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 O ano de 2020 chegou ao final e nos trouxe profundas transformações e desafios que 
continuamos a enfrentar neste início de 2021. A pandemia de COVID-19 ainda não terminou e 
continuamos com os mesmos protocolos de segurança exigidos pelas agências sanitárias responsáveis 
pela nossa segurança. Tradicionalmente, no editorial fazemos um breve resumo das nossas atividades 
desempenhadas no semestre e concluímos nas páginas seguintes com todas as informações. Este 
semestre, muitas das nossas atividades continuam suspensas, portanto, não apresentaremos algumas 
seções / ações descritas nas edições anteriores. Deixamos de realizar muitas palestras e participar de 
muitos eventos da Marinha, eventos sócio-ambientais, de endomarketing e eventos ligados a 
sustentabilidade.  Entretanto, veremos nas páginas seguintes que, apesar das restrições, continuamos 
a atender nossos beneficiários da melhor maneira possível. Mantivemos as melhores taxas do mercado 
e conseguimos atender número quase igual de beneficiários de anos anteriores, demonstrando nosso 
total comprometimento em ajudar a todos. Tivemos que nos reinventar com bastante criatividade e 
entusiasmo. Demos início a compra de mais terrenos para futuros empreendimentos. Iniciamos 
projetos arquitetônicos importantes como Noroeste e Guará, em Brasília e Geremário Dantas no Rio de 
Janeiro. Também não podemos esquecer que, com a finalização da construção de “Aldeia das Asas” em 
São Pedro da Aldeia  no Rio de Janeiro, e já foi realizada a entrega das chaves. Mais famílias terão o 
privilégio de morar em um empreendimento nosso, já que é nossa missão facilitar esta aquisição.

 É correto afirmar que a CCCPM chega ao fim de mais um período propiciando que centenas de 
beneficiários sejam amparados das mais diversas formas e o tão sonhado desejo da casa própria, a 
despeito da conjuntura econômica e sanitária do país. Soma-se a isso, a dedicação e os esforços 
despendidos pela Força de trabalho para manter a assistência aos beneficiários. A cada atendimento 
realizado é compensador verificar que a Autarquia apresenta-se como uma instituição que respeita o 
cliente e busca sempre as melhores condições de atendimento. Nosso atendimento, produtos e 
serviços evoluíam com as novas regras sanitárias e esperamos que este resultado tenha edificado uma 
base responsável pelo desempenho que se refletirá de forma positiva por muitos anos.

Acreditamos que bons ventos soprarão em 2021.

Boa leitura a todos.



 É com imensa satisfação e felicidade que me dirijo pela 
primeira vez como Presidente da CCCPM aos nossos beneficiários e 
leitores da REMMAR. Em que pese o turbulento cenário internacional  
devido à pandemia de COVID-19, a Autarquia, que é caracterizada 
por sua autonomia administrativa, operacional, jurídica e financeira, 
continua a prestar o melhor apoio de “Serviços Imobiliários” ao pessoal 
da Marinha, ajudando sempre na realização do sonho da casa própria, 
que está incorporado a nossa missão: “facilitar a aquisição de moradia 
própria ao pessoal da Marinha do Brasil”.
 Nossa história remonta ao ano de 1936, quando da assinatura da 
Lei nº188, de 15 de janeiro, pelo então Presidente dos Estados Unidos do 
Brasil, Excelentíssimo Senhor Getúlio  Dornelles  Vargas. Nestes 85 
anos de existência, muitas transformações ocorreram no País, mas 
permanecemos empenhados em oferecer aos nossos militares da 
ativa, veteranos, civis e outros beneficiários as melhores condições 
nas operações imobiliárias, sempre alicerçada nos valores da 
transparência, igualdade, comprometimento e da sustentabilidade.
 Hoje possuímos um rol de produtos que vão muito além da 
simples operação imobiliária de financiamento: começamos com a 
busca e compra dos melhores terrenos que atendam aos interesses 
dos nossos beneficiários; a confecção do projeto e sua aprovação 
junto aos órgãos competentes; a construção e comercialização das 
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unidades; a assessoria na fiscalização e verificação de toda a 
documentação dos interessados até a conclusão definitiva da 
escritura; o empréstimo imobiliário; a bolsa de imóveis; a busca 
incessante de empreendimentos imobiliários da iniciativa 
privada que atendam nossos interesses e que tenham condições 
diferenciadas para nosso pessoal; preocupações acerca da 
sustentabilidade e das operações de Marketing; e o processo 
de aprimoramento interno com a manutenção da certificação 
ISO 9001-2015.
  Sempre existem oportunidades de melhoria e, 
para atingirmos, manteremos a contínua condução das 
nossas atividades e programas com muita criatividade e 
responsabilidade, buscando sempre o aprimoramento das 
condições de financiamento e de outros serviços, no intuito de, 
cada vez mais, atender nossos beneficiários da melhor maneira 
possível. Este é o nosso maior desafio.
 Caros leitores, nunca se esqueçam que aqui na CCCPM 
existe um porto seguro e estamos trabalhando muito para 
poder realizar o sonho de vocês, pois nosso lema sempre será 
nosso farol: “Seu sonho é a nossa missão”

ARTUR OLAVO FERREIRA
Contra-Almirante (IM)

Presidente



TRANSMISSÃO DO CARGO DE PRESIDENTE DA CAIXA DE CONSTRUÇÕES 
DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

 No dia 29 de outubro, foi realizada a transmissão do cargo de Presidente da Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha ao Contra-

Almirante (IM) ARTUR OLAVO FERREIRA. Esta cerimônia foi realizada no Salão Nobre do prédio Almirante Barão de Ladário, presidida pelo Sr. Almirante 

Esquadra MARCOS SILVA RODRIGUES, Secretário Geral da Marinha (SGM), apenas com o presença de representações devido a pandemia de COVID-19. 

