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 Caros amigos leitores da Revista REMMAR, tradicionalmente, procuramos apresentar na 
coluna “Editorial” o resumo das principais atividades desenvolvidas pela CCCPM presentes nesta 
edição. Iniciamos o segundo semestre de 2019 com muitas novidades para os nossos beneficiários e 
apresentamo-nos como a melhor opção para quem estivesse buscando a realização do sonho de 
adquirir um imóvel próprio. 
 As recentes quedas dos juros provocadas pelo Governo federal, fez com que a CCCPM também 
reduzisse os seus juros, de modo a sempre proporcionar as melhores condições de financiamento do 
mercado. Com isto, novos parâmetros de valores e taxas foram inseridos em nossa carta de serviços. 
 Esse compromisso com a oferta das melhores taxas de juros e condições para o financiamento 
e empréstimo imobiliários já são notados em resultados, onde, ano após ano, a CCCPM tem aumentado 
o número de beneficiários atendidos.
 Na categoria empreendimentos residenciais, podemos observar o enorme crescimento das 
ofertas de imóveis da iniciativa privada oferecidas à CCCPM, bem como a finalização e entrega prevista 
para o 1º trimestre de 2020 das obras do “Residencial Imigrantes”, localizado em São Gonçalo. A 
construção do “Residencial Aldeia das Asas” também vai de vento em popa. Porém o mais significante 
acontecimento registrado neste ultimo semestre foi à volta da construção de empreendimento, pela 
CCCPM. Lançamos novos imóveis em Brasília, no Guará II e em breve também no Noroeste. No Rio de 
Janeiro está previsto um empreendimento na região do Porto Maravilha e outro em Jacarepaguá. 
Avançadas negociações e estudos para o lançamento em Salvador, nos bairros de Ondina e Barra 
também estão nos nossos planos para 2020. Em resumo, o segundo semestre de 2019 nos trouxe muitos 
desafios e tivemos que reinventar os métodos de trabalho da CCCPM. Tudo isto para disponibilizar aos 
nossos beneficiários um vasto rol de escolhas e oportunidades. 
 Já em relação à nossa força de trabalho, desenvolvemos diversas ações de endomarketing 
com a finalidade de proporcionar um melhor ambiente de trabalho em nossa Autarquia. Isto nos torna 
envolvidos e motivados o que se traduz na qualidade dos serviços prestados. Foram diversos passeios, 
visitas a museus e outras atividades internas e externas que os nossos leitores poderão acompanhar 
nas páginas seguintes. Como parte da divulgação de nossos serviços diversas palestras foram 
realizadas nas OM da Marinha no Rio de Janeiro e nos Comandos dos 5º, 7º e 8ºDN, de modo a levar o 
conhecimento e dirimir as dúvidas dos produtos e serviços  aos nossos beneficiários distantes da sede. 
Trabalhamos muito também, neste semestre, na parte socio-ambiental, onde mais uma vez a CCCPM 
mostra o porquê das medalhas e títulos conquistados anualmente. Faremos muito ainda nos próximos 
meses. Estima-se que esse quadro político-econômico, aliado aos resultados positivos do crescimento 
do PIB brasileiro, possam delinear um primeiro semestre de 2020 mais favorável a construção civil. É 
recompensador constatar que a cada atendimento  prestado aos nossos beneficiários, a CCCPM 
apresenta-se como uma instituição que respeita o cliente e que busca,  constantemente, a melhoria de 
seus produtos e serviços. Por fim, celebramos junto àqueles beneficiários que em 2019 tiveram a 
experiência única de adquirir um imóvel pela CCCPM.
Contem sempre com a CCCPM; pois “seu sonho é a nossa missão”.
Portanto, aproveitem nossas páginas e boa leitura a todos!



 Chegamos ao final de 2019! Neste momento em que é publicada 
a primeira edição da revista REMMAR, em 2020, podemos caracterizar o 
semestre que se encerrou como um dos períodos mais desafiantes, para 
a CCCPM, nos últimos anos. As diversas alterações da taxa SELIC e a volta 
da construção de nossos empreendimentos forçaram-nos a reeditar 
antigas práticas esquecidas com o tempo, onde passamos, de apenas 
oferecer empreendimentos em parceria com a Caixa Econômica Federal, 
para a possibilidade de construção. Talvez a maioria dos beneficiários 
não tenha idéia da dimensão de tais mudanças, mas fomos obrigados 
a reestruturar diversos setores e contratar diversos profissionais, 
anteriormente inexistentes, para suprir as necessidades que vão da 
compra do terreno, passando pelo projeto e licitações diversas, até a fase 
de comercialização e construção propriamente dita. 
 Estes novos empreendimentos que estão localizados no Rio 
de Janeiro, região do Porto Maravilha e Jacarepaguá, além de Brasília, 
região do Guará II e Noroeste, forçaram a CCCPM a enfrentar novos 
desafios e procurar por um novo norte, sempre com foco no benefício 
à Família Naval. Os resultados alcançados são o maior incentivo para 
busca por novos produtos e por soluções que atendam à Família Naval. 
Nesta direção as pesquisas habitacionais realizadas no ano de 2019, 
nos possibilitaram conhecer melhor os anseios dos nossos militares e 
servidores civis. A pesquisa principal, de forma pioneira, na região do 
Com7ºDN, demonstrou a necessidade desta Autarquia buscar terrenos 
para a construção de futuros empreendimentos. Frutos deste trabalho 
apresentam, agora em 2020, os resultados que são os lançamentos de 
residências unifamiliares no Guará e apartamentos no noroeste, em 
Brasília. Além do Planalto Central, estamos atentos também a outras 
regiões, como a do Porto Maravilha e de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, 
bem como vislumbrando Salvador – BA, neste ano que se inicia.
 O apoio de nosso comando superior tem sido fundamental, bem 
como toda a mobilização da força de trabalho para essas mudanças, 
que resultaram em um ano de 2019 muito próspero e vitorioso que 
poderemos observar nas páginas desta revista. Muitas novidades 
no cenário nacional, principalmente na economia, nos trazem uma 
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verdadeira sensação de esperança e otimismo em relação à possibilidade 
destes novos empreendimentos. Novos serviços foram disponibilizados 
pela CCCPM, dos quais podemos destacar o Financiamento Imobiliário 
(FI) e o Empréstimo Imobiliário (EI) na modalidade “on line”, facilitando 
o acesso dos nossos beneficiários a esses serviços, mesmo nos mais 
longínquos rincões do nosso país, onde ainda não possuímos Postos de 
Atendimento (PA) reduzindo-se as filas e o tempo de atendimento nos 
locais onde existem tais Postos.
 Para quem tem como missão a realização do sonho da casa 
própria, releva mencionar que a CCCPM chega ao fim de 2019 se 
reinventando e permitido que centenas de beneficiários concretizassem 
esse grande sonho, oferecendo sempre as melhores condições para o FI 
e para o EI. 
 Dessa forma, além dos serviços e produtos, a CCCPM mantém seu 
processo de aprimoramento com a manutenção de sua certificação ISO 
9001-2015, que reconhece o nível de qualidade em processos, produtos 
e serviços ofertados por esta Autarquia, com a preocupação  sempre 
presente das operações de marketing, indispensáveis na divulgação dos 
nossos produtos e com a sustentabilidade  necessária na atualidade.
Por fim, exorto toda a Força de Trabalho da CCCPM, minha tripulação, a 
manterem a voga e o rumo das nossas atividades, neste ano de muitas 
expectativas, traçando rotas seguras e tendo em mente, sempre, o 
objetivo de prestar o melhor serviço aos nossos beneficiários. Estamos 
em busca de soluções criativas e sustentáveis neste ano de 2020. 
Aos nossos beneficiários colocamo-nos sempre à disposição para a 
concretização do sonho da casa própria. Nunca se esqueçam do nosso 
lema: “Seu sonho é nossa missão”.

SERGIO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA
Contra-Almirante (IM)

Presidente

Presidente da CCCPM, CAlte (IM) Sergio Henrique da Silva Almeida

CMG (RM1-FN)  Stark - Tel.: 2105-7409
stark@marinha.mil.br

Solicite uma palestra em sua OM 
A CCCPM vai até você!
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 Em consonância com a política econômica do Governo Federal e 
observando o realinhamento das taxas de juros praticadas pelas principais instituições 
financeiras na concessão de financiamento imobiliário, a CCCPM, ao longo de 2019, buscou 
disponibilizar aos seus beneficiários as melhores condições do mercado para a aquisição da moradia 
própria, notadamente para imóveis com avaliação de até R$ 950,00 mil, que correspondem a 95% dos 
financiamentos concedidos. Para tal, foram implementadas alterações nas condições adotadas pela Autarquia nos 
meses de janeiro, maio, setembro, novembro e dezembro. 
 Ressalta-se o atual momento do mercado imobiliário, favorável à realização do sonho da moradia própria. 
O estoque dos imóveis destinados à comercialização, novos e usados, propícia valores de venda bastante 
razoáveis, abaixo dos preços observados em anos anteriores, mesmo nos grandes centros urbanos, o que aliado às 
reduzidas taxas de juros praticadas, viabiliza a aquisição.
 Para quem ainda não tem condições financeiras para realizar esse sonho, fica a dica de planejar uma reserva 
financeira de pelo menos 10% do valor do imóvel pretendido, além de reduzir ao mínimo possível os compromissos com serviços e bens de consumo. 
Vale a pena tentar.
 A partir de 17 de dezembro de 2019, a CCCPM passou a adotar as seguintes condições para o financiamento imobiliário no Programa PROMORAR:

