
Marinha do Brasil 
Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha

REQUERIMENTO PARA FINANCIAMENTO SIMPLIFICADO

Ao:  Sr.  Presidente  da  Caixa  de  Construções  de  Casas  para  o  Pessoal  da  Marinha  o  Requerente
(beneficiário da CCCPM) abaixo qualificado:

Nome: ________________________________________________________________________________

Nome do Procurador (se for o caso): ________________________________________________________

Posto/Grad/CAT:_________________ NIP/SIAPE: __________________  CPF: ______________________

Identidade: _________________ Órgão emissor: __________________Data de expedição: ___________

Endereço: _______________________________________ Nº: _______ Complemento: ______________

Bairro: _________________________________ Cidade: ______________________________ UF: ______

CEP: ___________ Tel. (___) ___________ Cel. (___) ___________ e-mail: _________________________

OM onde serve:______________ Desejo receber informações da CCCPM em meu e-mail:      SIM          NÃO

vem  requerer  Financiamento  Simplificado,  conforme  a  seguir  discriminado  (marque  “X”  no  item
desejado):

1 – Novo Financiamento Simplificado
Valor: Quantidade de

prestações:
Modalidade

1 – Aquisição de material de construção para sua residência
2 – Situações de risco
3 – Complementação de poupança para aquisição de moradia própria
4 – Legalização de unidade residencial própria

2 – Renegociação/Novação de Financiamento Simplificado
Valor: Quantidade de

prestações:
Renegociação com troco? Nº dos Contratos renegociados:

Sim

Não

Observação:

Nestes termos, pede deferimento.

                                                                                      , em                 de_                                                    de20____.
(Local) (Data)

Assinatura
Despacho do Sr. Presidente:

Deferido  Indeferido
Observação:

                                                                                      , em                 de_                                                    de20____.
(Local) (Data)

Assinatura
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