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A missão da CCCPM é facilitar a aquisição da casa  própria pelas pessoas da 
MB. Com este objetivo maior, desde 2007 a Alta Administração e o restante da 
Força de Trabalho vêm comprometendo-se  com a gestão da qualidade, em busca 
da excelência.  Neste caminho foi criado o Programa   “Construindo a Excelência”.

Na primeira  edição do importante ano em que se realiza a Rio + 20, 
conferência internacional com a participação dos países que fazem parte da ONU, 
apresentamos algumas ações sócioambientais que pretendem prestar ajuda para 
cuidar do Planeta onde habitamos, como forma de homenagear este movimento 
universal.

Queremos, ainda, conhecer a necessidade dos nossos beneficiários para 
oferecer as melhores oportunidades de moradia. Para isso, apresentamos a 
pesquisa habitacional a ser realizar no período de 11 de junho a 10 de agosto e 
convidamos todos a participarem.
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*As condições apresentadas neste informativo poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

PRODUTO DIFERENCIAIS CCCPM TIPO DE FINANCIAMENTO PRAZO MÁXIMO VALOR MÁXIMO 
FINANCIADO

PROMORAR

PRO
M

O
RA

R

•	 Disponível para compra de Imóvel, construção, 
ampliação e compra de terreno com construção 
de imóvel simultânea

•	 Possibilidade de financiar para quem já possua 
imóvel

PROHABITAR

PRO
H

A
BITA

R

•	 Financiamento para quem não possui imóvel. 

•	 Emprega recursos do FGTS

•	 Direcionado para quem possui renda familiar 
bruta até R$5.400,00

•	  Taxa reduzida ( caso o Titular ou o Cônjuge 
tenha conta ativa do FGTS há pelo menos três 
anos, as taxas serão reduzidas em 0,5%).

PREAMAR

PREA
M

A
R

CONVÊNIO 
CAIXA 
ECONÔMICA x 
MARINHA DO 
BRASIL

•	 Idealizado para atender quem está residindo 
em área de risco (relacionado a violência 
urbana ou intempéries da natureza)

•	 Atendimento prioritário

•	 Financiamento de até 100% do valor do imóvel 

•	 Para beneficiários que possuam relacionamento com a CEF (cheque especial, conta 
corrente, cartão de crédito e conta salário).

•	 Taxa pós-fixada especial

•	 É possível financiar com composição de renda

•	 Compra de imóvel novo ou usado (mesmo já 
possuindo outro imóvel)

•	 Construção de imóvel em terreno próprio 
(legalizado) 

•	 Ampliação de imóvel

•	 Compra de terreno com construção simultânea de 
imóvel

•	  Compra de imóvel novo ou usado

•	 Compra de imóvel novo ou usado ou ainda 
recuperação do imóvel

•	 Compra de imóvel novo ou usado

•	 Compra de imóvel na planta 

•	 Construção de imóvel em terreno próprio  
(legalizado)

360 meses - 30 anos 

Este prazo está 
vinculado à idade do 
beneficiário no término 
do financiamento, 
o qual não poderá 
ultrapassar 80 anos e 
fica sujeito a análise 
pela Cia Seguradora

Ex:  idade atual = 60 
anos

Prazo máximo 
permitido: 20 anos

R$1 milhão 
(condicionado 
a  renda do 
beneficiário 
e prazo de 
financiamento)

R$170 mil (de 
acordo com a 
renda)

R$150 salários 
mínimos  - 
federal (de 
acordo com a 
renda)

condicionado 
a  renda do 
beneficiário 
e prazo de 
financiamento.

•	 Financiamento de até 100% do valor 
do imóvel.

•	 Avaliação gratuita para imovéis 
localizados em até 100km do Rio de 
Janeiro - RJ. Para quem reside fora de 
sede, consulte condições em nosso 
site. Temos uma condição especial para 
lhe oferecer.

•	 Você pode iniciar seu processo 
empregando o  formulário disponível 
no sítio da CCCPM na intranet/Internet 
e encaminhando-o pela postal/
correios.

•	 Assessoria personalizada gratuita para 
toda a análise e acompanhamento do 
processo.

•	 É possível realizar o financiamento 
com composição de renda.

•	 Possibilidade de incluir despesas de 
documentação no financiamento 
(Exceto para PROHABITAR)

ASSESSORIA 
IMOBILIÁRIA

Serviço disponível   aos beneficiários da CCCPM, prestado por profissionais com elevada experiência em assuntos envolvendo documentação de imóveis, tipos de financiamento, compra, venda, 
legalização, partilha, subrogação de imóveis, etc.

Mudanças nas condições dos empréstimos 
e financiamentos imobiliários da CCCPM

Com o intuito de facilitar cada vez mais a realização do sonho da casa 
própria, a Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha promoveu 
algumas alterações nos seu produtos, conforme abaixo detalhadas: 

Prazo para quitação - elevação de 300 para até 360 meses, dependendo 
da idade do beneficiário,  na hipótese do beneficiário oferecer um imóvel regu-
larizado para garantia contratual (alienação fiduciária).

