa 

ABRADECONT e Subofi cial Edvaldo Nunes Coriolano voluntário da Força de Trabalho – AMIGOS DO 
SANGUE. 

Dia Mundial de Limpeza  de Praias

Em apoio às tarefas defi nidas pelo Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente  (PNUMA)  participaram do Dia Mundial de Limpeza 
de Praias oito voluntários da CCCPM. Priscila Dobal foi a coordenadora 
da Limpeza realizada na Praia de Boa Viagem em Niterói contando com 
o apoio do SO Rogério, ambos são profi ssionais de Marketing na CCCPM 
e proativos na proteção ao Meio Ambiente. A advogada Bárbara Veltri 
participou como voluntária e Júlia Dobal destacou-se como  voluntária 
mirim o que demonstrou conscientização em relação à proteção ao 
meio ambiente! Em Copacabana, houve a participação de mais quatro 
voluntários em  apoio ao Instituto Ecológico Aqualung – IEA – que  
coordena a nível nacional o “Clean Up The World” – limpeza que ocorre 
em todos os países proativos na questão da preservação ambiental. Os 
dois grupos de voluntários recolheram detritos e distribuiram folhetos 
explicativos da ação a fi m de motivar os frequentadores das praias a 
preservar a limpeza.

Bárbara Veltri voluntária proativa, SG Rogéro, Voluntária Proativa Mirim Júlia Dobal e a Coordenadora da 
Ação de Limpeza de Rios e Praias, Priscila Dobal.



A CCCPM está presente em todos os Distritos Navais

Sede

Rio de Janeiro - RJ (Próximo ao Com1°DN)
Av. Rio Branco, 39  11° Andar - Centro
CEP 20090-003
Tel:(21)2105-7400 | RETELMA: 8111-7400
E-mail: atendimento@cccpm.mar.mil.br

1ºDN - Angra dos Reis - RJ
Colégio Naval - Av. Marques de Leão, s/nº  
Angra dos Reis | CEP: 23909-000
Tel: (24) 3421-3039 | SISTELMA: (8114)3039
E-mail: cccpm@cn.mar.mil.br

1ºDN - Niterói - RJ (Prédio N-SAIPM)
BNRJ - Ilha de Mocanguê Grande s/n - Ponta 
d’Areia - Niterói - RJ |  CEP: 24049-900
Tel: 21 2189-1941 - RETELMA: (8116) 1941
E-mail: cccpm@comemch.mar.mil.br

1ºDN - Rio de Janeiro - RJ
BAMRJ - Av. Brasil, nº 10500 - Olaria 
Rio de Janeiro - RJ | CEP: 21012-350
Tel: (21) 2101-0912 - SISTELMA (8127) 1912
E-mail:  cccpm@bamrj.mar.mil.br

1ºDN - São Pedro da Aldeia - RJ
BAeNSPA - Rua Comte. Ituriel, s/nº - Fluminense
CEP: 28940-000
Tel e Fax: (22) 2621-3934 | SISTELMA: (8117) 2056
E-mail: cccpm@baenspa.mar.mil.br

2ºDN -Salvador - BA
Com2ºDN - Av. das Naus, s/nº - Cidade Baixa 
CEP: 40015-270
Tel: (71) 3507-3848
SISTELMA: (8210) 3848
E-mail: cccpm@2dn.mar.mil.br

Postos de Atendimento:

2ºDN - Aratu -  BA
Com2ºDN - Rodovia BA-528, s/nº - São Tomé de 
Paripe - Salvador CEP 40800-310
Tel: (71) 3307-3386
E-mail: cccpm-aratu/cccpmm/Mar@MAR

3ºDN - Fortaleza - CE
EAMCE - Avenida Filomeno Gomes, 30 - Bairro 
Jacarecanga | CEP: 60010-280
Tel: (85) 3288-4785
E-mail: cccpm@eamce.mar.mil.br

3ºDN - Natal - RN
BNNa - Rua Sílvio Pélico, s/nº - Alecrim 
CEP: 59040-150
Tel: (84) 3216-3400 - SISTELMA: (8311) 3400
E-mail: cccpm@bnn.mar.mil.br

3ºDN - Recife - PE
CPPE - Rua de São Jorge, nº 25 - Recife Antigo
CEP: 50030-240
Tel: (81) 3424-7111 Ramal: 246
SISTELMA: 8311-7111
E-mail: cccpm@cppe.mar.mil.br

4ºDN - Belém - PA (Prédio do Núcleo do 
N-SAIPM)
BNVC - Rodovia Arthur Bernardes, s/nº  
Val-de-Cães | CEP: 66115-000
Tel: (91) 3216-4546 | Fax: (91) 3257-0168 
SISTELMA: (8410) 4546
E-mail: cccpm@4dn.mar.mil.br

5ºDN -  Florianópolis - SC
EAMSC - Rua Marinheiro Max Schramm, 
Nº: 3028 - Estreito | CEP: 88095-001
Tel: (48) 3024-0884 |  (48) 3298-5069 
RETELMA: (8550)0002 | (8550) 2003 | (8550) 2004
Email: cccpm@eamsc.mar.mil.br

5ºDN - Rio Grande - RS
Com5°DN - Rua Almirante Garnier, nº 70 - Centro
CEP: 96201-230
Tel: (53) 3233-6176 SISTELMA: (8550) 6176
Email: cccpm@5dn.mar.mil.br

6ºDN - Ladário - MS
Com6°DN - Av. 14 de Março, s/nº - Centro
CEP: 79370-000
Tel (67) 3226-1939 SISTELMA: (8610) 1207
E-mail: cccpm@6dn.mar.mil.br

7ºDN - Brasília - DF (Esplanada dos 
Ministérios)
Com7°DN - Prédio anexo ao Comando da 
Marinha, térreo, sala 23 | CEP: 70055-900
Tel: (61) 3226-3900 SISTELMA: (8910) 5089
E-mail: cccpm@7dn.mar.mil.br

8ºDN - São Paulo - SP
Com8°DN - Rua Estado de Israel, nº 776 - Vila 
Clementino | CEP: 04022-002
Tel: (11) 5080-4809 | SISTELMA 8810-4809
E-mail: cccpm@8dn.mar.mil.br

9ºDN - Manaus - AM (Ao lado do PLIM)
COMPLEXO VILA BURITI
Rua Rio Itaquaí, s/nº – Vila Buriti
CEP: 69072-080
Tel: (92) 3615-0174 | SISTELMA: 8710-4669
E-mail: cccpm@9dn.mar.mil.br