Uma boa ocasião 

para adquirir a 

residencia própria

Informações adicionais poderão ser obtidas: nos sítios da CCCPM na internet/intranet - www.marinha.mil.br/cccpm 
ou www.cccpm.mb; na Sede da CCCPM – Av. Rio Branco nº 39, 11º andar, Rio de Janeiro; ou em nossos 
Postos de Atendimento.
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Perguntas frequentes

O que é Portabilidade?
 É a transferência de uma operação de crédito de uma instituição 
credora original para uma instituição proponente, por solicitação do 
devedor. Nessa operação o valor e o prazo da operação na instituição 
proponente não podem ser superiores ao saldo devedor e ao prazo 
remanescente da operação de crédito objeto da Portabilidade.
 A Portabilidade é feita através um sistema gerenciado pela 
Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP). Os custos relacionados à 
troca de informações e à transferência de recursos entre as instituições 
proponente e credora original não podem ser repassados ao devedor.
 A CCCPM, por não estar enquadrada como instituição financeira, 
não tem acesso ao CIP e não pode efetivar a Portabilidade com as demais 
instituições financeiras. Atualmente, está aceitando apenas processos de 
Portabilidade de contratos oriundos da Caixa Econômica Federal (CEF), 
através de quitação do saldo devedor por boleto. Para solicitá-la o 
beneficiário deverá solicitar seu financiamento imobiliário na Sede ou 
Postos de Atendimento da CCCPM ou por meio do site da internet e 
intranet no link Financiamento Imobiliário On-Line. Você receberá sua 
carta de crédito com as informações para realizar a Portabilidade. O 
contato com a agência da CEF detentora do contrato de financiamento 
deverá ser feito, inicialmente, pelo próprio beneficiário.

O que é “habite-se”?
 É o documento fornecido pela prefeitura local dando autorização 
para a habitabilidade do imóvel, de acordo com o projeto da obra 
apresentado anteriormente.

Terrenos podem ser financiados pelo PROMORAR?
 Sim. Mas apenas nos casos de financiamento para aquisição de 
terreno e construção simultânea de moradia própria.

Quanto vou gastar com a documentação?
 A tabela de custas varia de acordo com o estado, cujos 
emolumentos são tabelados pela Corregedoria, com isso, as certidões 
também variam de preço de estado para estado. 
 No Rio de Janeiro, por exemplo, um jogo de certidões de 1 casal 
vendedor residente no RJ e imóvel situado também no RJ fica em torno 
de R$ 1.800,00.
 A título de informação, o Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis “inter-vivos” (ITBI), também sofre variação, no RJ por exemplo é 
calculado considerando-se o percentual de 2% do valor da compra e 
venda ou maior valor atribuído. Por exemplo, se a Prefeitura tem como 
base de cálculo o valor de um imóvel por R$ 300 mil, mas a compra e 
venda é R$ 350 mil, será cobrado 2% sobre R$ 350 mil. Contudo, se o valor 

de compra e venda for R$ 300 mil e a Prefeitura ter como base de cálculo 
R$ 350 mil, também será cobrado sobre R$ 350 mil, ou seja, sempre pelo 
maior valor. Em Fortaleza por exemplo, se o beneficiáro pagar o ITBI antes 
da escritura cobra-se uma aliquota que não é a mesma caso o beneficiário 
pague até 30 dias após o registro. Se passar deste prazo, além da aliquota 
maior, pagará uma multa.

Além das prestações, há algum custo intermediário que tem que ser 
pago durante um financiamento?
 Normalmente, não há custos intermediários durante o 
financiamento imobiliário. As parcelas do financiamento na CCCPM incluem:
1) o valor da amortização;
2) o valor dos juros;
3) os custos com o seguro por Morte e Invalidez Permamente e por Danos 
Físicos ao Imóvel; e
4) o parcelamento da tarifa de assinatura de contrato (QUANDO ASSIM 
CONTRATADO).
Em outras instituições pode haver, além das despesas mencionadas 
acima, a cobrança das despesas de assinatura de contrato, tais como o 
custo de vistoria do imóvel.

Quais aspectos relativos à documentação do imóvel pretendido 
devem ser observados no momento da compra? 
 Se o imóvel for uma casa, o valor da área construída constante do 
RGI deve conferir com o IPTU; e
Deve ser verificado se o imóvel está com algum gravame (hipoteca ou 
alienação fiduciária), se há penhora por dívidas do vendedor. Por isso a 
importância de se analisar com cuidado as certidões negativas.

Como faço para regularizar um imóvel de posse?
 Os processos para regularização de imóveis de posse 
denominam-se usucapião administrativo e judicial, processos esses que 
devem ser instituídos com a assistência de um advogado.
 Recentemente foi editada a Lei 13.465/2017, mas até o momento 
no RJ nenhum RGI registrou o usucapião administrativo.
 Os Cartórios de Notas são os órgãos competentes para a lavra das 
escrituras de usucapião.

CCCPM
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da CCCPM
Dica

a) Dê preferência a um imóvel vazio. Comprar uma moradia ocupada é 
um grande risco e poderá significar uma longa espera para poder se 
mudar;

b) Nunca visite um imóvel durante a noite. A luz do sol, além de ajudar na 
percepção de possíveis defeitos de construção, é fundamental para o 
arejamento do imóvel e seu bem estar. Dessa forma, prefira o imóvel que 
receba luz solar pela manhã;

c) Marcas de mofo e umidade, em qualquer cômodo, são fortes indícios 
de vazamentos mal solucionados ou de falta de arejamento, que colocam 
em risco a estrutura do imóvel e a saúde de sua família;

d) Se houver sinais de inundação nos muros, nas paredes ou em árvores 
da vizinhança, desista imediatamente: Mais vale perder um imóvel 
que parece bom a princípio, do que se arrepender após a primeira 
chuva forte;

e) Desista ao perceber sinais de rachaduras, trincados, vazamentos, 
infiltrações, madeiras apodrecidas, com cupins ou outras pragas, 
principalmente em telhados, rodapés, portas e janelas. Fique atento, se a 
casa foi pintada recentemente, pode ser difícil verificar esses detalhes;

f ) Muito cuidado quando encontrar tacos, carpetes, granitos, cerâmicas e 
pisos soltos, danificados ou rachados. Sinais de umidade no piso podem 
indicar infiltrações ou problemas nos encanamentos;

g) Verifique as condições das instalações elétricas e hidráulicas; 
chuveiros; aquecedores com vazamento de gás; banheiros sem 
ventilação; fios aparentes; torneiras pingando ou sem pressão de água; 
descargas e tomadas com defeito;

h) A vizinhança também é fundamental. Verifique as condições de 
segurança do bairro. Evite ruas de acesso e áreas desertas e violentas. Da 
mesma forma, comprar uma casa perto de restaurantes movimentados, 
clubes, bares barulhentos e feiras livres, pode, no mínimo, atrapalhar o 
seu sono durante muitos anos, sem falar nos transtornos do trânsito e a 
conseqüente desvalorização do imóvel;

Quais cuidados 
preciso ter ao 

comprar um imóvel?

i) Morar bem significa ter conforto e acesso aos serviços essenciais. Dessa 
forma verifique se a região é provida de fornecimento de energia elétrica, 
abastecimento de água potável, tratamento de esgotos e se há serviços 
tais como comércio, escolas e transporte urbano;

j) A infraestrutura também compõe a valorização de um imóvel. Por isso 
verifique o calçamento das ruas, a iluminação pública e o lazer disponível;

k) Não compre um imóvel localizado a menos de cem metros de qualquer 
área que ofereça risco para a saúde ou segurança dos moradores, tais quais: 
valões, encostas, rios, locais onde estejam ocorrendo obras de maior porte, 
assim como lugares próximos a comércio de materiais inflamáveis (postos 
de gasolina, botijões de gás, fogos de artifício, tintas, etc).

l) Verifique cuidadosamente toda a documentação antes de 
fechar negocio.

m) Evite a compra de imóvel que não possua Registro de Imóvel e 
Escritura reconhecida.  Não compre terreno de posse ou em nome de 
terceiros. Evite imóveis ainda não resolvidos em espólio, isto pode se 
entender por anos.

Quais documentos eu preciso para financiar um imóvel? 
Tratando-se de pessoa física ou jurídica o principal documento a ser 
apresentado para análise inicial do processo é a “certidão de ônus reais 
vintenária do imóvel” pretendido. 
Os demais documentos são:
Do comprador:
• Certidões de Interdições e Tutelas (Fórum e RCPN)
• Certidões de pesquisa de bens, caso seja a primeira aquisição imobiliária
Do vendedor (onde residem os vendedores e onde está localizado o 
imóvel):
• Certidão da Justiça Federal;
• Certidões de Ações Cíveis; 
• Certidões de Execuções Fiscais; 
• Certidões de Interdições e Tutelas; 
• Certidões da Justiça Federal (Internet);
• Certidões Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) (Internet);
Do imóvel: 
• Certidão de Ônus Reais vintenária atualizada (No RGI) (tirar por último); 
• Certidão de Situação Fiscal - IPTU (Prefeitura); 
• Certidão de Execuções Fiscais (RJ e Niterói); 
• Declaração de quitação da taxa de incêndio - RJ é emitida pela internet 
(se houver);
• Declaração de quitação da companhia de Água e Esgoto ou
• Quitação Condominial com firma reconhecida do síndico;
• Cópia simples da ATA da assembleia da posse do síndico.



