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 Caros amigos leitores da Revista REMMAR, chegamos ao segundo semestre de 2021 
sempre desejando dias melhores com a certeza, cada vez mais, de que está chegando o fim 
deste triste período. Esta nova ordem mundial, causada pela pandemia do COVID-19, nos 
impossibilitou de realizar os eventos normalmente planejados para este ano, especialmente 
no tocante a palestras, eventos esportivos, participação em eventos da Marinha, realização 
de endomarketing entre outros. Entretanto, continuamos na nossa busca árdua de sempre 
possuir as melhores opções para a Família Naval. Apresentaremos um resumo dos assuntos 
e atividades importantes desenvolvidas pela CCCPM neste semestre. 
 Nossas atividades principais de Financiamento e Empréstimo imobiliário não 
sofreram consideráveis queda e conseguimos, com a união de todos, realizar as atividades 
e metas determinadas pelo escalão superior. As ações costumeiras de apoio sócio ambiental 
continuam a serem realizadas. Deste modo, temos muito que agradecer a Deus e aos nossos 
beneficiários que entenderam o momento crítico que passamos e esperaram ansiosamente 
pela concretização dos sonhos de possuírem a casa própria.
  Sabemos que, apesar deste contratempo, ainda somos uma casa de sonhos, sonhos 
da casa própria e de um mundo melhor.
 Estamos fazendo o máximo possível para manter nossos beneficiários sempre 
bem atendidos e satisfeitos.  Muitas  novidades foram criadas e  continuamos nos 
apresentando como a melhor opção para quem estiver buscando a realização do sonho 
de  adquirir  um  imóvel  próprio.  Esse  compromisso  já  é notado  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. 
Continuamos com os projetos de lançamentos de imóveis em Brasília, no Guará II e também 
no Noroeste. Fizemos parcerias para imóveis na região do Porto Maravilha, no Rio de 
Janeiro. Nosso vasto rol de imóveis vem sendo atualizado a cada instante, sempre pensando 
no bom negócio e bem estar dos nossos beneficiários. Atualizamos neste semestre nossa 
certificação da ISO 9001-2015, mostrando nossa qualificação diferenciada aos nossos 
beneficiários.
 Em resumo, continuamos otimizando os métodos de trabalho da CCCPM, para 
disponibilizar uma variedade de escolhas e oportunidades a Família Naval.
 Contem sempre com a CCCPM; pois “seu sonho é a nossa missão”.
 Aproveitem nossas páginas e boa leitura a todos!



MEnSaGEM Do PRESiDEntE

Prezados leitores,
 Ao apresentarmos esta segunda edição de 2021 da revista REMMAR, podemos resumir o primeiro semestre como mais um 
período desafiador.  Continuamos a nos reinventar de forma a melhorar, a cada dia, nosso atendimento ON LINE e as nossas ações 
de combate à COVID-19, sem esquecer nossa missão de “facilitar a aquisição da moradia própria para o pessoal da Marinha”.
 É acertado mencionar que a CCCPM chega ao fim de mais um período tendo permitido que centenas de beneficiários 
concretizassem esse sonho. A despeito de toda conjuntura, mantivemos condições diferenciadas para o Financiamento Imobiliário, 
fizemos parcerias que resultaram em boas alternativas de imóveis disponíveis para a Família Naval e continuamos a planejar e 
construir imóveis com recursos próprios ou com outros agentes financeiros.
 Diversas mudanças estão ocorrendo na nossa Autarquia: a reestruturação do organograma, tornando a estrutura da CCCPM 
mais enxuta e funcional; a incorporação de componentes à Força de Trabalho de militares com experiência e qualificação necessária 
para melhorar os processos; o incremento nas relações institucionais com diversos parceiros, como CEF, BB, POUPEX, na busca de 
melhores práticas e benefícios para a Família Naval.
 Além disso, reformulamos nossa página na INTERNET/INTRANET, para facilitar a navegação de nossos beneficiários, e 
elaboramos cartilhas e orientações que facilitam o “passo a passo” na utilização dos serviços oferecidos.
 Mantivemos nosso principal fator de força, financiando até 100% do valor do imóvel, com as menores taxas do mercado 
internacional. Este esforço, realizado em meio à pandemia, vem sendo ratificado por meio de números, pois, mensalmente, estamos 
atingindo novas marcas de financiamento imobiliário, preservando o equilíbrio econômico-financeiro da CCCPM e possibilitando aos 
nossos beneficiários o acesso a este crédito a custos inferiores, quando comparados às demais instituições financeiras do mercado.
 Bons resultados são o nosso maior incentivo para buscar novos produtos e soluções que atendam melhor aos nossos beneficiários. 
Sempre há o que melhorar, e aí reside nossa preocupação de, com muita imaginação e equilíbrio, atingir a totalidade dos militares 
e servidores civis. É digna de destaque a continuidade da certificação ISO9001/2015, como reconhecimento do nível de qualidade 
de processos, produtos e serviços ofertados por esta Autarquia.
 Concluímos esse semestre com a certeza de que estamos cada vez mais próximos da Família Naval, seja na busca incessante 
por novos produtos e serviços disponíveis, seja na realização de palestras, seja na presença em eventos realizados nas Organizações 
Militares ou no nosso atendimento que em breve retornará ao usual.
 Solidarizamos com aqueles que perderam algum ente querido na pandemia e concito toda a Força de Trabalho, minha 
tripulação, a permanecer no rumo das nossas atividades, mercê das dificuldades impostas pelo momento, tendo em mente sempre o 
objetivo de prestar o melhor serviço aos nossos beneficiários. Continuaremos na busca de soluções criativas, sustentáveis e seguras 
neste final de 2021. Aos nossos beneficiários, 
sempre colocamo-nos à disposição para 
concretizar o sonho da casa própria. Nunca 
se esqueçam do nosso lema: “Seu sonho é 
nossa missão”.

