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DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS
Nº 590 DE 31 DE JULHO DE 2017

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

Empreendimento Residencial ALDEIA DAS ASAS - As
inscrições serão realizadas somente pelo site da
CCCPM, no link:
https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=insc-ada-spa.
Os novos candidatos interessados serão inseridos
em ordem classificatória, observada a lista já
existente, de modo a permitir um atendimento
priorizado. Os beneficiários serão comunicados,
por meio de correio eletrônico, pelos
representantes da CEF – MDOITO/CREDENCIADA LTDA-
ME, com a finalidade de agendarem entrevistas
para maiores informações e esclarecimentos sobre
o empreendimento e condições de financiamento.

Cabe ressaltar que, para os candidatos contactados, será respeitada a lista
classificatória, sendo a prioridade observada àqueles que se decidirem pela aquisição
do imóvel e, consequentemente, pela assinatura do Contrato de Promessa de Compra e
Venda.
As ações empreendidas visam imprimir maior celeridade, e evitar atrasos no início da
construção, de modo a evitar majoração dos preços fixados.
O projeto contempla a construção de 04 blocos, todos com 5 andares sobre pilotis,
sendo 2 blocos com 50 apartamentos (10 unidades por andar) e outros 2 blocos com 40
apartamentos (8 unidades por andar), com elevador, totalizando 180 unidades
residenciais.
As unidades habitacionais serão comercializadas pelo mesmo valor, previsto
anteriormente, de R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS).
Os financiamentos imobiliários, para a aquisição desses imóveis, serão celebrados com
a CEF, em até 90% do valor de comercialização, com prazo de até 420 meses (35 anos),
observadas as normas daquele agente financeiro. Após a formalização do financiamento
com a CEF, a CCCPM poderá conceder, como complemento, um empréstimo imobiliário
(ERAP), observada a capacidade financeira do beneficiário.
Não há impedimentos para inscrição de beneficiários inscritos em outros
empreendimentos da CCCPM ou proprietários de imóveis em qualquer Unidade da
Federação. A CEF admite, além do(a) cônjuge/companheiro(a), a participação de
terceiros na composição de renda do financiamento.
As plantas humanizadas e as informações detalhadas do empreendimento estão
d i s p o n i b i l i z a d a s  n o  s i t e  d a  C C C P M ,  n o  l i n k :
https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=aldeia-das-asas-rj.
Qualquer dúvida poderá ser sanada com a Servidora Civil Sheila, do Departamento de
Programas Imobiliários da CCCPM, pelo telefone (21) 2105-7481 ou correio eletrônico:
sheila.carvalho@marinha.mil.br.
A relação dos candidatos inscritos, em ordem alfabética e suas respectivas
classificações, será atualizada oportunamente no site da CCCPM, no link:
https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=empreendimentos-residenciais.

Solicita-se aos Comandantes/Diretores de OM efetuar ampla divulgação desta matéria.
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Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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