Mais uma vez esta Autarquia deseja uma feliz jornada na Presidência da CCCPM ao Alte Olavo.
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EXPLICANDO A NOVA LGPD

 LGPD é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados, 
Lei nº 13.709/18, que estabelece regras sobre a utilização 
de dados pessoais, desde a coleta, armazenamento, 
tratamento e compartilhamento. Além de impor maior 
proteção aos dados, também prevê duras penalidades para 
o não cumprimento da lei.

 Este artigo responderá algumas questões 
fundamentais, como: o que é a lei; como, porque e em quais 
aspectos impactará a sua vida; quais medidas devem ser 
tomadas; a quem recorrer em caso de violação; dentre outros 
tópicos. Vem com a gente!

1. O que é a LGPD?

Conjuntos de regras jurídicas para coleta, armazenagem e 
processamento de dados pessoais determinados ou 
determináveis, efetuados por pessoas físicas, empresas e 
organizações

2. Como a Lei Geral de Proteção de Dados vai impactar a sua vida?

Milhões de empresas brasileiras trabalham de forma direta ou 
indireta com dados pessoais de clientes. A legislação é 
categórica: todos os dados tratados por pessoas jurídicas de 
direito público e privado, cujos titulares estejam no território 
nacional ou a sua coleta se deu no país devem estar preparadas. 
Assim, não se trata de uma opção, mas de uma obrigação das 
empresas em se adequarem às normas brasileiras de proteção 
de dados pessoais. Os comportamentos de empresas mudarâo 
drasticamente. Será necessário ter políticas e planos de 
proteção de dados comprometidos e vocacionados à proteção 
da privacidade e da segurança de clientes e usuários. 

3. O que os governos, entidades estatais e empresas devem 
fazer para garantir a privacidade?

Essa questão vai dominar o ranking de debates jurídicos, 
econômicos e sociais dos próximos anos, pois o tráfego 
crescente e os riscos de ataques e vazamentos de dados afetam 
praticamente toda a iniciativa pública e privada num país. 
Milhões de informações pessoais circulam por redes virtuais 
diariamente. É cada vez mais frequente a exposição de dados 
em larga escala. Os negócios serão impactados profundamente, 
cabendo as empresas e instituições se protegerem de eventuais 
penalidades. Outro fato importante a ser questionado é quanto 
resguardarem-se da opinião pública negativa às instituições 
que não se adaptarem, demonstrando ausência de 
confiabilidade ao mercado.

4. Por que a necessidade de uma lei para proteger os dados 
pessoais?

O direito a ter os dados protegidos tem fundamento genérico 
na Constituição Federal de 1988. O Marco Civil da Internet 
reconhece tal direito, entretanto, ainda de maneira vaga. 
Coube, então, a LGPD regulamentar a proteção e a privacidade 
dos dados pessoais de modo a tornar possível seu exercício. 
Você já se perguntou o que as empresas fazem com seus 
dados? Estarão armazenados em locais seguros? Como a 
privacidade de seus dados pessoais é protegida? Há planos e 
protocolos para a minimização de danos em caso de exposição 
indevida, ataques ou violações de segurança? Essas e outras 
questões estão no escopo de atuação normativa da Lei de 
proteção de dados

5. E o que são as violações de dados?

Existem diversos tipos de ataques cibernéticos e os bancos 
de dados conectados à internet estão em certo grau de 
vulnerabilidade. As violações de dados pessoais, de 
acordo com a legislação se caracterizam por: “uma 
violação da segurança que provoque, de modo acidental ou 
ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o 
acesso, não autorizados, a dados pessoais transmitidos, 
conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de 
tratamento”. Mesmo que o incidente tenha resultado 
apenas na visibilidade dos dados a terceiros, já ocorreu a 
violação na segurança a que se refere a lei. Assim, a 
empresa ou organização deve garantir a minimização dos 
danos causados e responder satisfatoriamente as 
expectativas dos interessados e da sociedade. 
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6. Quais são seus direitos protegidos pela lei?

A LGPD prevê a proteção integral de sua liberdade, 
privacidade, segurança, consentimento expresso, acesso as 
suas informações para correções e pronto atendimento caso 
você queira excluir seus dados. As informações pessoais 
protegidas pela lei são aquelas determinadas ou 
determináveis. Ou seja, quaisquer dados que permitam a 
identificação de uma pessoa natural ou os tornem 
possíveis, tais como: Nome, Sobrenome, E-mail, 
Numeração de documentos e de cartões de crédito, 
Dados bancários, Informações médicas, Localização, 
Endereços de IP e os chamados “testemunhos de 
conexão”, mais conhecidos como cookies. Incluem-se, 
também, os “dados pessoais sensíveis” (aqueles 
potencialmente passíveis de discriminação se expostos ou 
vazados), tais como origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização 
de caráter religioso, filosófico ou político, referentes à saúde 
ou a vida sexual, genético ou biomédico.