Artur OlAvO FerreirA
Contra-Almirante (iM)

Presidente



MEnSaGEM Do SECREtÁRio-GERaL

 A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da 
Marinha (CCCPM), em seus 85 anos de existência, já contribuiu 
com a realização do sonho da casa própria para dezenas de 
milhares de famílias de beneficiários, conduzindo com igualdade, 
transparência, comprometimento e sustentabilidade as tarefas 
que lhe são afetas. Para tanto, tem buscado, constantemente, 
manter-se competitiva e eficaz, empregando, com criatividade 
e efetividade, modelos de gestão que possam mitigar óbices de 
ordem econômica, administrativa ou de mercado. Impactado 
pelas consequências da pandemia da COVID-19, este último 
ano foi bastante atípico, com o aparecimento de novos desafios 
que não só resultaram em diversas oportunidades de melhoria da 
gestão, como propiciaram o progresso da nossa Autarquia.
 A missão da CCCPM é facilitar a aquisição da moradia 
própria para a Família Naval. Atua por meio de diversos modelos 
de negócio como: financiamento da aquisição, construção com 
recursos próprios ou com outros agentes financeiros, e parceria 
com a iniciativa privada. 
 Cada vez mais, entendo que a robustez de cada um 
desses modelos de negócios permitirá um melhor atendimento 
aos nossos beneficiários, de forma que possam realizar o sonho 
da casa própria. 
 A Autarquia não só constrói moradias e oferece 
soluções para reformar lares, como também edifica sonhos 
e os torna realidade. Em virtude disso, busca continuamente 
proporcionar melhores oportunidades e condições para atender 
seus beneficiários.  A CCCPM se tornou referência à Família 
Naval pelo reconhecimento do seu legado e, assim, demonstra a 
importância de sua atuação para a tão almejada realização.  
 Aliado a campanhas de educação financeira, de forma 
transversal junto à Diretoria de Assistência Social da Marinha 
(DASM) e ao Abrigo do Marinheiro, dá oportunidade para que 
o nosso Pessoal possa contrair um endividamento saudável, que 
permita um lugar seguro, de boa qualidade e localização para 
dar suporte e tranquilidade à família, em especial nos momentos 
de ausência do lar, característica peculiar da vida militar.
 Dessa forma, concito a toda a Força de Trabalho da 
CCCPM manter a dedicação e o profissionalismo que marca 
sua atuação.  Aos beneficiários, assevero que o Setor SGM, por 
meio da CCCPM, estará sempre pronto a apoiar na busca de 
melhores condições de habitabilidade para a Família Naval. 

PuBliCiDADe CCCPM

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



Tabela Price, Sac, Sacre
Diferenças entre sistemas de amortização?

 Os Financiamentos Imobiliários e Empréstimos Imobiliários 
tem sua organização de pagamentos efetuada por meio de 
uma sequência de desembolsos em um determinado período de 
tempo. Esses desembolsos incorporam duas parcelas básicas, 
uma referente aos juros, calculados sobre o saldo devedor do 
financiamento ou empréstimo e outra, denominada amortização, 
que é abatida do saldo devedor do montante tomado.
 Os três sistemas mais conhecidos de amortização utilizados 
para cálculo das parcelas de um financiamento ou empréstimo 
são: a Tabela Price (também denominado sistema francês de 
amortização), o Sistema de Amortização Constante (SAC) e 
Sistema de Amortização Crescente (SACRE). Os três sistemas 
possuem peculiaridades e podem atender a diferentes realidades 
financeiras do beneficiário.

a tabELa PRiCE

 Consiste em um plano de amortização da dívida em 
prestações periódicas iguais e sucessivas, em que o valor de cada 
prestação, ou pagamento, é composto por duas parcelas: uma de 
juros e outra de amortização do saldo devedor.
 Neste sistema, a cada pagamento você reduz o valor 
dos juros pagos e paga uma parcela crescente de amortização. 
Os juros diminuem porque o saldo devedor diminui. Na Tabela 
Price, quando não há correção de indexadores no saldo devedor, 
as parcelas pagas em financiamentos e empréstimos se mantém 
constantes por todo o período. 
 A Tabela Price é o sistema utilizado pela CCCPM para a 
amortização da dívida do Empréstimo Imobiliário.
Considerando o longo prazo, um financiamento ou empréstimo 

com correção do saldo devedor pela Taxa Referencial (TR) de 
juros, por exemplo, pode comprometer a renda do beneficiário. 
Apesar de, normalmente, possuir prestações iniciais menores, tal 
sistema não configura-se como a melhor opção para quem tem 
planos de deixar o financiamento ou empréstimo sendo pago por 
um período mais longo. Devem escolher a Tabela Price aqueles que 
tem um plano de carreira estável e uma perspectiva de aumento 
salarial acima da inflação durante o prazo do pagamento do 
financiamento ou empréstimo. 
 Neste sistema é extremamente vantajoso antecipar o 
pagamento das parcelas, pois o montante de juros pagos é 
consideravelmente maior do que pelo SAC ou SACRE. 

o SiStEMa DE aMoRtização ConStantE (SaC)

 O SAC é o plano mais comum utilizado nos Financiamentos 
e Empréstimos Imobiliários. Neste sistema, a amortização da 
dívida é constante e igual em cada período. Nele o devedor 
obriga-se a restituir o principal em n prestações, nas quais as cotas 
de amortização são sempre constantes. Ou seja, o principal da 
dívida é dividido pela quantidade de períodos n e os juros são 
calculados em relação aos saldos existentes mês a mês. A soma 
do valor de amortização mais o dos juros é que fornecerá o valor 
da prestação.
 É importante considerar que a incidência de um indexador 
na correção do saldo devedor faz com que as parcelas de 
amortização não sejam constantes.   
 Os valores pagos no sistema SAC normalmente são 
decrescentes. Desta forma, se você tem uma projeção de ganhos 
positiva para os anos iniciais, ou seja, um emprego estável, 
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perspectiva de aumento salarial, bônus etc, o SAC é a forma de 
financiamento mais interessante. Aqueles que estão planejando 
constituir família também podem obter proveito desta forma de 
amortização, já que, com a chegada dos filhos, as despesas da 
família aumentam, e você terá mais dinheiro livre, com o passar do 
tempo, para dedicar aos filhos. 
 O SAC é a melhor forma de amortização para garantir 
seu poder de compra da inflação. É um sistema que produz 
um montante de juros menor do que a Tabela Price e um pouco 
maior do que o SACRE. O que significa tratar-se de um sistema 
mais vantajoso para quem prefere um prazo maior para quitar o 
financiamento ou empréstimo.

SiStEMa DE aMoRtização CRESCEntE (SaCRE) 

 O SACRE foi desenvolvido pela Caixa Econômica Federal 
(CEF) com o objetivo de permitir maior amortização do valor 
emprestado, reduzindo-se ao mesmo tempo a parcela de juros 
sobre o saldo devedor. O cálculo da primeira prestação é feito 
da mesma forma que no SAC e este valor permanece fixo por 
doze meses. O que muda no cálculo, contudo, é que o valor da 
amortização da segunda prestação é obtido pela subtração do 
valor da prestação (fixo) e o valor do juros incidentes sobre o novo 
saldo devedor. Como esses juros devem ser menores que o da 
primeira prestação, certamente, a amortização será maior, daí o 
termo “amortização crescente”.
 À semelhança do sistema SAC, as prestações do SACRE, 
normalmente, são decrescentes. O cálculo do SACRE se realiza 
a cada doze meses, dessa forma, as amortizações terão um 
valor cada vez maior ao longo do período em que o valor estiver 
financiado e os juros cada vez menores. 
 A grande vantagem é que se paga no SACRE um montante 
menor de juros. O SACRE é o sistema de amortização adotado 
pela CCCPM nos seus financiamentos Imobiliários.
 O SACRE é uma opção intermediária para quem vive 
preocupações maiores quanto à estabilidade profissional. Por 
outro lado, configura-se como uma melhor opção ao sistema da 
Tabela Price para quem quer parcelas mais estáveis, e para quem 
quer financiar por um período maior e pagar menos juros.