 Com o propósito de subsidiar estudos de viabilidade para realização de empreendimentos 
imobiliários na área do Estado do Rio de Janeiro e outras localidades do território nacional, a CCCPM 
anualmente realiza uma pesquisa habitacional direcionada a Família Naval (Militares, Servidores Civis e 
Pensionista), visando ao levantamento de informações que indiquem os locais de maior demanda para 
aquisição de moradia que justifiquem algum tipo de empreendimento. Esta pesquisa é disponibilizada 
por Estado, Cidade (com mias de 100 mil habitantes) e Bairro de sua preferência.

 Divulgado pelo Boletim de Ordens e Notícias (BONO), a pesquisa está disponibilizada na 
página da CCCPM, até o final de 2020, na intranet (www.cccpm.mb), ou na internet na seguinte 
URL: www.cccpm.mar.mil.br. Também está disponível para preenchimento nos 11 pontos de 
atendimento da CCCPM em todos os Distritos Navais e na própria sede. Convidamos a Família Naval a 
prestigiar a pesquisa, pois ela será o vetor de informação para decisões da CCCPM de empreender 
ações para a realização do sonho da casa própria pelo pessoal da Marinha.

Sistemas de Amortização 

de dívida adotados 

pela CCCPM 

 Os financiamentos e empréstimos imobiliários concedidos têm os fluxos de pagamentos calculados por meio de sistemas de amortização e 
correspondem a uma sequência de desembolsos em um determinado período de tempo. Os sistemas de amortização mais conhecidos e empregados 
pelo mercado são a Tabela Price e os Sistemas de Amortização Crescente e Constante, respectivamente SACRE e SAC. Esses pagamentos, conhecidos 
como prestações, normalmente mensais, são compostos de parcelas de juros e de amortização da dívida.  
 A CCCPM adota no Empréstimo Imobiliário (EI) a Tabela Price, que possibilita o ressarcimento da dívida por meio de prestações de mesmo valor, 
ao longo de todo o período contratado. Observa-se que os valores pagos a títulos de juros, mensalmente, são decrescentes, enquanto os relativos à 
amortização, crescentes. Esse sistema foi o escolhido devido ao produto ter teto e prazo reduzidos.
 No financiamento Imobiliário (FI) a Autarquia adota o SACRE, que prevê parcelas mensais de amortização crescentes ao longo de todo o período 
de pagamento da dívida, reduzindo ao mesmo tempo as parcelas mensais de juros sobre o saldo devedor. Dessa forma, o mutuário é beneficiado, pois 
desembolsa um menor montante financeiro a título de juros, ao final da dívida.  A prestação pelo SACRE se mantém constante durante doze meses, 
quando então é recalculada. 
 A CCCPM ainda disponibiliza o sistema SAC para o FI. Contudo orienta seus beneficiários a optarem pelo SACRE, por ser o mais vantajoso dos 
sistemas. A diferença entre eles está no cálculo da parcela mensal de amortização. Enquanto no SACRE é crescente, no SAC é constante. A prestação pelo 
SAC é mensalmente recalculada.
 Normalmente, as prestações do FI concedido pela CCCPM, mesmo considerando o reajuste mensal do saldo devedor da dívida pela Taxa 
referencial (TR), são decrescentes, possibilitando folga orçamentária para o beneficiário ao longo do prazo contratado, na maioria das vezes de 
360 meses.

Pesquisa Habitacional - 2020
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 A CCCPM disponibiliza, em sua página, o FI on-line. Trata-se de uma ferramenta que permite o acesso rápido e 
prático à carta de crédito do FI. Nesse processo, cópias simples da documentação inicial serão inseridas no site para 
análise da CCCPM e posterior emissão da carta de crédito, evitando-se o deslocamento do beneficiário para os Postos 
de Atendimento ou despesas com envio de documentos via postal.
 Os interessados no FI on-line poderão obter informações adicionais sobre os procedimentos necessários à 
solicitação da carta de crédito, na página da CCCPM na internet: www.marinha.mil.br/cccpm/?q=fi-online, ou, na 
intranet, www.cccpm.mb/?q=fi-online.

 A CCCPM disponibiliza, em sua página, o EI on-line. Trata-se de uma ferramenta que permite o acesso rápido e 
prático à contratação do EI. Nesse processo, cópias simples da documentação inicial serão inseridas no site para análise 
da CCCPM e, após aprovação dos documentos, consignação da parcela e recebimento do contrato original assinado, é 
efetuado o depósito em conta-corrente do valor solicitado, evitando-se o deslocamento do beneficiário para os Postos 
de Atendimento.
 Os interessados no EI on-line poderão obter informações adicionais sobre os procedimentos necessários, 
na página da CCCPM na internet www.marinha.mil.br/cccpm/?q=ei-online, ou, na intranet, 
www.cccpm.mb/?q=ei-online.

CONTRATAÇÃO DE 
FINANCIAMENTO 

IMOBILIÁRIO ON-LINE

CONTRATAÇÃO 
DE EMPRÉSTIMO 
IMOBILIÁRIO ON-LINE

NOVOS PRODUTOS DA CCCPM





Lorem ypsum

Lorem ypsum

Lorem ypsum

CF (RM1 - IM) Volpi - Encarregado do Dep. Financeiro

Conheça a CCCPM

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
“Do planejamento à execução”

 O Departamento Financeiro (CCCPM-10) labuta dia após dia no 
intuito de contribuir para viabilizar o “sonho da casa própria” para a 
Família Naval, atuando na execução, acompanhamento e destinação dos 
recursos orçamentários destinados a esta Autarquia.

 O Departamento Financeiro é estruturado em quatro Divisões 
compostas por militares da ativa e da reserva, servidores civis e 
colaboradores: Divisão de Finanças, Divisão de Acordos Imobiliários, 
Divisão de Recuperação de Créditos e a Divisão de Seguros. 

1) A Divisão de Finanças (CCCPM-11) é responsável por toda a execução 
financeira dos recursos gerenciados pela CCCPM, incluindo neste a parte 
contábil referente a esta Autarquia. Dentre as diversas tarefas 
desenvolvidas neste setor, destaca-se a efetivação dos depósitos nas 
contas dos mutuários advindos dos empréstimos/financiamentos 
imobiliários, a transferência de recursos para a quitação de dívidas e o 
pagamento da aquisição de terrenos e outros serviços necessários à 
construção de imóveis para a Família Naval. 

2) A Divisão de Acordos Imobiliários (CCCPM-12) atua no 
acompanhamento dos contratos de financiamentos (FI) e empréstimos 
imobiliários (EI), desde o momento logo após a concessão até a data do 
seu encerramento. Neste setor, o mutuário/a pode sanar suas dúvidas 
sobre o andamento de seu financiamento, obter planilhas do saldo 
devedor, efetuar liquidações antecipadas, solicitar a baixa da hipoteca ou 
da alienação fiduciária. Pode ainda receber as diferenças de valores 
pagos a maior e obter o saque da conta vinculada do FGTS para aquisição 
do seu FI. O foco da Divisão é prestar o melhor atendimento ao público.

3) A Divisão de Recuperação de Créditos (CCCPM-13) é composta por 
pessoal qualificado e comprometido em buscar soluções para os 
beneficiários que se encontrem em situação de inadimplência. Uma 
das atribuições desta Divisão é contribuir para que o “sonho da casa 
própria” não se transforme em um pesadelo. Ela apresenta aos 
mutuários as alternativas de pagamento, orientando-os para a 
renegociação dos débitos, contribuindo, assim, para que o seu contrato 
transcorra de forma regular. Essas medidas têm o objetivo de evitar que 
a dívida se eleve e que a cobrança seja encaminhada para a esfera 
judicial, última instância que a Autarquia possui para reaver os créditos 
concedidos. Neste caso, além das penalidades previstas em contrato, 
serão cobradas as custas judiciais.
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4) A Divisão de Seguros (CCCPM-14) possui a incumbência de viabilizar a 
garantia quanto à quitação dos empréstimos e financiamentos 
imobiliários em caso de sinistro, mediante a contratação de Apólices de 
Seguro com cobertura para diversos casos: Morte e Invalidez 
Permanente (MIP), Danos Físicos ao Imóvel (DFI), Morte por Qualquer 
Causa (MQC) e Obras e Construção Civis (OCC). Além de manter 
atualizada a base de dados dos segurados e fiscalizar a execução dos 
correspondentes acordos, esta Divisão contribui diretamente para o 
alcance da missão da CCCPM, qual seja: “Facilitar a aquisição de moradia 
própria ao pessoal da marinha”.