São seus direitos: acesso a todos os dados pessoais, 
possibilitando (via simples requerimento) a retificação, a 
atualização, a eliminação, o bloqueio, a portabilidade (o 
encaminhamento de suas informações pessoais a outras 
empresas), a listagem das entidades públicas e privadas com 
as quais compartilhou seus dados, dentre outros. A lei não 
protegerá somente os dados pessoais digitais, mas 
igualmente aqueles oriundos de coletas feitas em papel, 
como fichas de cadastro e cupons promocionais. Dados 
coletados por intermédio de imagens e sons também estarão 
englobados na proteção.

7. O que significa “consentimento” para a lei e o que tem a 
ver com seus direitos?

O “consentimento” para a LGPD é condição fundamental para 
a viabilidade das operações de tratamento dos dados de um 
indivíduo. Representa uma manifestação livre, informada e 
inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de 

seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Por 
isso, os usuários devem ter a sua disposição de forma expressa, 
clara, com linguagem acessível, todas as informações acerca 
do tratamento que seus dados terão, tais como: a finalidade 
para a qual estão sendo coletados; o meio de captura; o 
período de tempo em que ficarão armazenados; a 
identificação do controlador com o respectivo contato; se 
serão compartilhados com terceiros dentre outras. É direito do 
titular dos dados a retirada ou revogação do consentimento, 
bem como se houver mudança na finalidade dos dados 
coletados originalmente, efetuar novo consentimento. 
Igualmente, o titular tem o direito de corrigir ou alterar seus 
dados. Tais opções, à disposição do usuário ou cliente, devem 
ser facilitadas e disponibilizadas.

8. Como saber se seus dados pessoais estão seguros?

É dever das empresas e organizações proporcionar tecnologias 
seguras de proteção de dados pessoais. Em caso de 
vazamentos, comunicar aos titulares dos dados, bem como 
manter um encarregado de proteção de dados, elaborar 
planos de riscos e tentar antecipar o impacto do incide, dentre 
outras providências. Diversas empresas já estão se adaptando 
a legislação. Um exemplo são as mensagens de utilização de 
cookies de navegação e marketing, bem como as disposições 
acerca da política de privacidade na página inicial, alertando 
aos usuários e clientes que há transparência nas informações 
coletadas e na proteção dos dados pessoais tratados.

Conclusão

Adequar-se à conformidade da LGPD e ao regramento pátrio, 
mais do que uma necessidade, será uma obrigação para todas 
as empresas de pequeno, médio e grande porte. Um salto 
positivo será redimensionar suas operações de dados, 
agregando ao negócio e à marca valores de sustentabilidade 
informacional, ética e transparência. Para nossos beneficiários 
significará o exercício pleno da autodeterminação informativa. 
A CCCPM também está se adaptando a nova Lei para garantir a 
segurança dos dados pessoais dos beneficiários durante as 
transações de financiamento e empréstimo imobiliário. Para 
isto, foram incluídos cursos de capacitação para a força de 
trabalho para um melhor tratamento dos dados do beneficiário 
frente a nova LGPD.

Foram analisados as bases legais e o mapeamento destes dados, 
realizando uma identificação e salvaguarda destes dados. Os 
documentos foram adequados e passaram a exigir o 
consentimento das partes através de uma pequena declaração. 
Estes dados só são acenados pelos beneficiários através da 
internet ou internamente, por bordo, através do Portal da 
Marinha, dando maior segurança devido as seguranças 
preconizadas pela DCTIM, sobre tratamento de dados. Tais como, 
atualização permanente de anti-virus e dados guardados com 
mais segurança na RECIM da MB.



PERGUNTAS FREQUENTES

Se o proponente já possui imóvel pode comprar um segundo imóvel 

através da CCCPM?

Sim. Quem já é proprietário de um ou mais imóveis, poderá candidatar-

se a financiamento imobiliário pela CCCPM, desde que possua a 

capacidade financeira compatível com os encargos pertinentes

Que tipo de imóveis podem ser financiados?

Imóveis residenciais, novos ou usados, de alvenaria, em boas condições 

de habitabilidade e de conservação. Podem ser financiados também os 

situados em regiões urbanas, concluídos e com "habite-se", livres e 

desimpedidos de ônus e desde que atendam aos nossos parâmetros de 

aceitação. As avaliações são analisadas regionalmente.

Não serão concedidos financiamentos para aquisição de unidades 

autônomas em edificações residenciais transitórias e coletivas, que 

sirvam à finalidade de hospedagem ou residência temporária, como 

hotel-residência ou quarto de hotel.

O imóvel precisa ter o "habite-se"?

Sim. É imprescindível a autorização para se morar no imóvel para que o 

crédito possa ser concedido. Porém, só o "habite-se" não é suficiente; é 

necessário que esteja averbado na matrícula do imóvel.

Se o beneficiário da CCCPM não tiver comprovante de residência em 

seu nome poderá utilizar seus produtos e serviços?

