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CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

Financiamento  e  Empréstimo  Imobiliários  –  A  CCCPM

apresenta  suas  condições  a  vigorarem  a  partir  de

01JAN2019.  Foram efetuados  ajustes  no  programa PROM ORAR,

de forma a manter o equilíbrio financeiro das carte iras e

oferecer,  à  Família  Naval,  as  melhores  condições  do

mercado.

Financiamento Imobiliário:

- Programa PROMORAR: destinado a todas as faixas de  renda

de  militares,  servidores  civis  e  pensionistas,  para

aquisição de imóvel novo ou usado, construção ou am pliação

de imóvel e compra de terreno com construção simult ânea de

moradia.

I – Taxas de juros - 1º imóvel até R$ 500.000,00:

- 7,65% ao ano – para imóvel avaliado até R$ 300.00 0,00, excepcionalmente para beneficiários

com renda familiar bruta de até R$ 9.000,00;

- 7,9% ao ano – para imóvel avaliado até R$ 300.000 ,00; e

- 8,4% ao ano – para imóvel avaliado entre R$ 300.0 00,01 e R$ 500.000,00.

II - Taxa de juros - imóvel até R$ 1.500.000,00, ex cetuando o 1º imóvel até R$ 500.000,00:

- 8,7% ao ano – para imóvel avaliado até R$ 500.000 ,00;

- 8,75% ao ano – para imóvel avaliado entre R$ 500. 000,01 e R$ 950.000,00; e

- 9,45% ao ano – para imóvel avaliado entre R$ 950. 000,01 e R$ 1.500.000,00.

III - Prazo para quitação – até 360 meses. O somató rio da idade do beneficiário e o prazo

de financiamento não poderão exceder a 80 anos.

IV – Taxa de Administração – 1% sobre o valor finan ciado, paga de uma só vez no ato da

assinatura  do  contrato  ou,  a  critério  do  mutuário,  paga  mensalmente  junto  com os  encargos

mensais do financiamento, inicialmente no valor de R$ 25,00.

V  –  Permitida  a  composição  de  renda  com o  cônjuge  o u  companheiro(a)  com união  estável

comprovada,  beneficiário(a)  ou  não,  ou,  ainda,  com  outro  beneficiário  da  CCCPM,  desde  que

parente em linha reta de 1º grau (pai, mãe, filho) ou colateral (irmão).

VI - Para as cartas de crédito emitidas em 2018, ai nda na validade, cujos financiamentos

não  foram concluídos,  serão  observadas as  mesmas co ndições  vigentes,  até  31DEZ do corrente

ano.

–  Programa  PREAMAR:  concebido  para  melhorar  a  condi ção  residencial  de  beneficiário

vivenciando, em sua moradia, situações de risco rel acionadas à violência urbana ou ações da

natureza (chuvas, enchentes, deslizamentos e outros ).

I – Taxa de juros:

-  6,0%  ao  ano  -  para  financiamento  de  até  220  salár ios  mínimos  (federal),  para  imóvel

apresentado em garantia, avaliado em até R$ 500.000 ,00; e
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- 8,9% ao ano - para empréstimo de até R$ 55.000,00 , obrigatoriamente consignado em BP.

II – Prazo:

- financiamento - até 360 meses;

- empréstimo – até 72 meses.

O somatório  da  idade do  beneficiário  e  o  prazo  do  f inanciamento  ou  empréstimo não  poderão

exceder a 80 anos.

III – Permitida composição de renda para financiame nto.

IV – Não há cobrança de Taxa Administrativa.

EMPRÉSTIMO  IMOBILIÁRIO  (EI)  -  destinado  à  melhoria  das  condições  residenciais  do

beneficiário que necessite comprar material de cons trução, reformar ou legalizar seu imóvel,

ou ainda, complementar poupança para aquisição de u nidade residencial.

I – Custo Efetivo Total (CET):

- até 6 meses – 1,12% a.m.;

- de 7 a 12 meses - 1,27% a.m.;

- de 13 a 24 meses - 1,43% a.m.;

- de 25 a 36 meses - 1,48% a.m.;

- de 37 a 48 meses - 1,65% a.m;

- de 49 a 60 meses – 1,68% a.m; e

- de 61 a 72 meses – 1,70% a.m.

II – Condições para concessão e/ou renegociação:

- valor máximo do empréstimo é de R$ 25.000,00, par a ressarcimento em até 72 meses;

- emprego, no máximo, de 70% da margem consignável do beneficiário, desde que maior ou igual a

R$ 200,00;

- renegociação de contrato, mediante requerimento a o Presidente da Autarquia; e

-  para  Oficiais  sem  estabilidade,  oriundos  de  Forma ção  de  Oficiais  (CFO)  do  CIAW,  Praças

especiais com ciclo escolar completo da Escola Nava l e Praças sem estabilidade, a partir da

aprovação para o curso de formação de sargentos, pr evistos no subitem 1.3.1 da SGM-701 (4ª

Rev.), o valor máximo do empréstimo é de R$ 10.000, 00.

Informações  adicionais  poderão  ser  obtidos  no  sítio  da  CCCPM  na

Internet/Intranet www.cccpm.mar.mil.br /  www.cccpm.mb, na Sede da CCCPM – Av.  Rio Branco nº

39, 11º andar, Rio de Janeiro; ou em nossos Postos de Atendimento.