RESIDENCIAL IMIGRANTES – SÃO GONÇALO / RJ

 Trata-se de empreendimento finalizado, em Neves (São Gonçalo/
RJ), em terreno próprio da CCCPM em modo associativo com a CEF. Esta 
obra foi iniciada em JULHO 2017. Foram realizadas intensas tratativas 
com a CEF, de modo a garantir uma construção de qualidade e sem 
percalços posteriores. A situação atual é a seguinte: 

     

126 Aptos – concluído no final de 2019 - Entrega das chaves, prevista para 

março de 2020. Possui apartamentos com 56,1 m², com 02 quartos com 

suíte e com 51,71m² sem suíte. Todos com varanda, 01 vaga de 

estacionamento e ampla área de lazer com piscina, quadra de esportes, 

salões de festas, churrasqueiras etc.
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LANÇAMENTO
EMPREENDIMENTO UNIFAMILIARES DO GUARÁ II - BRASÍLIA / DF

 Região administrativa do Distrito Federal brasileiro, Guará compreende a área urbana composta pelos bairros Guará I e Guará II, Quadras 
Economicas Lúcio Costa, Setor de Oficinas Sul, Setor de Clubes e Estádios Esportivos Sul, e Setor de Áreas Isoladas Sudoeste. 
 Nos últimos quarenta anos, Guará alterou completamente o seu perfil, concentrando, atualmente, grande parte da classe média do Distrito 
Federal. Devido ao tamanho limitado dos terrenos e a valorização imobiliária da região, Guará possui, hoje, um dos metros quadrados de imóveis mais 
caros do Distrito Federal.
 A CCCPM, no cumprimento da sua missão, de facilitar a obtenção da casa própria para o pessoal da Marinha, informa que foi oferecido à Família 
Naval, no bairro Guará II, nas Quadras Externas 52 e 54, trinta e uma residências térreas unifamiliares compostas por sala, cozinha, três quartos, área 
privativa de 70,59 m².

 Dentre os diversos pontos de 
atração de Guará destacam-se: Casa Park, 
Parkshopping, Parque Ecológico Ezequias 
Heringer (conhecido como Parque 
Ecológico do Guará), CAVE (Centro 
Administrativo Vivencial e Esporte), onde 
se encontram: Estádio Antônio Otoni Filho 
(conhecido como Estádio do CAVE), Feira 
do Guará, Ginásio do CAVE, Cartódromo 
(batizado com o nome de Kartódromo 
Airton Senna e Teatro de Arena.



FUTUROS EMPREENDIMENTOS
RECANTO DAS ASAS - SÃO PEDRO D’ALDEIA / RJ

 Em NOV2016 a Autarquia adquiriu 20 lotes de 920m2 cada, no 
município de São Pedro da Aldeia, totalizando uma área de 18.400 m2. 
Esta aquisição baseou-se na última pesquisa habitacional valida, 
realizada em 2015, que apontava mais de 39% dos interessados na área 
do Rio de Janeiro e visava, também, atender solicitação do Comandante-
em-Chefe da Esquadra para a Família Naval naquele município. Essa 
pesquisa também aponta por uma procura por casas, que é o perfil da 
maioria dos moradores do município.
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 Foram elaborados os Projetos Básico e Legal de Arquitetura, na 
Avenida Geremário Dantas – Jacarepaguá, Rio de Janeiro- RJ. O 
empreendimento FAROL DE JACAREPAGUÁ. será composto de 2 blocos 
com 6 pavimentos, com total de 48 unidades habitacionais, sendo 24 
unidades por bloco, com 4 apartamentos por andar.
 Cada unidade habitacional terá em média 85,26m será composta 
de varanda, sala, três quartos (sendo 1 suíte), cozinha, área de serviço e 
banheiro de serviço. Além de área de lazer com piscina e salão de festa. A 
CCCPM está em negociação com a Caixa Econômica Federal-CEF, iniciar a 
construção no segundo trimestre de 2020.

RESIDENCIAL FAROL DE JACAREPAGUÁ

Vista do Parkshopping

Parque Ecológico Ezequias Heringer
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EMPREENDIMENTO SANTO CRISTO - Rio de Janeiro
 A CCCPM está em negociação com a Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio – CDURP para 
adquirir um terreno que atenda a família naval, próximo ao 1º Distrito 
Naval e que contemple a construção de cerca de 300 unidades.

EMPREENDIMENTO NOROESTE - Brasília - DF
 Foi adquirido terreno em Brasília situado na SQNW 302 PROJ K. 

Com base no estudo preliminar deste empreendimento, estima-se 

construir 72 unidades com área de 100m² a 200m² onde cada pavimento 

terá12 unidades, totalizando, portanto, 6 pavimentos.

RESIDENCIAL ALDEIA DAS ASAS 
SÃO PEDRO DA ALDEIA / RJ 

 O empreendimento em construção localizado na Rua Rosa Aranha 
S/N - Nova São Pedro - São Pedro da Aldeia – RJ, contará com piscina 
adulto/infantil, salão de festas, “playground”, churrasqueira, quadra 
poliesportiva, sala de musculação e espaço gourmet. Serão 180 
apartamentos, divididos em 2 blocos com 50 apartamentos (10 unidades 
por andar) e outros 2 blocos com 40 apartamentos (08 unidades por andar). 
Os apartamentos com média de 59 m² terão as seguintes características:
- 02 quartos (uma suíte), sala, cozinha, área de serviço, varanda e uma 
vaga no estacionamento.

OBRA EM ANDAMENTO

A CCCPM, no cumprimento da sua missão, de facilitar a obtenção da casa 
própria ao pessoal da Marinha, participa que estão sendo oferecidos aos 
seus beneficiários, por Construtora/ Incorporadora, imóveis em 
condições especiais conforme a seguir.

Condomínio Solar da Valença - Duque de Caxias - RJ
Condomínio fechado com 6 casas duplex compostas de sala, 2 suítes 
sendo uma com varanda, cozinha, área de serviço, lavabo e garagem, 
localizado na Rua Valença nº 95, Lote 14, Quadra 01, no Bairro Lafaiete, 
nas proximidades do Centro, no Município de Duque de Caxias - RJ.

EMPREENDIMENTOS 
DA INICIATIVA PRIVADA



Olympia Park Clube Condomínio - Rio de Janeiro - RJ
 Condomínio fechado, com segurança 24h, composto por 250 
casas duplex, com 2 quartos, 2 banheiros, 1 vaga, numa área total de 
36.000m², com 5.000m² destinados a um clube de lazer, com itens como: 
piscina, campo de futebol, quadra de vôlei de areia, 4 churrasqueiras, 
academia de ginástica, espaço infantil e salão de festas dentre outros. As 
unidades contam com área privativa de 88,88m² a 97,89m². A região 
conta com escolas, mercados e lojas de conveniência e infra-estrutura de 
transportes. Localizado na Estrada Cabuçu de Baixo nº 435, em Campo 
Grande, à cerca de 1,5 Km do Parkshopping Campo Grande e à 
aproximadamente 5Km da Avenida das Américas.

Condomínio Costa Verde  - Mangaratiba - RJ 
 Localizado na Rua Projetada A s/nº, quadra B, lote 06, no Distrito 
de Itacuruçá, Mangaratiba – RJ. Trata-se de casas triplex com sala, 
cozinha, área de serviço e lavabo no 1º pavimento, duas suítes com 
varandas no 2º pavimento e terraço com parte coberta e lavabo no 3º 
pavimento. As unidades possuem áreas privativas de 80,29m². O 
empreendimento fica a cerca de 15 minutos da Base Naval de Itaguaí e 
no município existe vasta rede de serviços e comércio.

Cenário da Montanha Residencial - Itaipava - RJ

 Localizado em um terreno de 287.717,18m², com 672 unidades, 
em um total de 12 blocos, com 8 apartamentos por andar. Todas as 
unidades tem (uma) vaga de garagem. Apartamentos com 57,27m², 
57,47m² e 60,25m² de área. O empreendimento ainda conta com uma 
ampla área de lazer: 1,5km de ciclovia; academia; praça de ginástica; 
horta comunitária; 02 salões de festa; playgrounds; churrasqueiras; 
redários; lago com deck; espaço deck; espaço kids; espaço Melhor Idade 
com mesa para jogos; piscina com 3 níveis: raia, adulto e criança; espaço 
Greice para atividades físicas; quadra poliesportiva; espaço yoga; espaços 
de conveniência e mais de 250 mil m² de área verde. Outro diferencial, o 
empreendimento dispõe de 18 vagas de garagens para visitantes.

Condomínio Vilage Nobreza I - Itaguaí - RJ

 Constituído em 10 unidades de casas com áreas de 50,83 m² e 
45,47 m², com dois quartos, sala, banheiro, cozinha americana, área de 
serviço e uma vaga de estacionamento para todas as unidades. O 
empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida.

Condomínio Penedos de Inoã - Maricá - RJ
 Trata-se de 03 edifícios de 04 pavimentos com 04 apartamentos 
por andar e 2 coberturas lineares. Os apartamentos tipo têm área 
privativa de 64,67 m², 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro 
social, varanda e uma vaga de garagem. Os apartamentos do térreo 
contam ainda com área externa privativa de 15 a 60 m². As coberturas 
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tem 122 m², 02 quartos (1 suíte), sala, cozinha, banheiro social, varanda 
coberta, churrasqueira e uma vaga de garagem. O condomínio tem área 
de lazer com uma churrasqueira. As cozinhas, áreas de serviço e 
banheiros têm as paredes totalmente revestidas em azulejo. Esta oferta é 
exclusiva para o edifício nº 1, que está pronto para morar.

Condomínio Santa Helena - Itaguaí - RJ

Condomínio Village Acapulco - Duque de Caxias - RJ

 Localizado na Alameda Acapulco, 247, Jardim Primavera, Duque 
de Caxias, próximo ao Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra, 
como também a colégios, supermercados, farmácias, restaurantes, ao 
hospital Municipal Adão Pereira Nunes e ampla via de transportes. Trata-
se de duas casas, de dois andares, geminadas. Cada casa possui dois 
quartos, sala, cozinha, três banheiros e garagem para dois carros.