Sim. O comprovante de residência nada mais é que a comprovação que o 

beneficiário mora no local descrito, mas caso não tenha, será necessário 

preencher uma declaração de comprovação de residência (baseada na 

lei 7115/83 de 29 de Agosto de 1983 (Dispõe de prova documental)). Esta 

declaração é disponibilizada em nosso setor de Atendimento.

Porque a CCCPM exige extrato bancário para realização de 

Empréstimo Imobiliário?

O extrato bancário é solicitado para conferência junto ao contra-cheque 

do beneficiário, tanto o extrato quanto o BP deverão ter a mesma conta. 

Esta é uma medida de segurança para aqueles que procuram a CCCPM.

É obrigatório dar sinal ou antecipar algum pagamento do imóvel 

escolhido?

A CCCPM desaconselha o ajuste de sinal, já que financia até 100% do 

valor do imóvel e porque isso poderá gerar danos ao beneficiário, se for 

mal sucedida essa contratação preliminar.

O que é ITBI?

É o imposto de Transmissão de Bens Imóveis, normalmente pago pelo 

comprador à prefeitura. O percentual corresponde, na maioria dos 

municípios, a 2% do valor de avaliação do imóvel, entretanto, algumas 

prefeituras praticam percentuais diferentes.

O que é averbação?

É um ato praticado à margem da matrícula do imóvel existente no 

cartório imobiliário competente de sua circunscrição, mencionando 

possíveis alterações ou ocorrências em sua descrição. Exemplo: 

alterações no nome da rua, no número, qualificação, etc.

Até quanto a renda pode ser comprometida?

Até o limite da margem consignável, excluídos os descontos obrigatórios 

(pensão militar, assistência médico-hospitalar, pensão alimentícia, etc.) e 

os autorizados (outros empréstimos, plano de previdência privada, etc). 

Também existe a possibilidade de compor renda (verificar as alternativas 

em nosso site).

PRECISANDO 
REFORMAR SEU 
IMÓVEL?

A Caixa de Construções tem as 
melhores condições de 

Empréstimo Imobiliário.

www.marinha.mil.br/cccpm
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DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CCCPM-50

Chefe Depto de Tecnologia da Informação - CC (RM1-FN) Belmont
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 O Departamento de Tecnologia da Informação é o responsável 

por toda a infra-estrutura de informática da CCCPM, bem como pelo 

desenvolvimento de sistemas de interesse da Autarquia e administração 

de sistemas de terceiros, sendo composto por duas divisões - CC-51 

(sistemas) e CC-52 (infra-estrutura). 

 Trabalhando em estreita colaboração com a Assessoria de 

Marketing, o Departamento de Tecnologia da Informação elabora os 

formulários de pesquisa de interesse da Autarquia que são publicados na 

página da internet para balizar os investimentos e ações futuras da 

CCCPM, visando maximizar o número de beneficiários atendidos em seus 

empreendimentos futuros.

CC-51  Divisão de Sistemas
 Nos últimos anos o CC-51 desenvolveu, entre outros, o sistema 

de empréstimo imobiliário on line, o sistema de financiamento 

imobiliário on line e o sistema de agendamento on line, tendo esses tres 

sistemas contribuído sobremaneira para atravessarmos esse período de 

pandemia sem que houvesse interrupção no atendimento de nossos 

beneficiários.  Com o Emprestimo e o Financiamento on line foi possível 

ao beneficiário continuar contratando os serviços sem ter necessidade 

de se deslocar à sede ou a um posto da CCCPM - importatíssimo em época 

de distanciamento social e que, aliado ao agendamento on line, propiciou 

que pudesse haver uma coordenação com o atendimento presencial de 

alguns casos imperativos sem que houvesse congestionamento nas 

unidades de atendimento.

CC-52   Divisão de Infra-Estrutura
 A Divisão de Infra-Estrutura (CC-52) recebeu recentemente novos 

servidores HP e DELL em subsituição aos antigos servidores adquiridos 

em 2008, modernizando assim o coração de seu sistema e trazendo mais 

confiabilidade aos  dados nele armazenados.  Ainda como parte do 

programa de revitalização do parque de informática da Autarquia, 60 

novos computadores foram adquiridos a fim de substituir máquinas com 

mais de 5 anos e que já apresentavam sinais de obsolescência, perfazendo 

aproximadamente 1/3 de todas as unidades.  A equipe também é 

responsável pela manutenção de 1º escalão de todos os equipamentos 

de processamento e conectividade da Autarquia, substituindo HD de 

estações de trabalho, memórias switches e até pequenos reparos em 

impressoras e nobreaks, que são realizados a bordo, diariamente, sempre 

que ocorre uma demanda do usuário.

Divisão de Infra-Estrutura

Divisão de Sistemas



ENTREGA DAS CHAVES
RESIDENCIAL ALDEIA DAS ASAS

SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ

 Cumprindo com o compromisso de entregar a melhor qualidade 

para a família naval, em 20 de março de 2021 a CCCPM participou, com a 

construtora da entrega das chaves do empreendimento “Residencial 

Aldeia das Asas”, localizado em Nova São Pedro, São Pedro da Aldeia, RJ. 

Trata-se de empreendimento em terreno adquirido pela CCCPM e 

construção realizada em modo associativo com a CEF. Esta obra foi 

iniciada em dezembro de 2018 e finalizada em outubro de 2020. Foram 

realizadas intensas tratativas com a CEF, de modo a garantir uma 

construção de qualidade e sem percalços posteriores aos beneficiários. 