 As considerações acima podem lhe auxiliar quando da 
decisão sobre qual sistema de amortização escolher, mas, nenhum 
deles será capaz de lhe segurar do risco da perda do poder de 
compra em relação à inflação, taxas de juros altas e defasagem 
salarial.
 O melhor sistema de amortização será sempre aquele 
que melhor atender às suas necessidades quando da assinatura 
do contrato de financiamento ou empréstimo, sendo desejável, 
também, o planejamento de seu orçamento anual considerando as 
prestações mensais a serem pagas.

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. 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, a até 4% 
(dependendo do município), do valor de avaliação do imóvel, entretanto, 
algumas prefeituras praticam percentuais diferentes.

O que é averbação?
É um feito 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?
O EI pode ser concedido em até 72 meses até o limite de crédito 
de R$ 30.000,00 (considerando saldo devedor existente). O EI só 
é concedido para beneficiário que tenha Margem Consignável 
suficiente para desconto das prestações mensais em Bilhete de 
Pagamento (BP) e uma Margem de Segurança de R$400,00, além 
da margem a ser consignada.
O FI pode ser concedido em até máximo 360 meses. Para a 
contratação, a soma da idade do beneficiário com o prazo 
desejado para o FI, não poderá exceder a 80 anos. Os encargos 
do financiamento comprometerão no máximo até 30% da renda 
famíliar bruta comprovada e ficarão condicionados, também, à 
existência de Margem Consignável (MC) compatível para desconto 
em Bilhete de Pagamento (BP). No FI, a Margem de Segurança é 
de R$ 200,00.



dEPartaMENto dE EStUdoS NorMatiVoS
“a SEgUraNça JUrÍdiCa da CCCPM E dE SEUS USUárioS”

Chefe Depto de Estudos Normativos - CMG (RM1-IM) Alencar Marques

 A aquisição de um imóvel é o sonho da maioria dos brasileiros, 
muitas vezes, uma conquista obtida com muito esforço, não raras 
vezes, com significativo sacrifício familiar. Sensível a esse fato e, 
atenta às necessidades de seus mutuários, a Caixa de Construções de 
Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM) tem como política prezar 
pela segurança das relações jurídicas e dos negócios efetuados, em 
todas as suas etapas, no intuito de oferecer imóveis desembaraçados, 
livres de quaisquer ônus e riscos à Família Naval.

 Nesse sentido, o Departamento de Estudos Normativos 
(CCCPM-60) possui relevante função no processo de aquisição da 
casa própria. Faz isso consagrando o princípio da boa-fé contratual, 
prevista no Código Civil Brasileiro. Para otimização de suas tarefas 
e prestar uma assessoria de excelência aos públicos interno e 
externo, o CCCPM-60 é segmentado em duas Divisões, cada um 
desempenhando tarefas específicas, mas integrando um sistema 
harmônico e complementar.

 A Divisão de Processos (CCCPM-61) é formada por pessoal 
qualificado nas áreas de Direito Imobiliário e Processual Civil, aptos 
a analisar um universo complexo de questões em âmbito processual, 
buscando as melhores soluções possíveis para a resolução dos 
conflitos, esses, muitas vezes, resultantes de ações judiciais e que 
merecem especial atenção. Não obstante, cabe ainda a essa Divisão 
intermediar a comunicação da CCCPM com as Procuradorias 
Regionais Federais, em âmbito nacional. O intuito é proceder a um 
tratamento que não acarrete excessivo ônus à Família Naval, por 
meio de um olhar mais humanizado e diligente à relevante questão 
de situação de endividamento.

 Por sua vez, a Divisão de Apoio Normativo (CCCPM-62) executa 
tarefas de cunho administrativo e consultivo, com papel de suporte 
quanto à análise da legislação vigente, inclusive a infraconstitucional, 
tanto nas áreas de Direito Administrativo, como Cível e Empresarial. 
Ademais, efetua a verificação de todos os aspectos de legalidade, 
atendimento ao interesse público e eficiência, princípios estes que 
permeiam toda a atividade da Autarquia.

Divisão de Apoio Normativo (CCCPM-62)

Divisão de Processos (CCCPM-61)
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 Por fim, mas de vital importância, há o apoio da 
Procuradoria Federal da Advocacia-Geral da União, nosso órgão 
de representatividade legal, por meio de um de seus Procuradores 
Federais, em exercício nesta Autarquia, nas tarefas jurídicas a nível 
Governamental, seja para assessoria prévia de procedimentos 
administrativos, seja para propositura e na defesa de ações judiciais, 
por meio da Procuradoria Regional Federal.
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 Morada de solidez do sonho de realização da casa 
própria, o CCCPM-60 possui permanente preocupação com o 
seu aprimoramento técnico e qualidade de seu atuar, vertentes 
necessárias e de suma importância para somar esforços junto à  Forças 
de Trabalho integrante desta Autarquia, para o prestígio e melhor 
atendimento de nossos mutuários, sobretudo quanto a concretização 
da nossa missão: facilitar a aquisição de moradia própria.
“Seu sonho é nossa missão!”

FOTO DO 
PROCURADOR

RIO WONDER-PORTO MARAVILHA
 Fruto de uma parceria, entre a CCCPM e a Construtora Cury, 
no cumprimento de nossa Missão de facilitar a aquisição de moradia 
própria, foram vendidas mais de 50 unidades no empreendimento RIO 
WONDER - PORTO MARAVILHA para membros da Família Naval, 
usufruindo dos diversos benefícios, como: prioridade de escolha 
da unidade pretendida, análise especial da documentação junto à 
Caixa Econômica Federal e desconto no valor final do apartamento. 
 Dessa forma, esta Autarquia continuará atuando nesse novo 
Modelo de Negócio nas demais fases do empreendimento RIO 
WONDER - PORTO MARAVILHA e em outros de interesse dos nossos 
beneficiários.

EMPrEENdiMENto da iNiCiatiVa PriVada
ofErECidoS a faMÍlia NaVal

CCCPM REaLiza EntREGa SiMbóLiCa DaS ChaVES Do 
“Rio WonDER” PoRto MaRaViLha – Rj 

 A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha 
(CCCPM) em sua missão de facilitar a aquisição da moradia própria 
para seus beneficiários, no modelo de parceria com a iniciativa 
privada, realizou em 14 de agosto de 2021, a entrega simbólica 
das chaves aos dois primeiros compradores do empreendimento 
“RIO WONDER - PORTO MARAVILHA”, localizado na região central 
do Rio de Janeiro.
 O Sr Carlos Alberto Oliveira Amorim e seu filho Sr Vinicius 
Moura Ferreira Amorim, respectivamente viúvo e filho da ex-Servidora 
Civil da Marinha Daise Moura Ferreira Amorim, adquiriram seus 
imóveis com condições diferenciadas através da parceria da CCCPM 
com a Caixa Econômica Federal (CEF) e a construtora “CURY”. 