 Constituído de 15 casas duplex, geminadas, com 2 quartos (uma 
suíte), 75m² de área construída, sala, cozinha, banheiro, lavabo, varanda e 
área de serviço. Cada casa possui uma área externa com garagem.

Condomínio Green Vale - São Gonçalo - RJ

 Edifício de 04 pavimentos, 

sendo 14 unidades habitacionais 
com 02 quartos, sala, varanda, 
banheiro, cozinha, área de serviço e 
vaga de garagem, estando 
disponíveis 06 unidades para 
aquisição. Revestimento em azulejo 
até o teto no banheiro, cozinha e área 
de serviço. Fino acabamento 
incluindo granito de luxo; guarda-
corpo em vidro temperado verde e 
tubos de alumínio branco laqueado; 
todos os apartamentos, corredores e 
garagem com rebaixamento de teto 
em gesso; iluminação de escadas, corredores e garagem com sensores 
de presença e fotocélula; circuito interno de TV e portão automático 
para entrada de veículos. Os apartamentos do térreo têm área de 
87,72 e 89,75 m².

MARQUE SUA VISITA!

CMG (RM1-FN)  Stark
stark@marinha.mil.br
Tel.: 2105-7409

CONHEÇA A CCCPM
Visite as nossas instalações e

venha tomar um café conosco!
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imóvel de R$200mil seriam cobrados R$1760,00. Na CCCPM esse 
acompanhamento não tem custo.
 Seguros: Contratos firmados com as companhias de seguro 
servem de garantia tanto para os casos de inadimplência do comprador 
quanto para irregularidades da administradora. Atenção às clausulas que 
determinam quem é o beneficiário do contrato. Se for a incorporadora, em 
caso de atraso da obra, ela terá o direito de receber a indenização e ao 
comprador restará o prejuízo.
 Problemas na execução da obra: Danos visíveis nos 
acabamentos, vazamentos, rachaduras, e demais defeitos que não 
puderem ser identificados em vistoria, devem ser informados à construtora 
no prazo de 180 dias (art. 445 do Código Civil). Para danos ocultos o prazo 
máximo de reclamação é de até cinco anos (art. 618 do Código Civil).
 Atraso na entrega: Mais uma vez, observe sempre o que está 
escrito. É muito comum as construtoras não cumprirem o prazo 
inicialmente informado na fase inicial de venda, e sim o que está em 
contrato. São circunstâncias que estão fora da responsabilidade e 
previsibilidade da construtora: catástrofes da natureza, greve no setor de 
construção civil e trâmites governamentais.
 Guarde tudo: Guarde todos os papéis ou registros escritos que lhe 
forem entregues por funcionários da empresa. Vale até folhetos 
promocionais e e-mails trocados com os corretores.  Antes da entrega do 
imóvel, guarde comprovantes de despesas com aluguel ou guarda-móveis 
se o prazo contratual se exceder. Existe ainda um recurso pouco utilizado, 
porém muito útil para o consumidor: a ata notarial, que pode ser solicitada 
em cartório de notas para autenticação de alguns documentos. A natureza 
jurídica da ata notarial se fundamenta numa tripla-função, ou seja, 
autenticadora (atribui autenticidade notarial), probatória (pré-constitui 
prova) e conservadora (perpetua num documento notarial). Quando o 
tabelião com seus próprios sentidos, constata, verifica, analisa, indaga e 
traslada o fato de forma fiel para o livro de notas, materializa, autentica e 
perpetua a verdadeira realidade dos fatos, constituindo em ata notarial um 
documento perfeito.
 Registro do Imóvel: Ao fechar o compromisso de compra e venda 
do imóvel, muitas pessoas se esquecem de registrar o documento. No 
entanto, o artigo 108 do Código Civil diz o seguinte: “escritura pública é 
essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, 
transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de 
valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País”. 
 O conhecimento das normas regulamentadoras para compra de 
imóvel é fundamental para que você não tenha prejuízos e demais 
transtornos que podem ser evitados e solucionados com uma assessoria 
especializada. A Caixa de Construções se diferencia nesse aspecto onde 
gratuitamente você obtém este suporte, necessário para adquirir seu 
imóvel de uma forma tranquila e segura. Este serviço é válido mesmo que o 
financiamento imobiliário não seja feito pela Autarquia.

 Adquirir um imóvel na planta é um negócio repleto de vantagens 
para quem tem condições de esperar pela finalização da obra. Comprar um 
imóvel ainda em construção pode significar uma economia de 20% a 30% 
do valor dos imóveis prontos. A CCCPM ao longo dos últimos anos vem 
buscando orientar, sobre as modalidades de aquisição de imóvel. Através 
do convênio com a Caixa Econômica Federal e a Autarquia, torna-se viável 
o financiamento de imóveis na planta com taxa especiais. Selecionamos 
abaixo alguns aspectos importantes antes de fechar um bom negócio, 
evitando assim que seu sonho se torne um pesadelo.
 Planejamento: A compra de um imóvel requer muita análise 
prévia sobre suas necessidades e realidade financeira nos próximos anos. 
Qual é o tamanho da prestação que cabe no bolso e qual é a necessidade 
da família? Esse simples "cálculo" é suficiente para manter o comprador 
longe de fechar contratos por impulso. 
 Veja o Memorial: Para não cair em golpes, peça sempre uma cópia 
do memorial de incorporação da obra, pois não é permitido levantar um 
empreendimento sem este documento. Este memorial oferece uma 
dimensão concreta do imóvel que está sendo comprado, contendo 
informações sobre o terreno, o proprietário e o incorporador. (Vide lei nº 
4591 de 16/12/1964).
 Visite a obra: Outro detalhe essencial é visitar a obra 
pessoalmente. Observar todos os detalhes possíveis com relação ao 
imóvel, locais em torno, comércio, a presença de escolas e vizinhança pode 
ser decisivo em alguns casos para detectar se a maquete condiz com a 
realidade.
 Comissão de corretagem: Em geral, quem vende o imóvel é que 
arca com os custos da corretagem. No entato em alguns casos, a comissão 
está incluída no sinal pago à construtora. O Artigo 723 do Código Civil 
normatiza essa atividade. Fique atento ao que está escrito e às condições 
de pagamento, pois existe o entendimento de que a comissão do corretor 
é devida desde o momento em que o imóvel é disponibilizado/
apresentado à venda para o comprador (independentemente do negócio 
ser finalizado).
 Cobrança de condomínio e IPTU: A taxa de condomínio e 
imposto territorial urbano (IPTU) só deve começar a serem cobrados após a 
expedição do “Habite-se”, uma certidão que comprova a regularidade da 
construção do empreendimento de acordo com as exigências da prefeitura 
- mas muitas empresas se antecipam à isso, o que é uma prática irregular 
(Vide art 1314 a art 1358 do Código Civil).
 Cobrança de Assessoria (Sati - Serviço de Assessoria Técnica 
Imobiliária): Algumas imobiliárias adotam a cobrança compulsória da taxa 
Sati, de 0,88% do valor do imóvel, para contratação de um assessor jurídico 
para acompanhar o trâmite da compra. Isso configura a prática de “venda 
casada”, uma vez que impede o comprador de recorrer a um advogado 
próprio. Muitas vezes a taxa é camuflada nas parcelas da entrada ou 
embutida na transação sem que o comprador seja informado. Ex: em um 

COMPRA DE 

IMÓVEL NA PLANTA 

 ATENÇÃO AOS DETALHES



19

 A CCCPM estabelece, anualmente, o seu Plano de Divulgação. 
Neste plano está contido uma lista de prioridades de visitas e 
palestras nas OM, para buscar aquelas com maior concentração de 
militares, as escolas de formação e ainda, aquelas OM que não tenham 
recebido visita da CCCPM no último ano. Passado o segundo semestre 
de 2019 com um número de 18 palestras realizadas, participação de 3 
eventos da Marinha (São João do Clube Naval de Brasília, Regata 
Escola Naval e Dia da Esquadra) sabemos que muito ainda podemos 
fazer para levar o conhecimento dos produtos e serviços da CCCPM 
aos nossos beneficiários.

Atividades de Divulgação 2020

 A programação fixada para o primeiro semestre de 2020 consta 
com a realização de mais 20 palestras para cerca de 4.500 militares e 
servidores civis, lotados em mais de 20 Organizações Militares incluindo, 
em sua maior parte, OM da Área - Rio e aquelas subordinadas ao 
Comando do 2º Distrito Naval.
 Nossa Unidade Móvel de Atendimento (UMA) visitará algumas 
OM e deverá participar de 4 eventos da Marinha na Área-Rio, incluindo 
entre outros, o “15º Festival Ancora Social”, a Corrida do CFN/IM, o 
Encontro de Veteranos da Marinha e o Encontro de Veteranos do CFN. 
Estaremos presente ainda na tradicional “Festa Junina do Clube Naval de 
Brasília”.