 Este empreendimento possui 180 apartamentos divididos em 2 

blocos com 50 apartamentos (10 unidades por andar) e outros 2 blocos 

com 40 apartamentos (8 unidades por andar). Os apartamentos possuem 

cerca de 58m² com 2 quartos com suíte, sala, cozinha, área de serviço, 

varanda e 1 vaga de estacionamento. O condomínio possui ampla área 

de lazer com piscina, quadra de esportes, academia, salões de festas, 

churrasqueiras, espaço kids e espaço gourmet. A CCCPM deseja celebrar 

junto com os beneficiários que tiveram a experiência singular de adquirir 

um imóvel pela CCCPM e puderam comprovar que nossa Autarquia se 

apresenta como uma instituição que respeita o cliente e empenha-se 

continuamente na melhoria de seus produtos e serviços. Contem sempre 

com a CCCPM, pois “seu sonho é a nossa missão”.

RESIDENCIAL OCEANIA
 O empreendimento “Residencial Oceania” situa-se na Projeção “K” 
da SQNW 302, no Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW), em 
Brasília - Distrito Federal. 
 O projeto prevê a construção de um edifício residencial com área 
total de 14.436,88 m².
 Idealizado conforme as diretrizes de edificação, uso e gabarito de 
Brasília, visando a preservação de seu conjunto urbanístico, é composto 
por dois subsolos com garagem, pilotis, seis pavimentos de unidades 
habitacionais, e cobertura com área de lazer comum. O prazo de 
conclusão previsto é de 30 meses, a partir do início das obras. 
 Cada um dos 6 pavimentos apresenta 11 apartamentos, 
totalizando 66 unidades. Todas possuem três dormitórios, com metragens 
que variam de 93 a 207 m², aproximadamente. 
 O empreendimento prevê sistemas voltados à redução de seu 
impacto ambiental na região de implantação, tais como coletores solares, 
aproveitamento de águas pluviais e automação da iluminação de áreas 
externas, contribuindo para a sustentabilidade – sendo esta uma das 
premissas do Bairro Noroeste, que encontra-se em franca expansão.

FUTUROS EMPREENDIMENTOS

EMPREENDIMENTO GUARÁ II - Brasília / DF
O empreendimento “Residências Unifamiliares Guará II” está localizado 
nas Quadras “QE 52” e “QE 54” da região administrativa de Guará II, em 
Brasília - Distrito Federal. 
 Trata-se da construção de residências em 31 lotes distintos com 
aproximadamente 144 m² cada. O projeto concebido apresenta uma 
tipologia de residência térrea com espaço para uma vaga de carro, dentro 
dos limites do lote. 
 A residência possui 70 m² de área construída e três dormitórios, 
sendo uma suíte. Prevê ainda a entrega de estrutura dimensionada para 
ampliação futura de um segundo pavimento, proporcionando 
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flexibilidade ao morador. 
 A previsão de conclusão é de 12 meses após início das obras. 
 Próximo ao bairro de Águas Claras e predominantemente 
residencial, a região está em crescente valorização, sendo provida por 
metrô (estações Feira e Guará), além de linhas de ônibus com ligação ao 

Distrito Federal.

RESIDENCIAL FAROL DE JACAREPAGUÁ
 Foram elaborados os Anteprojeto e Legal de Arquitetura, para 
empreendimento na Avenida Geremário Dantas – Jacarepaguá, Rio de 
Janeiro- RJ. O edifício residencial 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 85m² e será composta por 
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. 

EMPREENDIMENTO NOVA SÃO PEDRO

 Estão sendo elaborados estudos para avaliação de demanda e 

custos para construção de residências unifamiliares e multifamiliares em 

terreno adquirido pela Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da 

Marinha, com aproximadamente de 18.400m², situado em Nova São 

Pedro, São Pedro da Aldeia, RJ. A área de cada residência está estimada 

em aproximadamente 60m², contemplando sala, cozinha e dois quartos.

da CCCPM
DICA

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO: 
PLANEJAR PARA PAGAR MENOS

 A aquisição da moradia própria ainda representa um dos 

maiores sonhos de uma família. Sua conquista traz segurança ao casal, 

na medida em que não haverá necessidade de mudança de residência 

por conta de reajuste de aluguel acima de suas possibilidades 

financeiras ou por devolução do imóvel a pedido do locador. Constitui-

se, ainda, em patrimônio da família que, normalmente, valoriza-se e 

passa de pai para filho. 

 A CCCPM, ao desempenhar a sua nobre missão de facilitar a 

aquisição da moradia própria ao pessoal da Marinha, disponibiliza 

condições diferenciadas do mercado, com o intuito de viabilizar ao 

seu beneficiário a obtenção da moradia. Destaca-se o financiamento 

de até 100% do valor do imóvel, novo ou usado, e que o prazo para o 

pagamento do financiamento é de  até 360 meses, ou seja, 30 anos.