 O Centro do Rio de Janeiro que além de ser altamente 
comercial, por contar com grandes empresas e escritórios, também é 
histórico. A mistura de prédios antigos e revitalizados com arranha-
céus corporativos faz com que seja uma região diferenciada da cidade 
abrangida por áreas mais antigas como a Candelária e uma zona 
portuária revitalizada, agora chamada de Porto Maravilha. 
 O “RIO WONDER” será o primeiro condomínio completo do Porto 
Maravilha. São studios de 1 e 2 quartos com opção de suíte e diversos 
itens de lazer para aproveitar o melhor que a cidade maravilhosa tem a 
oferecer.  Perto do VLT e com fácil acesso às principais vias e opções de 
lazer da região, sua localização permitirá aos seus moradores explorar 
o melhor que a cidade tem a oferecer: lojas, museus, centros culturais, 
pontos turísticos e áreas boêmias com bares e restaurantes para todos 
os gostos.
 Ao longo de seus 85 anos de existência, a CCCPM já contribuiu 
para a realização do sonho da casa própria para dezenas de milhares 
de famílias de beneficiários, conduzindo com igualdade, transparência, 
comprometimento e sustentabilidade as tarefas que lhe são afetas. Para 
tanto, tem buscado, constantemente, se manter competitiva e eficaz, 
empregando, com criatividade e efetividade, modelos de gestão 
que possam mitigar óbices de ordem econômica, administrativa ou 
de mercado, seja financiando seu imóvel, construindo com recursos 
próprios ou, como neste caso, em parceria com a iniciativa privada.
      Com muita alegria, celebramos junto àqueles beneficiários que 
tiveram a experiência única de adquirir um imóvel com o apoio da 
CCCPM e puderam comprovar que nossa Autarquia se apresenta como 
uma instituição que respeita o cliente e que busca constantemente a 
melhoria de seus produtos e serviços.
Contem sempre com a CCCPM, pois “SEU SONHO É A NOSSA MISSÃO”.

Entrega simbólica das chaves do empreendimento

Procurador Federal Dr. Ricardo Marques de Almeida
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da unidade imobiliária, há a possibilidade de se recorrrer ao poder 
judiciário para obter o alvará judicial e, assim, realizar a lavratura 
da escritura.
 O êxito dependerá, em situação de recusa a assinar o 
contrato, das justificativas alegadas, como em casos da venda estar 
em desacordo aos interesses da família.
 Vale destacar o caso do empresário individual que, de acordo 
com o artigo 978 do Código Civil, pode, sem a necessidade de 
outorga conjugal, independente do regime de bens adotado, alienar 
os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-lo de 
ônus real.
 Entende-se como empresário individual a pessoa física que, 
sem nenhum vínculo associativo, exerça em nome próprio atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou 
de serviços. Para ser empresário individual regular, a firma deverá 
estar registrada na Junta Comercial.
 Porém o imóvel que integra o patrimônio da empresa é aquele 
utilizado na atividade econômica pelo empresário, ou seja, imóveis 
residenciais, de temporada ou veraneio não compõem o patrimônio 
da empresa.
 Portanto, não se trata de questão simples e a fim de evitar 
controvérsias jurídicas é recomendável a exigência da participação 
do cônjuge na compra de imóveis. Em caso de dúvidas, sugerimos 
procurar a assistência jurídica disponível ao beneficiário na CCCPM.

Artigo baseado na Revista Stand nº 35 JUL/AGO/SET2016 – 
CRECI-RJ

aNUÊNCia do CÔNJUgE Para a VENda 
dE iMÓVEiS

 Na hora da venda do imóvel, uma dúvida constante no 
mercado imobiliário é quando há necessidade de autorização do  
cônjuge para alienar um imóvel. Como regra geral, o regime de 
bens definido no casamento é que vai indicar se a outorga uxória, 
quando a autorização é dada pela mulher, ou marital, quando o 
consentimento é fornecido pelo homem, deverá ser analisada.
 Pelo Código Civil existem quatro modalidades de regime de 
bens: comunhão universal, comunhão parcial de bens, participação 
final nos aquestos e separação de bens. Entertano, a legislação 
permite a elaboração de outros regimes mistos com regras contidas 
nos tipos já citados. Por exemplo: podem os cônjuges escolher a 
separação de bens, mas indicando que o imóvel residencial do casal 
seja comum ao patrimônio de ambos. Por outro lado, os nubentes 
podem optar pela comunhão parcial de bens, com definição de que 
determinado imóvel pertença apenas a um dos cônjuges.
 O pacto antenupcial é um negócio jurídico bilateral com o 
objetivo de estabelecer o regime de bens de um casamento. Este 
“acordo” deverá ser feito por escritura pública. É indispensável 
quando os nubentes têm a intenção de adotar o regime da comunhão 
universal, o da participação final nos aquestos e o da separação 
convencional de bens.
 Entretanto, o pacto não é necessário  quando as partes 
desejam se casar sob o regime da comunhão parcial de bens ou 
nos casos da separação obrigatória, já que ambas as situações são 
frutos de lei.
 Cabe aqui salientar a diferença entre a separação 
convencional de bens e a separação obrigatória. No primeiro caso, 
os cônjuges instituem a incomunicabilidade total dos bens. Já na 
separação obrigatória, o regime é imposto por lei aos que se casaram 
em infração às causas suspensivas do casamento, aos maiores de 70 
anos e todos que dependerem de suprimento judicial para casar.
 A necessidade de autorização do cônjuge para alienação 
do imóvel é baseada no artigo 1.647 do Código Civil de 2002. A 
exceção desta regra é a situação dos cônjuges que se casam através 
do regime da separação absoluta de bens.
 A autorização representa uma forma de proteção ao 
patrimônio familiar. Sua não observância pode acarretar na anulação 
da negociação. Portanto, aqueles que são casados pelo regime da 
comunhão universal ou parcial de bens, além daqueles sob o regime 
da participação final dos aquestos, alienam em conjunto até mesmo 
seus imóveis particulares, sendo que, na última modalidade, existe 
a possibilidade do casal dispensar a outorga conjugal através do 
pacto antenupcial.
 Numa situação em que o cônjuge esteja impossibilitado de 
assinar, seja por doença ou até mesmo naqueles casos em que uma 
das partes se recusa a autorizar por não concordar com a venda 

