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CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

Imóveis da Iniciativa Privada 
cumprimento da sua missão de facilitar a obtenção d a 
casa própria para o pessoal da Marinha, informa que  
estão sendo oferecidos à Família Naval, por 
construtoras/incorporadoras, imóveis em condições 
vantajo
Nas promoções oferecidas pelas empresas privadas, a  
participação desta Autarquia, restringe
somente, à divulgação das mesmas, por terem sido 
consideradas de conteúdos diferenciados, vantajosos  e 

exclusivos para o pessoal da Mar
reformados; servidores da ativa e aposentados; e se us respectivos 
pensionistas). 
No entanto, em face de serem ofertas diretas da ini ciativa privada e por não 
haver a obrigatoriedade de obtenção do financiament o imobiliá
com a CCCPM, o que é exclusivo para os seus benefic iários, estas promoções 
podem ser estendidas aos contratados das Organizaçõ es Militares da MB, sendo 
necessário comprovar, apenas, que fazem parte da Fo rça de Trabalho da Marinha.
Informaçõ es detalhadas das plantas baixas dos imóveis, impla ntação dos 
condomínios e localização, poderão ser obtidas na p ágina da CCCPM, por meio 
dos links: http://cccpm.mb/imoveis
www.marinha.mil.br/cccpm/imoveis
Alerta- se que, antes de fechar um acordo de compra de imóv el com as 
construtoras/inc orporadoras, deve
necessário financiamento junto à CEF ou qualquer ou tro agente financeiro, 
inclusive a CCCPM, observando
do valor do imóvel, que poderá ser financi
Solicita- se aos Comandantes/Diretores de OM efetuar ampla di vulgação desta 
matéria. 
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CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

Imóveis da Iniciativa Privada 
cumprimento da sua missão de facilitar a obtenção d a 
casa própria para o pessoal da Marinha, informa que  
estão sendo oferecidos à Família Naval, por 
construtoras/incorporadoras, imóveis em condições 
vantajo sas e diferenciadas.
Nas promoções oferecidas pelas empresas privadas, a  
participação desta Autarquia, restringe
somente, à divulgação das mesmas, por terem sido 
consideradas de conteúdos diferenciados, vantajosos  e 

exclusivos para o pessoal da Mar inha (militares da ativa, reserva ou 
reformados; servidores da ativa e aposentados; e se us respectivos 

No entanto, em face de serem ofertas diretas da ini ciativa privada e por não 
haver a obrigatoriedade de obtenção do financiament o imobiliá
com a CCCPM, o que é exclusivo para os seus benefic iários, estas promoções 
podem ser estendidas aos contratados das Organizaçõ es Militares da MB, sendo 
necessário comprovar, apenas, que fazem parte da Fo rça de Trabalho da Marinha.

es detalhadas das plantas baixas dos imóveis, impla ntação dos 
condomínios e localização, poderão ser obtidas na p ágina da CCCPM, por meio 

http://cccpm.mb/imoveis -da-iniciativa- privada.html
www.marinha.mil.br/cccpm/imoveis -da-iniciativa-privada . 
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– A CCCPM, no 
cumprimento da sua missão de facilitar a obtenção d a 
casa própria para o pessoal da Marinha, informa que  
estão sendo oferecidos à Família Naval, por 
construtoras/incorporadoras, imóveis em condições 

sas e diferenciadas.  
Nas promoções oferecidas pelas empresas privadas, a  
participação desta Autarquia, restringe -se, tão 
somente, à divulgação das mesmas, por terem sido 
consideradas de conteúdos diferenciados, vantajosos  e 

inha (militares da ativa, reserva ou 
reformados; servidores da ativa e aposentados; e se us respectivos 

No entanto, em face de serem ofertas diretas da ini ciativa privada e por não 
haver a obrigatoriedade de obtenção do financiament o imobiliá rio diretamente 
com a CCCPM, o que é exclusivo para os seus benefic iários, estas promoções 
podem ser estendidas aos contratados das Organizaçõ es Militares da MB, sendo 
necessário comprovar, apenas, que fazem parte da Fo rça de Trabalho da Marinha.  

es detalhadas das plantas baixas dos imóveis, impla ntação dos 
condomínios e localização, poderão ser obtidas na p ágina da CCCPM, por meio 

privada.html  ou 

se que, antes de fechar um acordo de compra de imóv el com as 
se verificar a possibilidade de ser obtido o 

necessário financiamento junto à CEF ou qualquer ou tro agente financeiro, 
se as taxas de juros envolvidas e o percentual 

do valor do imóvel, que poderá ser financi ado. 
se aos Comandantes/Diretores de OM efetuar ampla di vulgação desta 