 Ao contratar um financiamento imobiliário, o futuro mutuário 

deverá avaliar todas as condições disponibilizadas pelo agente 

financeiro. Normalmente, a que mais chama atenção é a taxa de juros 

cobrada, contudo não se deve deixar de avaliar os custos dos seguros 

habitacionais “Danos Físicos ao Imóvel (DFI) e Morte e Invalidez 

Permanente (MIP) do mutuário”, das taxas administrativas, bem como o 

prazo para pagamento. O somatório dos valores mensais de amortização 

e juros é conhecido como prestação. O somatório das diversas parcelas 

mensais do financiamento imobiliário, normalmente, amortização do 

valor tomado em empréstimo, juros, seguros habitacionais e taxa de 

administração do contrato é conhecido como encargo. 

 O desejável é que o custo do financiamento seja o menor 

possível. Para tal, além da busca pela menor taxa de juros, menores 

valores de seguros habitacionais e taxas administrativas, deve-se 
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REABERTURA DE 
POSTOS DE ATENDIMENTO

 Reabertura de Postos de Atendimento - Participamos aos 

beneficiários da CCCPM que foram retomadas as atividades dos Postos 

de Atendimento (PA) localizados nas áreas das Sedes dos Comandos 

do 6º e 8º Distritos Navais. Horário de funcionamento dos Postos é de 

8h às 16h, não havendo atendimento durante o horário de almoço. 

Cabe ressaltar que o acesso ao Empréstimo e ao Financiamento 

Imobiliário também pode ser feito por meio de sistema on-line, nos 

links: https://www.marinha.mil.br/cccpm/ei-contratacao-online e 

https://www.marinha.mil.br/cccpm/fi-contratacao-online.

planejar uma poupança prévia e a contratação no menor prazo possível. 

A poupança prévia permitirá comprometimento menor da renda familiar 

com o pagamento dos encargos do financiamento, além do pagamento 

de menor montante de juros. O menor prazo representará economia 

com o pagamento de juros, seguros habitacionais e taxas administrativas.

 Para demonstrar a redução do custo do financiamento, 

observando as dicas mencionadas, o mutuário pode lançar mão das 

ferramentas de simulação existentes em nossa página da internet/

intranet ou ainda consultar nossas atendentes pelos tel de atendimento 

ou presencialmente em nossa sede ou Postos de Atendimento.

Encarregado Renato Pereira de Carvalho, do Posto de Atendimento em São Paulo

Encarregado Orlando Pianura Alves, do Posto de Atendimento em Ladário

CMG (RM1-FN)  Stark - Tel.: 2105-7409

stark@marinha.mil.br

Solicite uma palestra em sua OM 
A CCCPM vai até você!





 Estamos no meio de uma Pandemia, mas as condições 

para a compra da tão sonhada casa própria estão cada vez 

melhores e se você está procurando por informações sobre o 

que verificar antes de comprar um imóvel novo, certamente 

deve saber que, por se tratar de uma transação financeira de 

altíssimo valor e que pode levar até algumas décadas para ser 

concluída, não é uma decisão que deve ser tomada sem 
muito planejamento. Pensando nisso, preparamos este 

artigo para que você saiba o que verificar antes de comprar um 

imóvel novo, aproveitando as constantes reduções da taxa 

básica de juros pelo Governo Federal. 

Orçamento e Pesquisa
 O primeiro passo é preciso saber qual o orçamento 

que você tem disponível.  Antes de  começar a procurar por 
oportunidades de negócios imobiliários, é preciso definir 

uma série de aspectos sobre os perfis de imóveis que estarão 

dentro da sua faixa de aquisição, como localização, 

infraestrutura, acabamento e tipo de construção. Por isto a 

pesquisa com todos os integrantes da família é importante. 

Afinal, esses fatores influenciam bastante no preço do imóvel. 

Por exemplo, propriedades localizadas em bairros nobres 

têm o preço do metro quadrado muito maior do que casas e 

apartamentos encontrados em regiões mais simples. 

Lembre-se de que, na prática, nem sempre adquirir um 

imóvel novo é sinônimo de comprar um na planta, já que os 

preços estão cada vez mais equilibrados. É preciso verificar se 

a propriedade em questão atende aos seus requisitos de 

médio e longo prazo. 

Localização
 É muito importante ter certeza de que você está 

lidando com um imóvel que atenda às necessidades de sua 

família quando se trata da localização. Além deste aspecto, 

outros devem ser observados como um que garanta 

segurança e a existência de comércios nas proximidades, 

assim como a facilidade de acesso a serviços essenciais, como 

escolas, hospitais, mercados, transporte e parques públicos. 

Além disso, visite a região em diferentes dias e horários para 

analisar se a vizinhança é tranquila, se há vigilância nos 

arredores do bairro, se existe algum tipo de feira nas ruas 

próximas e se a vida noturna é muito movimentada. 

Procedendo dessa forma, evita-se morar perto de ambientes 

propícios a aglomerações e tumultos. 

Documentação do imóvel
 Se o imóvel está dentro do orçamento e oferece o que 

você e sua família precisarão no decorrer dos próximos anos, 
antes de dar qualquer passo, é preciso verificar se a 
documentação está em ordem. Para isso, como comprador, 
você deve analisar os seguintes elementos:

 • matrícula do imóvel atualizada — o objetivo é 
constatar se o indivíduo que está oferecendo a oportunidade 
é, de fato, o proprietário e se a propriedade não está envolvida 
em alguma situação de penhora, caução, hipoteca etc;

 • certidão negativa e atualizada a respeito dos tributos 
municipais;

O QUE VERIFICAR ANTES DE 
COMPRAR UM IMÓVEL
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 • certidão negativa de débito de IPTU — o objetivo é 
certificar-se de a propriedade não tem débitos com a Prefeitura 
Municipal;

 • declaração de inexistência de débitos condominiais 
— caso o imóvel seja localizado em um condomínio.