QUaNdo É oBrigatÓrio oU NÃo o CoNSENtiMENto do 
ParCEiro(a) Para a aliENaçÃo da UNidadE

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

stark@marinha.mil.br

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



 Todos os financiamentos imobiliários enquadrados no Sistema  
Financeiro de Habitação (SFH) devem incluir, obrigatoriamente, dois 
tipos de seguros: o que ampara a Morte e Invalidez Permanente (MIP) 
e Danos Físicos ao Imóvel (DFI). Os Financiamentos Imobiliários (FI) 
do PROMORAR e PREAMAR na CCCPM são amparados por essas 
modalidades de seguro.
 O MIP quita o saldo devedor, junto à CCCPM, em caso de morte 
ou invalidez do comprador e, caso mais de uma pessoa participe do 
financiamento (co-participação), a indenização será proporcional à 
renda do comprador que faleceu ou ficou com sequelas permanentes 
causadas por doença ou acidente. Ou seja, se na composição 
de renda os vencimentos de um comprador que venha a falecer 
equivalia a 50% do valor das parcelas, o seguro irá quitar 50% do 
saldo devedor junto à CCCPM. 
 Já o DFI cobre prejuízos causados ao imóvel por fatores externos, 
como incêndio, inundação entre outros. Seguem informações adicionais 
sobre em que condições tais seguros podem ser utilizados.
 O Seguro de Morte por Qualquer Causa (MQC) quita o saldo 
devedor do Empréstimo Imobiliário (EI), junto à CCCPM, no caso do 
falecimento do beneficiário.

SEGURO DE MORTE E INVALIDEz PERMANENTE (MIP) OU SEGURO 
DE MORTE POR QUALQUER CAUSA (MQC)

 São apólices obrigatórias ao se contrair financiamento ou 
empréstimo com uma instituição financeira. Nos Financiamentos 
Imobiliários, o MIP cobre o saldo devedor em caso de falecimento e 
de invalidez permanente do beneficiário. Já o seguro dos contratos 
de EI (MQC), cobre o saldo devedor apenas em caso de falecimento 
do beneficiário, não  havendo cobertura para os casos de invalidez 
permanente. O prêmio (custo mensal) é pago em parcelas, junto com 
as prestações mensais do FI/EI, ao longo de todo o financiamento. 
Entretanto há restrições, a principal é relacionada ao motivo da morte 
ou invalidez a época do início desse motivo. Caso se comprove que o 
mutuário, quando da assinatura do contrato, já era portador do mal 

Meu financiamento com a CCCPM tem Seguro MIP e DFI
O que significa e como usar?

que o levou a morte ou a invalidez, não haverá cobertura. Esta situação 
é objeto de cláusula contratual onde, expressamente, o mutuário fica 
ciente da não existência dessa cobertura. O pagamento da indenização  
relativa à cobertura de MIP  ou MQC poderá, para fins de ressarcimento 
à CCCPM, ser efetuado somente após a Seguradora encerrar todo o 
processo. O valor correspondente aos encargos mensais do mutuário, 
desde a data de MIP ou MQC até a indenização pela seguradora, será 
restituído ao mutuário.

SEGURO DE DANOS FíSICOS NO IMóVEL (DFI)
 É também uma apólice obrigatória, como a do MIP, quando se 
contrai um FI para compra de imóvel com uma instituição financeira. O 
prêmio (custo mensal) é pago em  parcelas, junto com as prestações mensais 
do FI, ao longo de todo o financiamento. Esta modalidade do seguro objetiva 
cobrir qualquer dano que venha a ser causado ao imóvel, desde que não 
tenha sido provocado voluntariamente pelo próprio mutuário, nem seja 
decorrente de erros, atos de autoridades públicas, guerras, radioatividade 
ou uso de armas nucleares, desgaste e uso. Os riscos cobertos pela Apólice 
de Seguro são: alagamento ou inundação, ameaça de desmoronamento  
(devidamente comprovada), desmoronamento parcial (assim entendido 
a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento 
estrutural), desmoronamento total, destelhamento, explosão e incêndio. A 
obrigação da seguradora compreende a reposição do imóvel destruído 
ou danificado, restituindo-o a seu estado original até um valor máximo 
igual ao valor segurado, excluído o conteúdo (móveis, eletrodomésticos, 
roupas etc). Na impossibilidade da reposição, a indenização será paga 
em dinheiro, com anuência do órgão regulador do seguro. Quando da 
assinatura do contrato, o    imóvel financiado será segurado por valor não 
inferior à avaliação  efetuada, conforme comunicado de seguro elaborado 
pela própria CCCPM, até a total liquidação do financiamento. Maiores  
informações e os documentos necessários para se solicitar a cobertura dos 
seguros citados, podem ser obtidas acessando-se o link “Orientações/
Modelos de Documentos” na nossa página da Internet, www.marinha.mil.
br/cccpm e, na Intranet, www.cccpm.mb
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EMiSSão DE boLEtoS DE CobRança

A CCCPM, a partir de outubro de 2021, 
descontinuará o envio de boletos impressos 
dos encargos mensais dos Financiamentos e 
dos Empréstimos Imobiliários. Atualmente, uma 
grande parte dos beneficiários da Autarquia 
já tem acesso aos seus boletos por e-mail e/ou 
pelo Portal do Mutuário no sítio da CCCPM na 

iNforMaçõES iMPortaNtES

Internet e tais medidas buscam alternativas inteligentes, econômicas 
e de preservação do Meio Ambiente.
 Para os beneficiários que ainda não tenham realizado o 
cadastro em nosso sistema, ou esteja com cadastro desatualizado, 
a atualização pode ser realizada por meio dos seguintes canais de 
atendimento: 
a) Call Center - (21) 2105-7400 – Opção 1; e
b) E-mail cccpm.atendimento@marinha.mil.br. 
Ao realizar o contato, nossa equipe confirmará alguns dados pessoais 
por questões de segurança das informações. 

“Seu sonho é a nossa Missão”.

RECERtifiCação Da iSo 9001:2015 - SiStEMaS DE 
GEStão Da QuaLiDaDE, PaRa o CiCLo 2021-2024

Caixa dE CoNStrUçõES dE CaSaS 
Para o PESSoal da MariNha rECEBE 

rECErtifiCaçÃo iSo 9001:2015

 A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da 
Marinha recebeu, em 24 de junho de 2021, a recertificação da ISO 
9001:2015 - Sistemas de Gestão da Qualidade, para o ciclo 2021-
2024, mediante Auditoria Externa realizada pela empresa QMS 
Certification Services, no escopo ‘Atendimento de Concessão de 
Financiamento Imobiliário (FI)’. 
 O objetivo da Auditoria é determinar a capacidade e eficácia 
do sistema de gestão, para garantir a conformidade contínua com o 
cliente, os requisitos estatutários e regulamentares e o cumprimento 
dos seus objetivos específicos associados ao sistema de gestão e aos 
critérios estabelecidos.
 Essa recertificação reconhece a padronização e a qualidade 
dos serviços prestados, refletindo sua busca constante pela excelência 
da gestão dos seus processos.

