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CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA 

Empreendimento residencial em Jacarepaguá – 
Rio de Janeiro, RJ  - A Caixa de Construções de 
Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM) está 
finalizando projetos para o lançamento de um 
empreendimento residencial, cujo financiamento 
será em parceria com uma instituição 
financeira, ainda a ser definida, em terreno 
próprio no bairro de Jacarepaguá, Rio de 
Janeiro, RJ, situado à rua Geremário Dantas nº 
506. O empreendimento será constituído por 
dois edifícios de seis pavimentos cada, com 4 
apartamentos por andar, totalizando 48 

unidades habitacionais. Os apartamentos terão área útil de 84,62 m², com três 
quartos (uma suíte), banheiro social, sala, cozinha , varanda, área de serviço e 
uma vaga de garagem por apartamento. O preço médio estimado, nesta data, para 
cada unidade, é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). O condomínio disporá 
de piscina, salão de festas e área de lazer. A plan ta humanizada é a que se 
apresenta ao lado. 
 

Para permitir a verificação da existência da demand a que dê suporte à 
viabilização do empreendimento em análise, a CCCPM está recebendo, a partir 
desta data e sem compromisso formal de compra, as p ré-inscrições de 
beneficiários (militares, servidores civis e pensio nistas da MB) interessados 
numa possível aquisição de unidades habitacionais. O volume das inscrições 
subsidiará a análise quanto à exequibilidade da inc orporação e não há 
impedimentos para inscrições de interessados que já  possuam imóveis no 
município do Rio de Janeiro. 

 
Confirmando-se o lançamento do empreendimento, serã o efetuadas novas 

divulgações, complementando as informações já adian tadas, tais como: preço 
final de cada unidade, características dos apartame ntos, Construtora/ 
Incorporadora responsável, prazos da obra, desenhos  ilustrativos, etc. Os 
beneficiários pré-inscritos serão contatados pela C CCPM, para confirmação do 
interesse e manutenção da posição na fila de intere ssados, bem como serão 
recebidas novas inscrições. 

 
O financiamento será por instituição financeira que  celebrará acordo com esta 

Autarquia, com prazo máximo de 360 meses. No prosse guimento do processo, os 
beneficiários inscritos serão encaminhados oportuna mente ao correspondente 
agente financeiro para a realização da entrevista d e análise de crédito, 
visando à habilitação ao financiamento necessário, observadas as normas e 
critérios da instituição selecionada. 

 
As pré-inscrições para este empreendimento poderão ser efetuadas no site da 

Autarquia em https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=empreendimentos -residenciais  
no link “RESIDENCIAL FAROL DE JACAREPAGUÁ”. 

 
Para efeito de classificação na relação de inscrito s, será considerado o 

data-hora do cadastramento. Essa sequência na inscr ição será observada durante 



todo o processo, porém, cabe ressaltar que, para os  candidatos contatados, será 
respeitada a lista classificatória, sendo a priorid ade observada àqueles que se 
decidirem pela aquisição do imóvel e, consequenteme nte, pela assinatura do 
Contrato de Promessa de Compra e Venda. 

 
A CCCPM publicará, em BONO e também em sua página n a internet/intranet, todas 

as informações e orientações, de caráter geral, env olvendo este possível 
empreendimento, pelo que, faz-se necessário o acomp anhamento pelos 
beneficiários interessados, observando rotineiramen te estes canais de 
comunicação. Após a seleção dos possíveis comprador es das unidades pelo Agente 
Financeiro, as orientações sobre as fases seguintes , tais como: revalidação de 
documentos, escolha de unidades e assinatura de con tratos, dentre outras, 
passarão a ser disseminadas por e-mails coletivos o u individuais, conforme a 
situação. 

 
Todos que, porventura, tiverem crédito aprovado pel o Agente Financeiro e que, 

pela colocação na fila não conseguirem suas unidade s, passarão a compor 
cadastro de reservas, podendo ser convocados pela C CCPM em caso de possíveis 
desistências de compradores ou inabilitações de can didatos pelo Agente 
Financeiro por mudanças de situações cadastrais no decorrer do processo. 

 
Solicita-se aos Comandantes/Diretores das OM promov erem ampla divulgação 

desta matéria de interesse da Família Naval. 
 
CCCPM: Seu sonho é a nossa missão! 

 