Documentos do vendedor
 Além de checar a documentação do imóvel, é muito 

importante conferir os documentos e a idoneidade de quem 

está oferecendo a proposta de negócio. O objetivo disso é 

evitar qualquer possibilidade de fraude. Solicite os seguintes 

documentos, previsto na lei nº 7433/85 e decreto nº 93240/86;

cópia do CPF/CNPJ e RH e documentos dos sócios da empresa 

(caso seja pessoa jurídica);

certidão negativa do FGTS e do INSS (caso seja pessoa jurídica); 

certidão de nascimento atualizada — para averiguar o estado 

civil do vendedor;

certidão da justiça estadual ou federal — para analisar se há 

ocorrência de ações criminais, cíveis ou ações de execução 

fiscal; certidão negativa de débitos tributários das Fazendas 

Municipais, Estaduais e Federais;

certidão negativa da Justiça Federal;

certidão negativa da Justiça do Trabalho.

 Vale mencionar que a verificação desses documentos, 

evitam a fraude à execução, previstas no art. 792 do código de 

Processo Civil, em função de demandas que possam estar 

sendo ajuizadas sobre o vendedor. 

Vistoria do imóvel
 Por fim, mas não menos importante, é fundamental 

analisar se o imóvel não tem defeitos que possam não ter sido 

apontados pelo vendedor. Verifique o documento de vistoria 

da propriedade, pois nele constará o estado atual de cada 

elemento que integra o bem. Analise o estado das torneiras e 

dos vasos sanitários. Dê descarga, abra as torneiras e deixe a 

água correr por um tempo para perceber os vazamentos. Caso 

a água apresente uma coloração típica de ferrugem, pode 

significar que o imóvel tem uma tubulação antiga e será 

necessário algum tipo de reforma estrutural.

 A parte elétrica também não pode ser ignorada. Teste 

todas as luzes e os chuveiros do imóvel nos horários de pico 

(entre às 19h e 21h) para ver se ocorrem alterações na 

intensidade de energia. A substituição de uma rede elétrica 

pode ser bastante onerosa. Verifique também o estado da 

pintura do teto e das paredes, pois sinais que apontem que o 

local foi pintado recentemente podem significar que alguns 

aspectos foram ocultados, como infiltrações, vazamentos ou 

bolor, principalmente na área da lavanderia e do banheiro. 

Atenção especial também deve ser dada a fachada do imóvel, 

pois uma com apresentação negativa pode ser sinônimo de 

que, em breve, será preciso investir altos valores em cota extra 

para uma reforma. Esse processo pode gerar grandes dores de 

cabeça no futuro, em especial se a propriedade é localizada 

dentro de um condomínio.

 Como você pôde conferir neste artigo sobre “o que 

verificar antes de comprar um imóvel” , adquirir um bem de 

alto valor é uma tarefa que exige muito planejamento. Essa é 

uma decisão que não deve ser tomada do dia para noite, e há 

uma série de questões a ser considerada antes de fechar 

negócio. Bons negócios e conte sempre com a CCCPM para 

ajudar no sonho da casa própria.
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 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. Todos os Imóveis estão listados na nossa 
página da internet/intranet. Alguns exemplos para nossos beneficiários:

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 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 
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.
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Condomínio Santa Helena - Itaguaí - RJ

 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.
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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!

A CAIXA DE CONSTRUÇÕES 
PODE AJUDAR A
REALIZAR O SEU 

SONHO DA CASA PRÓPRIA.

• Financiamento Imobiliário
• Empréstimo Imobiliário
• Consultoria Imobiliária Gratuita

www.marinha.mil.br/cccpm
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AMIGOS  DO SANGUECAMPANHA

1ºSG-MO WALDYR

 Essa campanha faz parte do Programa Netuno na CCCPM, desde 2007, com o propósito de  incentivar e oferecer condições à participação 
voluntária em tarefas humanitárias da Sociedade e destaca-se por mobilizar, freqüentemente, sob a solicitação da própria Força de Trabalho, voluntários 
que se apresentam para doar sangue. Dessa forma, ao longo deste ano de 2021, serão beneficiados cinco centros de captação: Hospital Hematologista 
Associados, Instituto Nacional do Câncer (INCA), Hospital Geral de Bonsucesso, Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) e Hemocentro de Brasília.
 A título de contribuir para que um número maior de voluntários venha a contribuir com essa tarefa humanitária, efetuamos essa publicação em 
homenagem aos que participam e aos que, impedidos de fazê-lo, incentivam essa prática. Em especial, destaca-se que a Marinha do Brasil, como 
freqüentemente observado nos locais de captação, tem sido reconhecida como presença solidária que prima pelos bons serviços prestados à sociedade. 
 Por essa ação, que enobrece os que dela participam e os que a promovem, foi comemorado na Autarquia a data de 14 de junho (DIA MUNDIAL 
DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE), pois ela imprime ao cotidiano a possibilidade de um ambiente proativo pelos gestos de apoio humanitário. 
Esta data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, como homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner (14 de junho de 1868), 
imunologista austríaco, que descobriu o fator Rh e as diferenças entre os tipos sanguíneos.
 Em homenagem aos dezenove voluntários que colaboraram para essa tarefa, neste primeiro semestre de 2019, publica-se esse agradecimento 
especial em reconhecimento ao apoio em amenizar o sofrimento daqueles que são alcançados pela necessidade de recepção de sangue. Que todos os 
voluntários da CCCPM recebam o reconhecimento da direção por essa tarefa humanitária.