PaGaMEnto DE taRifaS Via PaGtESouRo

 A partir de setembro 2021, os beneficiários da CCCPM 
contam com uma nova ferramenta para realizar o pagamento de 
tarifas relativas à prestação dos serviços adicionais às concessões de 
financiamentos imobiliários, como Avaliação de Imóveis e Confecção 
de Cheques Administrativos. Trata-se do Pix, realizado por meio da 
plataforma PagTesouro, que é uma alternativa ao pagamento da 
tradicional Guia de Recolhimento da União (GRU).
 A disponibilização dessa Plataforma foi resultado de parceria 
entre a CCCPM e a DGOM, com o objetivo de gerar facilidades 
para a Família Naval ao, por exemplo, permitir que os pagamentos 
sejam realizados por meio de outras instituições além do Banco do 
Brasil. 
 Essa iniciativa, em primeiro momento, será operacionalizada 
com apoio do pessoal da CCCPM, que gerará o QR Code e 
o encaminhará ao beneficiário para realização do pagamento. 
Em futuro próximo, a CCCPM viabilizará um link de acesso ao 
PagTesouro para o próprio beneficiário gerar o QR Code que 
poderá, ainda, optar pelo pagamento via cartão de crédito. 
Esse modelo de pagamento é seguro, eficiente, voltado para 
a agilização de processos, apoiado na tecnologia e na 
transformação digital. 

PRECiSanDo REfoRMaR 
SEu iMóVEL?

A Caixa de Construções tem as melhores 
condições de Empréstimo Imobiliário.

www.marinha.mil.br/cccpm
11
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CoMo PLanEjaR a REaLização Do Sonho Da 
MoRaDia PRóPRia?

 Esta cartilha desenvolvida por especialistas da 
CCCPM é para quem procura informações sobre como 
adquirir o tão sonhado projeto da Casa própria e o que 
verificar antes de comprar um imóvel. Certamente você 
deve saber que, por se tratar de uma transação financeira 
de altíssimo valor que pode levar até algumas décadas 
para ser concluída, é uma decisão que deve ser tomada 
com muito planejamento. Pensando nisso, preparamos esta 
cartilha que, de modo bem simples, explica o passo a passo 
desta empreitada. Ao final deste documento, está disponível 
um guia completo da documentação necessária para 
adquirir o seu imóvel. Além disso, uma lista com etapas 
para verificar esses documentos e efetuar uma compra 
segura. Para mais informações e acessar o documento na 
íntegra entrar no link abaixo.

https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=cartilha_planejar

CaRtiLha DE finanCiaMEnto iMobiLiÁRio 
na CCCPM

 Quando o assunto é aquisição da casa própria, os 
militares, servidores civis e pensionistas da Marinha contam 
com um importante aliado que é esta cartilha desenvolvida 
de modo prático para que os beneficiários escolham a 
melhor maneira de adquirir um imóvel, podendo comparar 
programas imobiliários, tabelas e outros serviços que se 
enquadram no seu perfil. Para mais informações e acessar 
o documento na íntegra entrar no link abaixo.

https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=cartilha-fi

Caixa DE ConStRuçõES 
DiSPonibiLiza CaRtiLhaS ExPLiCatiVaS

 Cara Família Naval, chegou a hora de começar um planejamento financeiro para garantir o seu futuro e o de sua família.
 A CCCPM (Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha), já contribuiu com a realização do sonho da casa própria para 
milhares de famílias de beneficiários em todo o território nacional, financiando, construindo com recursos próprios ou de outros Agentes 
Financeiros e em parcerias com construtoras da iniciativa privada. 
 A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha possui em sua página da internet/intranet orientações detalhadas de como 
planejar a realização do sonho da casa própria.
 Pensando nisso, é hora de colocar o plano de educação financeira em ação e se beneficiar de nossos programas de aquisição da casa 
própria. Aproveite o momento favorável e adquira um lugar para chamar de seu.
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 A CCCPM estabelece anualmente, o seu Plano de Divulgação. 
Neste plano está contido uma lista de prioridades de visitas e palestras, 
para buscar aquelas OM com maior concentração de militares, as 
escolas de formação e ainda, aquelas OM que não tenham recebido 
visita da CCCPM no último ano. Devido as restrições da pandemia de 
COVID-19, este plano não foi cumprido face as restrições sanitárias 
impostas pela Marinha e Órgãos Sanitários do País. Neste primeiro 
semestre foi realizada 07 palestras exclusivas nos Órgãos de Formação 
e Escolas Militares, participando do currículo destas escolas. Não foi 
realizada palestras nas OM. Sabemos que muito ainda podemos fazer 
para levar o conhecimento dos produtos e serviços da CCCPM aos 
nossos beneficiários.
 A programação fixada para o segundo semestre de 2021 
também não será cumprida, nem as palestras marcadas para os Distritos 
Navais escolhidos. Nossa Unidade Móvel de Atendimento (UMA) 
também não participou de nenhum evento. Esperamos que em 2022, 
com o fim das restrições, possamos voltar a ter o contato direto com 
nossos beneficiários.

atiVidadES dE diVUlgaçÃo

 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 ano de 2022, 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 três Comandos de 
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 de grande concentração de pessoal.

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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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, que deverá 
ocorrer no início do primeiro trimestre de 2022.
 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, 
proveitamento de águas pluviais e automação da luminação 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 144m²cada. 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 flexibilidade ao morador.
 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. 

 A previsão de conclusão é de 12 meses após início das obras, 
que deverá ocorrer no início do primeiro trimestre de 2022.

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 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.
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Condições e taxas de juros efetivas, aplicadas nos Sistemas de Amortização SACRE e PRICE:

CONDIÇÕES
PROMORAR - 1º IMÓVEL

Correção do saldo devedor pela TR Correção do saldo devedor pelo IPCA

Valor de Avaliação 
do Imóvel (R$)

Até 320 mil Até 450 mil Até 320 mil Até 450 mil

Renda Familiar 
CB/3ºSG/2ºSG

Até R$ 10 mil

SO/1ºSG 

Até R$ 12,5 mil

CB/3ºSG/2ºSG]

Até R$ 10 mil

SO/1ºSG

Até R$ 12,5 mil

Taxa de Juros 
Efetiva

BP: 6,00% a.a. BP: 6,20% a.a.
2,65% a.a. 2,65% a.a.

Boleto: 6,20% a.a. Boleto: 6,40% a.a.