 Este contato direto com nosso público-alvo é uma oportunidade 
enriquecedora de duas vias, ao passo que, da mesma forma que 
apresentamos informações sobre produtos e serviços para nossos 
beneficiários, esses realimentam nosso sistema com sugestões e 
questões, as quais se transformam no aperfeiçoamento de nossos 
produtos e serviços, alem de servirem também como novos requisitos 
para futuros empreendimentos residenciais. 
 Estimamos para o segundo semestre de 2020, que nossos 
beneficiários, cada vez mais, conheçam os produtos e serviços da CCCPM 
e que estaremos presentes em mais OM, atenderemos uma quantidade 
superior de beneficiários e visitaremos pelo menos, mais dois Comandos 
de Distritos Navais, sendo eles os Comandos dos 3º e 6º Distritos Navais.
 As OM podem solicitar, à CCCPM, a qualquer tempo, por 
mensagem, a realização de palestras, bem como a presença da nossa 
Unidade Móvel de Atendimento, neste caso, apenas para as OM da Área-
RIO e/ou de grande concentração de pessoal.

Palestra no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk

Palestra no Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha

Palestra na Diretoria de Finanças da Marinha

NOVA PLOTAGEM DA 
UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO (UMA)
 No segundo semestre de 2019 recebemos a importante missão de 
criar uma nova identidade visual para nossa Unidade Móvel de Atendimento 
(UMA). Em face da evolução dos serviços e sua modernização, achamos por 
bem atualizar a plotagem da UMA para um aspecto mais moderno e “clean”. 
Realizadas as artes iniciais e a busca por uma empresa que primasse pela 
qualidade do serviço, finalmente nossa UMA está pronta. A partir do primeiro 



semestre de 2020, com cara nova, a UMA se apresentará nos eventos e nas 
Unidades mais bonita, elegante e moderna, tudo pensando em nossos 
beneficiários sem esquecer as tradições navais. Dois aspectos chamam a 
atenção desta nova plotagem: A felicidade da família naval representada 
por um militar sua esposa e seu filho, aspecto que move todo o trabalho 
da Autarquia na busca da felicidade da família naval e um modelo do 
Empreendimento Imigrantes. Esperamos que esta nova plotagem 
represente, com exatidão, as aspirações da CCCPM para este ano que se 
inicia e a felicidade que temos em realizar sonhos, pois como gostamos 
de dizer, a CCCPM é uma “fábrica de sonhos”. Nunca se esqueçam do 
nosso lema: “Seu sonho, nossa missão”.

ENDOMARKETING 2020
FORTALECENDO O COMPROMISSO 

DA FORÇA DE TRABALHO
    O lema “Seu Sonho é a Nossa Missão”, norteia a busca constante da 
nossa organização pela qualidade do serviço interno, 
transformando-o em satisfação dos funcionários. Esta satisfação pelo 
trabalho torna a Força de Trabalho envolvida e motivada na nossa 
organização que, por sua vez, é responsável pela qualidade do 
produto/serviço externo, resultando no bom atendimento ao 
beneficiário.“Somos uma casa de sonhos”.

 É com este espírito que a CCCPM, promove diversas atividades 
culturais e de lazer, para o nosso pessoal, incluindo passeios e vistas a 
outras Organizações Militares (OM). Fazemos também comemorações 
nas datas especias, treinamentos físicos e eventos socioambientais que 
procuram valorizar ao máximo nosso Força de Trabalho, mantendo um 
fluxo constante de comunicação e de cultivo à cultura e tradições navais.

Funcional no Aterro do Flamengo

 Dessa forma, podemos afirmar que toda essa iniciativa tem um 
único propósito: “atender nossos beneficiários da forma mais coerente e 
eficaz, minimizando custos, reduzindo prazos e fomentando um 
ambiente interno harmônico onde todos compartilhem dos mesmos 
valores e prioridades, para realizar o sonho da casa própria”.

 Com esta postura, a CCCPM tem conseguido manter nas 
pesquisas de satisfação interna altos índices de componentes da sua 
Força de Trabalho comprometidos com a Missão e os Valores da 
Autarquia, além do orgulho de trabalhar e vestir a camisa da CCCPM.
BRAVO ZULU!

Trilha no Morro da Urca

Confraternização institucional

Trilha no Morro da Urca

CCCPM no Ancora Social
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Certificado de 
Reconhecimento de Gestão

CAlte (IM) Sergio Henrique da Silva Almeida ao receber o Certificado de Reconhecimento de Gestão 

AUDITORIA DE MANUTENÇÃO DA 
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2015

 A empresa “QMS Certification Services” realizou nos dias 13 e 
14/05/2019 na CCCPM, a auditoria de manutenção da certificação, para a 
norma ISO 9001:2015. A Autarquia  manteve a certificação para um 
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), no escopo Atendimento de 
Concessão de Financiamento Imobiliário. A Autarquia comprovou 
através desta auditoria que atende aos requisitos estabelecidos na 
Norma ISO 9001:2015, confirmando a eficiência no atendimento aos 
beneficiários, buscando atender não só com as menores taxas, mas 
também com o melhor atendimento.

 A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha 
(CCCPM) recebeu, em 03DEZ19, o Certificado de Reconhecimento de 
Gestão na categoria Diamante no Nível 3, baseado no instrumento de 
avaliação MEGP de 1000 pontos. Este certificado é concedido por meio 
do Núcleo de Excelência em Gestão do Rio de Janeiro, às organizações 
públicas que, no ciclo 2019, realizaram a autoavaliação da gestão, 
seguindo os fundamentos do Modelo de Excelência em Gestão - MEG. 

 Tal reconhecimento demonstra a constante evolução no 
desenvolvimento gerencial da Autarquia e a busca por melhorias que 
trazem sustentabilidade à Organização e um serviço de excelência 
prestado à Família Naval.

CCCPM
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 Você sabia que a Caixa de Construções 
de Casas para o Pessoal da Marinha, reduziu 
as taxas para o Financiamento Imobiliário?

Baixamos as taxas! 

acesse: www.marinha.mil.br/cccpm



Aliança da Misericórdia - Morro da Gamboa

SIMPLICIDADE NA SUSTENTABILIDADE
“A simplicidade é o último grau da sofisticação”

Leonardo da Vinci

Comunidade de Austin - Nova Iguaçu
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 As necessidades de preservação dos recursos naturais estão se 
tornando parte da vida de todos. Mudar os nossos paradigmas de 
consumo e repensar processos de utilização de materiais e equipamentos 
está se tornando cada vez mais uma necessidade. Buscando simplificar 
hábitos que venham ao encontro dessa necessidade de mudança e como 
parte do Programa Netuno, em seu Critério Sociedade, essa afirmação de 
Leonardo da Vinci convida a adotar hábitos simplificados e fáceis de 
serem vivenciados.
 Exemplo dessa assertiva é facilitar à Força de Trabalho a 
participação em iniciativas de reaproveitamento de bens como, por 
exemplo, o apoio que foi prestado recentemente à Aliança da 
Misericórdia, localizada no Morro da Gamboa, que há dez anos efetua um 
valioso trabalho para auxiliar  desempregados e moradores de rua, com a 
doação de uma geladeira, donativo proveniente da proatividade de uma 
componente da Força de Trabalho. 

Abrigo do Cristo Redentor

 A proatividade espontânea para auxiliar as instituições que 
fazem diferença na sociedade vem caracterizando cada vez mais a 
adequabilidade de uma filosofia de vida que respalde a preservação dos 
materiais, demonstrando que a cada dia mais e mais pessoas se vinculam 
à compreensão da necessidade de preservar os recursos que utilizamos.

 Existem outros exemplos de iniciativas espontâneas efetuadas 
pela Força de Trabalho, como a Campanha Pingo de Leite, de natureza 
permanente, que disponibiliza para as instituições carentes  alimentos 
preferencialmente leite em pó, para cooperar com a extinção da fome.

 A Campanha Pingo de Leite, no decorrer do ano de 2019, 
contribuiu com aproximadamente 300 kg desse alimento em benefício 
de sete instituições, auxiliando-as com um produto que raramente 
chegam a elas como parte das doações regulares que recebem. É ainda 
uma diminuta contribuição em face das exigências de alimentação para 
crianças e idosos a que se destinam mas, constitui uma contribuição da 
Força de Trabalho que vem se adequando às necessidades de 
preservação da vida daqueles que são menos favorecidos.

 No que se refere ao Meio Ambiente o Projeto Coleta Seletiva, 
iniciado em 2009, logrou alcançar, durante esses dez primeiros anos de 
sua realização, aproximadamente 76 toneladas de materiais 
reconduzidos aos centros de produção e, ainda ao considerar a 
modalidade de reaproveitamento de papéis, o índice alcançado foi de 
cerca de 950 árvores salvas. 
  Iniciativas espontâneas que surgem de solicitações externas à 
Autarquia também são consideradas de importância e, em especial 
aquelas que se referem às palestras em escolas, com a finalidade de 
capacitar seus alunos com informações de relevância quanto à atuação 
da Marinha do Brasil nos temas solicitados. No Colégio pH de 

Campanha Pingo de Leite às Instituições apoiadas



Jacarepaguá foi efetuada uma dessas palestras por um dos oficiais 
intendentes da Autarquia cujo tema proposto foi “UMA ESCOLHA PARA A 
VIDA” e, em outra ocasião uma escola pública de ensino solicitou também 
palestra sobre o Tema “A MARINHA DO BRASIL E A SUSTENTABILIDADE” 
realizada sob a coordenação da Assessoria de Responsabilidade 
Socioambiental. A avaliação positiva dos participantes demonstrou 
serem essas iniciativas de utilidade para a mudança de mentalidade das 
gerações porvindouras.
 Outros exemplos existem, entretanto esses que acima foram 
citados e que aparecem nas ilustrações são os que demonstram a 
veracidade da frase de Leonardo da Vinci de que a simplicidade no seu 
último degrau poderá se defrontar com a sustentabilidade como sendo a 
sofisticação de novos e pequenos hábitos que preservem recursos, sejam 
eles reais ou virtuais. 