CT(IM) VICTOR CHAVES
SO-RM1-CP ITAMIR

3ºS
G-B

A 
AC

ÁC
IO

“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, hoje, se reúne semanalmente, por 

meio de videoconferência, a fim de estudar a Palavra de Deus. São 

momentos de partilha de experiências e de testemunhos, e que nesse 

período de pandemia tem revigorado as forças de todos, para 

enfrentarem as dificuldades da labuta diária.

CÍRCULO BÍBLICO
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Pesquisa Habitacional
 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.

 A pesquisa está disponibilizada na intranet  em www.cccpm.mb, 

ou na internet www.marinha.mil.br/cccpm.  Também está disponível 

para preenchimento nos 13 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.

 Algumas pesquisas  são específicas de locais onde, por demanda, a 

CCCPM procura no futuro construir moradias para a “Família Naval”. Este é o 

caso da pequisa de “Santo Cristo” no Rio de Janeiro. 

 Convidamos a Familia 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.

www.marinha.mil.br/cccpm 
ou www.cccpm.mb

 “Agradeço a Deus pela conquista, pelo ar que respiramos. A 

minha família: pais, esposa Nanci, filhas Gisele e Vanessa, netos Miguel, 

Arthur e ao genro Kassiano. A Marinha do Brasil e todas as suas 

autoridades representadas. 

 Agradeço também, a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, a 

CCCPM, autoridade e funcionários. A M. Rocha, toda a família e 

autoridades responsáveis, competentes e aos seus funcionários, em 

especial a sra. Nanci e o sr. Mario, pela presteza em todos os momentos 

do processo de aquisição deste maravilhoso empreendimento tão 

sonhado por nós, militares da MB. A cada operário que trabalhou em suas 

diversas atividades afins, com zelo e determinação para a conclusão 

desta obra chamada: "Residencial Aldeia das Asas" que agora passa a ser 

o nosso novo lar”.

 A todos meu muito obrigado.

Antonio Carlos Antunes dos Santos

 “A principal razão pela escolha do Financiamento Imobiliário 

pela CCCPM foi o mais baixo valor de taxa de juros anuais que obtive em 

minha pesquisa no mercado de financiamento. Ademais, ressalte-se que 

além da melhor oferta do mercado para a aquisição do imóvel, contei 

com uma equipe técnica muito qualificada que forneceu as diretrizes e 

orientações essenciais para que obtivéssemos o desiderato colimado, 

que é a assinatura da escritura e o subsequente registro.

 Registre-se, outrossim, que a confiança e a segurança nos 

serviços da CCCPM foram fatores importantes a serem destacados no 

processo de levantamento de certidões do imóvel, dos vendedores e dos 

compradores.

 Nessa data comemorativa dos 85 anos da CCCPM, desejo todo 

sucesso à tripulação da aguerrida Caixa de Construções no cumprimento 

de sua missão junto à Marinha do Brasil, navegando a todo pano com as 

velas aproadas ao vento”.

Wellington Nogueira Camacho



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

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

EM BREVE 
1ºDN - CIAA - RJ
Av. Brasil, 10946 - Penha
Rio de Janeiro - CEP: 21012-350

2ºDN -Salvador - BA
Com2ºDN - Av. das Naus, s/nº
Cidade Baixa - CEP: 40015-270
Tel: (71) 3507-3848 | RETELMA: 8210-3848

2ºDN -Aratu - BA
Com2ºDN - Rodovia BA-528, s/nº - São Tomé de
Paripe - Salvador - CEP: 40800-310
Tel: (71) 3307-3386

3ºDN - Fortaleza - CE
EAMCE - Avenida Filomeno Gomes, 30
Bairro Jacarecanga - CEP: 60010-280
Tel: (85) 3288-4785

Postos de Atendimento:

3ºDN - Natal - RN
BNNa - Rua Sílvio Pélico, s/nº
Alecrim - CEP: 59040-150
Tel: (84) 3216-3400 | RETELMA: 8311-3400

3ºDN - Recife - PE
CPPE - Rua de São Jorge, nº 25
Recife Antigo - CEP: 50030-240
Tel: (81) 3334-5246

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 | RETELMA: 8410-4546

5ºDN - Rio Grande - RS
Com5°DN - Rua Almirante Garnier, nº 70
Centro - CEP: 96201-230
Tel: (53) 3233-6176 | RETELMA: 8550-6176

6ºDN - Ladário - MS
Com6°DN - Av. 14 de Março, s/nº
Centro - CEP: 79370-000

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

8ºDN - São Paulo - SP
Com8º DN - Rua Estado de Israel, nº 776
Vila Clementino - CEP: 04022-002

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: 8710-4650