Prazo de 
Financiamento

Até 360 meses, sendo que a idade do beneficiário somada ao prazo de financiamento não poderá exce -

der a 80 anos.

Sistema de 
Amortização e % 
de financiamento

O imóvel pronto poderá ter 100% do seu valor financiado se for utilizada a amortização SACRE e corre-

ção do saldo devedor pela TR. Para as demais opções, o financiamento será de até 80% do valor do imó -

vel.

*Extensivo aos Pensionistas de Praças e, também, aos Servidores Civis de Nível Médio/Auxiliar e seus pensionistas, cuja renda familiar bruta  
será confrontada com o rendimento bruto médio das Graduações de Praças acima mencionadas. 

CONDIÇÕES
PROMORAR 

Correção do saldo devedor pela TR Correção do saldo devedor pelo IPCA

FAIXA I FAIXA II FAIXA III FAIXA I FAIXA II FAIXA III

Valor de Avaliação 
do Imóvel (R$)

Até 600 mil
Entre 600 

até 950 mil

Entre 950 mil 

até 1,5 milhão
Até 600 mil

Entre 600 mil 

até 950 mil

Entre 950 mil 

até 1,5 milhão

Taxa de Juros 
Efetiva

BP: 6,40% a.a. BP: 6,90% a.a. BP: 7,90% a.a.
2,65% a.a. 2,85% a.a. 4,25% a.a.

Boleto: 6,70% a.a. Boleto: 7,10% a.a. Boleto: 8,10% a.a.

Prazo de 
Financiamento

Até 360 meses, sendo que a idade do beneficiário somada ao prazo de financiamento não poderá exce-

der a 80 anos.

Sistema de 
Amortização e % 
de financiamento

O imóvel pronto poderá ter 100% do seu valor financiado se for utilizada a amortização SACRE e corre -

ção do saldo devedor pela TR. Para as demais opções, o financiamento será de até 80% do valor do imó-

vel.

CONDIÇÕES PREAMAR 

Valor de Avaliação do 
Imóvel (R$)

Até 500 mil

Valor de financiamento 
do imóvel

Até 220 salários-mínimos (federal)

Taxa de Juros 
Efetiva

5,5 % a.a.

Prazo de 
Financiamento

Até 360 meses, sendo que a idade do beneficiário somada ao prazo de financiamento não poderá 

exceder a 80 anos.

Sistema de Amortização 
e % de financiamento

O imóvel pronto poderá ter 100% do seu valor financiado se for utilizada a amortização SACRE e 

correção do saldo devedor pela TR.

- 1 de 1 -

TAxAS DE FINANCIAMENTO CCCPM
(valores sujeitos a alterações)



CONDIÇÕES GERAIS
a) O Empréstimo Imobiliário pode ser concedido em até 72 meses até o limite de 
crédito de R$ 30.000,00.

b) O empréstimo só é concedido para beneficiário que tenha Margem Consignável 
suficiente para desconto das prestações mensais em Bilhete de Pagamento (BP) e uma 
Margem de Segurança de R$400,00, além da margem a ser consignada.

c) O sistema de amortização adotado é a Tabela Price.

d) Serão divulgadas no site da CCCPM e no ECONSIG, as taxas adotadas, 
possibilitando ao interessado compará-las com outras praticadas no mercado.

e) A parcela mensal do seguro é de 0,030810% sobre o saldo devedor do contrato. 
Este percentual poderá sofrer variações em virtude da necessidade de renegociação 
contratual com a Seguradora contratada pela CCCPM ou substituição da mesma.
f) No valor da prestação mensal já está incluído o prêmio do seguro por morte 
do mutuário.

g) A regra geral é que a idade do beneficiário somada ao prazo de pagamento do 
empréstimo não exceda 80 anos.

18

A) Militares e Servidores Civis da ativa.

1. Comparecer em audiência com o Comandante de sua OM e 
solicitar sua apresentação à CCCPM, fim análise quanto à concessão 
de empréstimo pelo PREAMAR.

2. A OM, antes de encaminhar o beneficiário à CCCPM, consultará o 
Distrito Naval, ou órgão equivalente na área, fim confirmar se a 
localização da atual moradia do beneficiário encontra-se 
efetivamente em área considerada de risco ocasionado pela violência 
urbana.

3. Após a confirmação da condição de área de risco, o beneficiário 
(militar ou servidor civil da ativa) deverá ser apresentado pela sua 
OM à CCCPM, acompanhado de ofício e dos seguintes documentos:

 O Programa Especial de Apoio à Moradores de Áreas de Risco - PREAMAR, é destinado a financiar ou emprestar recursos financeiros em 
condições especiais para a melhoria da condição residencial de beneficiário que vive, em sua moradia, situações de risco relacionadas à violência 
urbana ou ações da natureza (chuvas, enchentes, deslizamentos e outros).

 O financiamento e/ou empréstimo será formalizado de acordo com a capacidade financeira do beneficiário, considerando sua renda familiar, 
inclusive a do cônjuge ou companheiro(a) na condição de união estável.

a) Cópia do documento que confirmou o enquadramento da moradia em área de risco.

b) Demais documentos previstos para concessão de Financiamento Imobiliário, pelo PROMORAR.

B) Militares e Servidores Civis Veteranos e seus Pensionistas.

Dirigir-se à CCCPM ou a um de seus Postos de Atendimento, portando os documentos anteriormente citados e preencher requerimento solicitando 
análise quanto a possível atendimento pelo PREAMAR. A CCCPM providenciará as verificações necessárias e emitirá a resposta ao requerente.

PREAMAR
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 As  águas  nas  praias,  nos  lagos,  nos  rios,  nos  mares  e  nos  
oceanos  encantam,  pelas  suas  belezas  naturais  e  confortáveis  dias  
que oferecem aos habitantes de todo o planeta a sua potencialidade 
hídrica, admirada por todos que se interessam pelo líquido sagrado que  
verte,  também  das  profundezas  da  terra,  inebria  a  todos  pelas  
possibilidades de seu uso e capacidade de conferir vitalidade a todos que 
sabem usá-la com sabedoria. Entretando,  esses  fluidos  aquosos,  que  
abundantemente  existem  no  Brasil,  enfrentam  a  desagradável  situação  
que  exige  de  todos  uma reavaliação da educação ambiental necessária 
para modificar o velho hábito de conduzir detritos aos cursos de água.
 A poluição devido ao desenvolvimento da sociedade  
industrializada aumenta  dia a dia. As  águas  residuais  urbanas  
resultantes  da  vida  cotidiana nas grandes cidades também contribuem 
podendo atingir o índice médio de 600 litros por habitante por dia. As 
águas de origem industrial  que  conduzem poluentes,  como  produtos  
derivados  do  petróleo, carvão, produtos químicos, alia-se aos poluentes 
de origem agrícola,  como  adubos,  inseticidas  e  dejetos  de  animais.  
Esses  são  apenas  alguns  exemplos  das  dificuldades  existentes  para  
manter  as  águas  em  condições  adequadas  para  uso  do  ser  humano  
e  das  demais espécies que delas dependem. 
 Também  existem  contribuições  que  são  derivadas  dos  
descartes  efetuados   pelo   ser   humano   sem   o   cuidado   necessário   
para   a   preservação   do   meio   ambiente.   Existem   empresas   que   
estão   adotando  práticas  relativas  à  Logística  Reversa  que  permite  ao  
consumidor  de  seus  produtos  devolver  as  embalagens  para  uma nova 
utilização e, dessa forma, contribuir para que os meios líquidos e a 
natureza seja preservada do que lhe seja nocivo.
 Um  dos  exemplos  de  poluição  que  chama  a  atenção  do  
observador  identificado com a necessidade de preservação é o 
material plástico que,  uma  vez  lançado  aos  mios  líquidos  se  
desfaz  em  partículas  menores, prejudica a vida dos seres indefesos 
cuja vida depende da limpeza desses fluidos em rios, praias, mares e 
oceanos para viver.