Sociedade São Vicente de Paulo

Lar de Idosos de Saquarema

“Estai sempre prontos a responder para vossa defesa, a todo 
aquele que vos pedir, a razão de vossa esperança” (Pedro 3, 15)

 O Círculo Bíblico da Autarquia, composto de oficiais, praças, 
colaboradores e estagiários, que se reúnem semanalmente para 
meditação da Palavra de Deus. São momentos de partilha de experiências 
e de testemunhos, que ajudam a fortalecer a Fé, e que revigoram as forças 
de todos para enfrentarem as dificuldades da labuta diária.

CÍRCULO BÍBLICO
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 Muito Obrigado! Agradeço a todos os envolvidos e ao Senhor 
Comandante!  Vou realizar o sonho da casa própria depois de anos. As 
intempéries da vida não me permitiram anteriormente, mas nunca é 
tarde. Que Deus abençõe a todos!  Gilberto Santos Vargas

 Gostaria de fazer um elogio a Penha Regis, pela excelente 
prestação de serviço. Muito atenciosa, educada, prestativa e paciente. 
Agradeço a cordialidade concedida pela funcionária, que desde o 
primeiro contato ao final do processo, não deixou nada a desejar. Por mais 
atendimento como este.  Everton de Lima Marcello 

 Sinto-me na obrigação de manifestar minha grande satisfação 
pela excelência dos serviços prestados no atendimento dessa Autarquia, 
representada por toda equipe de atendimento e, em especial, pela Penha 
Regis, bem como pelos Técnicos de Processamento de Crédito Imobiliário 
Sargento Julio Cesar  e Sargento Miguel. Parabéns! “ A Marinha Do Brasil” 
precisa de profissionais competentes, sérios e comprometidos. BRAVO 
ZULU!  Ramos Cavalcante

 A rapidez com que fui atendido permitiu que fosse lavrada a 
minha escritura de venda do imóvel, em tempo extremamente 
reduzido, deixando satisfeito os vendedores e compradores. Bravo 
Zulu!  Ricardo Costa



ÁGUA E SEGURANÇA AMBIENTAL

A importância da gestão ambiental como 

instrumento de prevenção e planejamento

 O início do ano de 2020,   já vem marcado por   resultados não 
muito promissores na área ambiental no Estado do Rio de Janeiro. Neste 
momento a vedete principal é a gestão hídrica no aspecto de seu 
tratamento e distribuiçãio. Há tempos os Comitês de Bacias hidrográficas, 
e, em especial o comitê do Rio Guandú, vem produzindo   diversos 
relatórios, estudos e informações sobre a segurança hídrica da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro.  Avisos, estudos e documentos oficiais 
não faltaram para alertar aos gestores públicos de que   mesmo em 
tempos de bom abastecimento de volume hídrico,   o exercício do 
planejamento ambiental há que ser pautado   em iniciativas que não 
podem deixar de lado a gestão não apenas do risco, mas também  a do 
bom manejo do recurso hídrico. Hoje moeda de grande valor.     É de 
conhecimento de todos nós de que o Rio Guandú ( único responsável 
pelo abastecimento da Cidade do Rio de Janeiro), não é um rio de 
formação natural. Na verdade suas águas são tanspostas do Rio Paraíba 
do Sul, fruto de uma obra de engenharia hídrica premiada 
internacionalmente e por muitas vezes inédita no País.  Na verdade um 
exemplo de equipamento público que vem dando certo ao longo dos 
tempos.   Por conseguinte, a Estação de Tratamento de Água do Rio 
Guandu ( ETA Guandú), também é um componente público que venceu 
o desafio de tratar a água dos cidadãos cariocas, mesmo à frente de 
muitas outras dificuldades, dentre elas os períodos de escassez. Mas na 
verdade   um dos principais problemas ou talvez causa do atual caos 
hídrico que a Cidade do Rio enfrenta, não esteja tão somente na   ETA 
Guandú, e tampouco na atual concessionária CEDAE,  não a isentando , é 
claro das conseqüências e efeitos da   responsabilidade civil   objetiva 
ambiental  de seu ofício.

ETA Guandú
 O grande fator, está na ausência de políticas de educação 
ambiental por parte dos municípios que margeiam as matas ciliares, 
cabeceiras e Áreas de Preservação Permanente do Rio Guandú.  Basta 
uma mera conferência na quantidade de resíduos sólidos e ainda na de 
esgoto   in natura que é lançada no Rio Guandú, que encontraremos 
justificativa para a tamanha dificuldade enfrentada pela Estação de 
Tratamento de Água logo à Jusante ( após os mananciais e em direção ao 
Mar).   De nada adianta aumentar o índice de produtos químicos 
destinado ao tratamento, se à montante, ( antes da Estação de água ) 
continuemos com o lançamento de resíduos e esgotos.  Desta forma não 
há Estação de Água (ETA) que agüente tamanha carga de efluentes.  De 
outra sorte, é humanamente inconcebível que a segunda mais 
populosa  Região Metropolitana do País  se restrinja a UM ÚNICO  CORPO 
HÍDRICO  para o fornecimento de água.   Como proceder na hipótese de 
colapso geral do abastecimento? E se a ETA GUANDÚ resolve parar de 
vez, por qualquer outro problema? E se um atentado terrorista resultasse 
no envenenamento do manancial  a jusante do tratamento? Será que o 

Estado do Rio de Janeiro e os gestores públicos estariam levando em 
consideração tais hipóteses?  Por que não retomar uma política 
municipais de saneamento dos mananciais de pequenos cursos hídricos 
e ainda dos reservatórios desativados da CEDAE? Hoje já há previsão 
legal para a descentralizaçãonão apenas do licenciamento ambiental, 
como também para a execução de consórcios e convênios que 
promovam o saneamento ambiental. Municípios e Estado deve caminhar 
em conjunto rumo ao Desenvolvimento mais do que sustentável. 
Destaco aqui o trabalho   de Intituições não governamentais que têm 
obtido êxito em suas iniciativas neste sentido. A exemplo da ANAMMA-
RJ Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, que 
vem obtendo êxito nesta iniciativa, reunindo municípios e os 
aproximando da Gestão Ambiental Estadual.   Entendemos que este 
início de ano nos traz uma nova reflexão sobre a abordagem da 
segurança hídrica  em nosso Estado.  Não podemos ficar silentes sobre 
estes perigos que ameaçam a saúde de todos nós cidadãos. HÁ 
INSTRUMENTOS LEGAIS, HÁ RECURSOS FINANCEIROS,  que podem ser 
utilizados e plenamente aplicados  para que situações extremosas como 
esta que atravessamos possam ser evitadas.

ETA Guandú

 Em relação aos INSTRUMENTOS LEGAIS, citamos alguns 
exemplos: De início  a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a 
Política Nacional de Recursos Hídricos e criou   o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentando o inciso XIX do 
art. 21 da Constituição Federal. Em seguida outro importante 
instrumento legal foi a   A Lei   da   Política Nacional de Saneamento 
Básico,  ( Lei nº 11.445/07)  que estabeleceu como seus 
princípios  fundamentais  a Segurança, qualidade e regularidade dos 
recursos hídricos,bem como a integração das infra-estruturas e 

Por Francisco Carrera
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Cor da água que chegou  nas residências

serviços com gestão eficiente dos recursos hídricos. ( Art. 1º Incisos XI e 
XII). Princípios estes de fundamental importância à plenitude do 
saneamento ambiental e em especial à boa gestão dos recursos 
hídricos.  De outra sorte, importante ainda destacar as recomendações 
contidas nas Resoluções  nºs 357/05,  393/2007, N° 397/2008, N° 410/2009 
e N° 430/2011, todas do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – 
CONAMA) , sem falar no legal cumprimento da  PORTARIA Nº 2.914, DE 12 
DE DEZEMBRO DE 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e 
de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 
de potabilidade, além das demais disposições vigentes  e obrigatórias que 
sujeitam ao Poder Público o imediato cumprimento, sob pena de 
responsabilização penal, civil e administrativa. Já não é de hoje que crimes 
como o de Poluição hídrica já estão previstos em nosso ordenamento 
penal (  Art. 54, III, da lei nº 9605/98), ou ainda o vetusto crime previsto no 
Código Penal, que data do século passado, da década de 40,  previsto no 
Art. 271, que estabelece o crime de corrupção ou poluição de água 
potável. A omissão da Concessionária, pode, em última hipótese, sujeitar-
se á esta responsabilidade penal, principalmente se ficar comprovada a 
omissão em permitir o fornecimento à população de água sem o devido 
tratamento ou condições legais de potabilidade.

Já em relação aos INSTRUMENTOS FINANCEIROS, destacamos, aqui no 
Estado do Rio de Janeiro, um importante e específico Fundo Estadual, que 
possui relação direta com o objeto do presente artgo, que é   O Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI é parte do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRHI para a  viabilidade 
econômica de diversas atividades e a possibilidade de descentralização 
da gestão de recursos hídricos. Foi regulamentado pelo Decreto 
n°35.724/2004, sendo regido na forma do disposto nas Leis 
Estaduais  n°3.239/1999,  n°5.234/2008  e n°5.639/2010. É gerido pelo 
Instituto Estadual de Ambiente – INEA e guarda integração aos princípios 
de gestão participativa nos processos decisórios, tendo como objetivos: o 
financiamento para implementação dos instrumentos de gestão, o 
desenvolvimento das ações, programas e projetos do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos e dos Planos  de Bacia Hidrográfica e  os programas 
governamentais de recursos hídricos que mantenham a compatibilização 
entre os usos múltiplos e competitivos da água.
O INEA é responsável pela coordenação do FUNDRHI, que é organizado 
em sub-contas que permitem a gestão autônoma dos recursos financeiros 
pertinentes a cada Região Hidrográfica.  Segundo a Lei n° 5.234/2008 que 
trata da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, do montante de recursos 
arrecadados por este Fundo, 90% (noventa por cento) é aplicado na bacia 
hidrográfica arrecadante, e o percentual restante são aplicados no órgão 
gestor do Estado, o INEA.
Segundo fonte do próprio INEA o   saldo  em conta corrente estimado, do 

total arrecadado com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos da 
Região Hidrográfica II- Guandu, já consideradas as despesasno ultimo 
ano de 2018, foi de R$146.303.328,87 (http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/
public/documents/document/bmvh/mjay/~edisp/inea202795.pdf).
Estas informações, por si só já justificam uma flagrante necessidade de 
não apenas  ações paleativas e emergenciais. A consideração especial e 
necessária de que a  água é um recurso natural limitado e dotado de 
valor econômico, prevista n o inciso II do Art. 1º da Lei nº 9.433/97, não 
pode mais ser considerada como um mero sofisma.  Este é um dos poucos 
princípios da gestão dos recursos hídricos que deixaram a prateleira e a 
imagem de papel e transformaram-se em importantes elementos na 
gestão hídrica. Contudo não podemos deixar de levar em consideração 
Políticas que foram objeto de amplos processos de discussão, e que hoje 
estão se transformando em soft laws , leis que não pegaram, e que 
somente valeram para abastecer bancos de consultorias.  A exemplo da 
Lei nº 9.795/99 ( Lei da Política Nacional da Educação Ambiental). 
Princípios de manifesta importância como os da Participação   e da 
Educação Ambiental, combinados com o do Desenvolvimento 
Sustentável ainda são dispensados pelos gestores públicos e privados.   
Maior prova disto, está na dificuldade de tipificar ações anti jurídicas e 
culpáveis, como, por exemplo a de   distribuição de água à população, 
sem o cumprimento dos parâmetros legais obrigatórios de potabilidade.  
Uma mera pesquisa legal, nos remete a padrões e referências 
administrativas. Resoluções, Decretos, Portarias, etc.. Mas e a Lei? Onde 
está expressamente este crime? Só iremos encontrar no Código Penal, 
mesmo assim com caráter de lei penal em Branco, pois para a 
caracterização do crime,  fica-se mercê da conceituação administrativa. 
Aliás, uma das maiores incongruências legais ( não estamos falando da 
técnica), está na possibilidade legal de se conceder Outorga ao 
lançamento de esgoto “tratado ou não”, leia-se in natura, em corpo 
hídrico, é claro com volume d´água o suficiente para a diluição. ( Vide Art. 
12, III da lei 9433/97). Porém, ao mesmo tempo, corre-se o risco da prática 
do crime de poluição por este mesmo lançamento, que também está 
tipificado no Art. 54 da Lei de Crimes Ambientais ( Lei nº 9.605/98). Ou 
seja,  o tempo passa… O tempo voa… chegamos em 2020 ( quase uma 
odisséia no espaço ), e ainda tomamos água turva, malcheirosa, ficamos 
sem vagas nos hospitais, somos infestados, contaminados com parasitas, 
giárdias, amebas, etc… ou  literalmente “enfezados” gerando ainda mais 
esgotos  e coliformes fecais…  E o pior, ainda somos cobrados com altas 
taxas pela prestação de um serviço sem resultado eficaz.  Realmente está 
na hora da cobrança. Eleições se aproximam. Mas, o carnaval também,,, e 
este virá primeiro. Logo esqueceremos após a quarta feira de cinzas, 
como se fosse uma aventura amorosa na terra de momo… Afinal a chave 
da Cidade já foi entregue,  Viva o Rei Momo!!! Mas lembre-se, ele também 
bebe ÁGUA!
Não precisamos de declarações públicas   e literalmente ingênuas de 
“desculpas..” Já ouvimos isto antes, lá no caso da VALE, em Brumadinho, 
quando o presidente daquela empresa também veio a público pedir 
“desculpas”. Assim fica fácil. Para Responsabilidade Objetiva do Direito 
Ambiental, a desculpá está em comprovar a não ocorrência de três 
requisitos principais ( Não ser o Autor do fato, Não ter ocorrido o nexo que 
deu causa ao fato e por último não ter havido qualquer dano ou impacto). 
Provados estes três requisitos, aí sim!!! Desculpe-nos!!!

* Francisco Carrera: Advogado ambiental e urbanístico há 28 anos, 
professor de direito Ambiental, coordenador de pós graduação, Pós 
Graduado em Auditoria e Perícias Ambientais, Autor de diversas 
obras de Direito Ambiental, Mestre em Direito da Cidade – UERJ, 
sócio Titular da Carrera Advogados. Colaborador da CCCPM para 
assuntos Sócio-Ambientais.



AMIGOS  DO SANGUE
CAMPANHA

SO-RM 1 Clemente

  De acordo com informações do Ministério da Saúde, que reforça periodicamente a informação de que é muito importante para os 
brasileiros, adotar uma cultura solidária de doação de sangue, em razão de ser esse tecido humano insubstituível e que na sua falta é impossível ao ser 
humano sobreviver, foi adotada pela direção da CCCPM a diretriz de permitir que os componentes de sua Força de Trabalho e voluntários parceiros 
externos participem dessa campanha. Para esse fim existe o apoio da Autarquia com transporte e o acompanhamento por um dos seus componentes 
que, com experiência nesse tipo de ação, garanta sustentação da atividade que, durante sua realização, demonstra a proatividade dos servidores da 
Marinha do Brasil, nas diversas instituições de captação.
 Uma pequena doação por um voluntário, segundo esclarece o mesmo Ministério, é possível salvar até quatro vidas de pacientes que se 
submetam a tratamentos ou intervenções de grande porte e complexidade como transplantes, procedimentos oncológicos, tratamento de 
enfermidades crônicas graves e também para situações emergenciais.
 Desde 2007, como parte integrante do Programa Netuno, no Critério Sociedade, essa campanha é uma das mais importantes iniciativas de apoio 
humanitário, praticadas a bordo,  permitindo que aqueles que escolheram prestar esse tipo de apoio possam fazê-lo com segurança.
 Um exemplo de quem participa dessa campanha e auxilia a mantê-la é o da Servidora Civil  Sheila que efetuou sua primeira doação de sangue há 
cerca de 26 anos mas, compareceu à instituição sozinha e sem acompanhamento, e destaca que não sentiu-se bem e teve dificuldades para recuperar as 
condições normais de pressão sanguínea. Entretanto, há 13 anos, no início dessa campanha, voltou a repetir a tentativa e logrou êxito devido ao apoio 
prestado pela Autarquia, tornando-se uma voluntária proativa para as necessidades dessa natureza e também de outras iniciativas promovidas pelo 
Programa Netuno, nesse Critério – Sociedade. Sem desmerecer a participação dos demais voluntários vale destacar que em 2019,  22 voluntários doaram 
de sangue e um voluntário doou plaquetas e, juntos beneficiaram cerca de 90 pacientes, somando portanto esforços para a manutenção da vida! Assim 
se aprende a ser solidário!

Colaborador Foscaldo

SC Sheila
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A CCCPM está presente nos 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: cccpm.atendimento@marinha.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: comemch.cccpm@marinha.mil.br

1ºDN - São Pedro da Aldeia - RJ
BAeNSPA - Rua Comte. Ituriel, s/nº 
Fluminense - CEP: 28944-054
Tel/Fax: (22) 2621-3934 | RETELMA: (8117) 2056
E-mail: baenspa.cccpm@marinha.mil.br

2ºDN -Salvador - BA
Com2ºDN - Av. das Naus, s/nº 
Cidade Baixa - CEP: 40015-270 
Tel: (71) 3507-3848 | RETELMA: (8210) 3848
E-mail: com2dn.cccpm@marinha.mil.br

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

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

Postos de Atendimento:

3ºDN - Recife - PE
CPPE - Rua de São Jorge, nº 25 
Recife Antigo - CEP: 50030-240
Tel: (81) 3424-7111 Ramal: 246
RETELMA: (8311)7111
E-mail: cppe.cccpm@marinha.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 
RETELMA: (8410) 4546
E-mail: 4dn.cccpm@marinha.mil.br

5ºDN - Rio Grande - RS
Com5°DN - Rua Almirante Garnier, nº 70 
Centro - CEP: 96201-230
Tel: (53) 3233-6176 | RETELMA: (8550) 6176
Email: 5dn.cccpm@marinha.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 | RETELMA: (8910) 5089
E-mail: 7dn.cccpm@marinha.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 | RETELMA: (8710)4669
E-mail: com9dn.cccpm@marinha.mil.br