 Ao longo dos últimos anos, essa mudança de paradigma tem 
contribuído  para  uma  mudança  de  hábitos  vigentes.  Os  resíduos  
recicláveis, conforme as previsões da legislação pertinente, e também a  
motivação  da  Força  de  Trabalho,  são  recolhidos,  ainda  que  em  
pequena escala,  para atender a emergente necessidade de cooperar 
para   que   o   NOSSO   FUTURO   COMUM,   idealizado   pelo   Relatório   
Brundtland,  e  proporcionar  a  preservação  dos  meios  líquidos  de  
modo  a  garantir  vida  plena  a  todas  as  espécies  que  dependem  da  
água  para  sobreviver,  pois  o  jargão  conhecido  de  todos  expressa  a  
sua veracidade inquestionável que é SEM ÁGUA NÃO HÁ VIDA.       Nas  
fotografias  ilustra-se  a  participação  da  Força  de  Trabalho  em  algumas  
das  práticas  de  sustentabilidade  adotadas  pela  Autaquia  de  modo  a  
alinhar  a  participação  de  todos  na  importante  tarefa  de  preservar o 
meio ambiente.

DIAS MELHORESverão~
 A iniciativa das organizações que colaboram para a preservação 
das águas vem crescendo ao longo dos anos e a adoção das práticas de 
recolhimento  de  resíduos  vem  sendo  adotada  paulatinamente.  Na  
CCCPM, desde 2008, aplicada a filosofia de sustentabilidade, conforme 
preconizado  pela  RIO-92  que  se  resume  em  REUSAR,  REUTILIZAR  E  
RECICLAR  os  resíduos,  demonstra  ser  possível  uma  modificação  do  
modo como se efetua os descartes a bordo.

Coleta recicláveis eCCOviDA - Ponto de entrega voluntária na ONG eCCOviDA em Honório Gurgel. 

“Inteligência é a habilidade das espécies
para viver em harmonia com o meio ambiente.” 

Paul Watson
Fundação GreenPeace
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Amigos  do sAngueCAMPANHA
 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.
 Vale destacar que em 2020, 22 voluntários doaram de sangue, trazendo beneficio para até 88 pessoas. No ano de 2021, a CCCPM 
participou de 3 campanhas, tendo a participação de 11 voluntários que juntos beneficiaram mais 44 pacientes, somando portanto esforços para 
a manutenção da vida! Assim se aprende a ser solidário!

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

O Círculo Bíblico da Autarquia, hoje composto por oficiais, se reúne 
semanalmente por meio de plataforma para videoconferência, e tem 
sido um suporte espiritual e emocional para os que dele participam. 
Diante do quadro de incertezas gerado pela pandemia, que atinge a 
todos indistintamente, o apoio espiritual tem sido o diferencial, e cada 
participante dá o seu testemunho de que encontra na Bíblia palavra 
de esperança e de conforto. 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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 Gostaria de agradecer à Sra. Glaucia e a todo pessoal da 
CCCPM que contribuiu para que o Financiamento Imobiliário fosse 
concluído com sucesso, para aquisição de imóvel em São Pedro da 
Aldeia, onde em breve pretendo residir com a família.
 Desde o início as fases do processo foram organizadas, ágeis 
e bem conduzidas, apenas levando o tempo necessário para os 
trâmites burocráticos normais. Tive hoje a informação do vendedor de 
que o crédito foi disponibilizado em sua conta corrente. Agradeço 
também a cortesia, atenção e deferência a mim dispensada tanto por 
telefone, quanto por e-mail ou pessoalmente.
Marco Lucio Malschitzky
Capitão de Mar e Guerra (RM1) 

 Quero elogiar toda a equipe de atendimento em especial a 
Sra. Penha que me orientou com a Qualidade Total esperada por toda 
a Família Naval. Bravo Zulu
Leonardo Bezerra Cavalcanti Neto

 Gostaria de externar meus elogios a CCCPM, em especial a 
técnica responsável pelo processo de aquisição do imóvel ( DANIELLE 
FIGUEIREDO ) financiado junto a esta instituição pelo profissionalismo, 
competência, dedicação e etc, à qual se mostrou durante todo o 
processo, como o lema da OM significa realizar sonhos, realmente 
foi isso que aconteceu. Mais uma vez estou muito grato a CCCPM em 
especial Danielle Figueiredo. Muito obrigado.
SO RM1 Marcos Cipriano Lima

 Quero muito agradecer pela ajuda que Recebi hoje Do 
Sargento Da Rocha, muito prestativo atencioso um verdadeiro 
(gentlemen), me ajudou muito em todos os aspectos a marinha precisa 
de mais pessoas assim ! Faco questao de aqui reconhecer a 
excelência na sua Pessoa em ajudar o próximo
Lilian Maria Finamore

 Agradeço pela forma gentil e educada que fui tratado pela 
Sra. Maria da Penha, esclarecendo minhas dúvidas no processo o 
qual estava lidando para mim. “BZ”.
Ronaldo Amancio

 Quero aqui ofertar meu agradecimento ao Sargento da 
Rocha, no dia de hoje estive na Marinha e fui muito bem recebida por 
ele, com um tratamento e educação que nunca vi em órgão público 
nenhum, espero por meio deste elogio continuar a incentivar este tipo 
de comportamento neste entidade.
Sara Bernado Brasileiro Cezario

PUBLICIDADE CCCPM

A CAIxA DE CONSTRUçõES
OFERECE AS MENORES TAxAS 

PARA AQUISIçÃO DO SEU IMóVEL.

www.marinha.mil.br/cccpm



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

1ºDN - CIAA - RJ (EM BREvE)
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
3ºDN - Natal - RN

Postos de Atendimento:

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