1,5%

Programa PROMORAR 

I - alteração da faixa de avaliação e nos valores máximos do financiamen-
to, de acordo com a tabela abaixo: 

II – Prazo para quitação – elevação de 300 para até 360 meses, dependen-
do da idade do beneficiário.

III – Taxa de Administração – redução de 1,5% para1% sobre o valor finan-
ciado.

IV – É permitida a composição de renda 
com o cônjuge, ou companheiro(a) com união 
estável comprovada, beneficiário ou não, ou 
ainda com outro beneficiário da CCCPM, parente em 
linha reta de 1º grau (pai, mãe, filho) ou colateral 
(irmão). 

Programa PROHABITAR 

Prazo para quitação – elevação de 300 para até 360 
meses, dependendo da idade do beneficiário.

Programa PREAMAR 

 I – Taxas de juros

Para os programas PROMORAR e PROHABITAR, será 
concedido desconto na taxa de administração para os 
beneficiários fora da sede que realizem, às suas expensas, 
vistoria de imóveis para obtenção de financiamento. Tal 
desconto será igual ao maior valor pago nas vistorias de 
avaliação realizadas pela empresa contratada por esta Au-
tarquia. 

    Maiores detalhes poderão ser obtidos no sítio da 
CCCPM na internet/intranet “cccpm.mar.mil.br / cccpm.mb”, 
diretamente na CCCPM – Av. Rio Branco nº 39, 11º andar, 
Rio de Janeiro ou em nossos Postos de Atendimento.

O quadro a seguir mostra as alterações procedidas 
por esta Autarquia:

Avaliação do imóvel Valor  do financiamento Taxa de juros 
efetiva

Até R$ 350.000,00 Até R$ 350.000,00 8,9%
De R$ 350.000,01 até R$ 500.000,00 Até R$ 500.000,00 10,5%

De R$ 500.000,01 até R$ 2.000.000,00 Até R$ 1.000.000,00



“A Caixa de construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM), 
participa que realizará, no período de 11 de Junho a 10 de Agosto/2012, uma 
pesquisa por meio de questionário a ser disponibilizado em seu site na internet 
(www.cccpm.mar.mil.br) e intranet (www.cccpm.mb), denominada PESQUISA 
HABITACIONAL CCCPM/2012.

O questionário poderá ser acessado, preenchido e enviado pela 
internet, bastando clicar no link “Pesquisa Habitacional”, no sítio da CCCPM, 
disponibilizado  no período supracitado.

Nos Postos de Atendimento (PA) da Autarquia existentes nos Distritos 
Navais, Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, Colégio Naval e Base Naval 
do Rio de Janeiro, os interessados também poderão solicitar o questionário e 
preenchê-lo. A remessa do documento à CCCPM será efetuada pelo próprio PA.

Pesquisa Habitacional
Participe da pesquisa e ajude-nos a descobrir os 

locais de maior demanda de casa própria pelo pessoal da 
Marinha. Em caso de lançamento de empreendimento 
em local sugerido pelos participantes da pesquisa, serão 
considerados como pré-inscritos os beneficiários que 
registrarem seus dados quando do preenchimento do 
questionário.

CCCPM - Nossa missão é facilitar a Aquisição da Casa 
Própria.”

Em face da necessidade de desenvolver práticas de 
sustentabilidade que venham ao encontro das iniciativas 
preconizadas pelo Programa Netuno, a CCCPM desenvolve 
várias ações, cuja previsão de realização encontra-se 
configurada no seu PLANO DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS, 
Programa Netuno Critério 4 - Sociedade.

A  primeira Ação Social iniciada na CCCPM, no ano de 
2008, foi a Campanha Amigos do Sangue, onde voluntários 
doadores de tecidos, em sua maioria, doadores de sangue, 
mas também doadores de medula, comparecem às 
instituições, pelo menos uma vez por mês, caracterizando 
dessa forma ações continuadas de solidariedade. As 
fotografias contidas nesta página ilustram algumas das 
ações de apoio efetuadas em 2011, com voluntários da 
CCCPM e de algumas instituições que atenderam ao convite 
para participação.

    Também foram iniciadas em 2008 Ações Sociais 
onde os tripulantes da CCCPM compareceram com 
donativos. São alguns exemplos a Ação Solidariedade 
“Enchentes”, Campanha do Agasalho, Páscoa Solidária e 
Natal Solidário.

    Com enfoque socioambiental, a CCCPM possui, 
desde o final de 2008, o Projeto Coleta Seletiva destinado a 
formar uma cultura de educação ambiental. Nesse projeto a 

Enfoque Sustentabilidade!



coleta, o armazenamento, a reutilização 
ou a condução  para transformação/
reciclagem de materiais são tarefas 
inseridas nas atividades rotineiras. 
Com a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 
2010, que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos e o Decreto nº 
7404, de 23 de dezembro de 2010, que 
regulamenta esta Lei, outras iniciativas 
foram agregadas. Assim todos os 
descartes como caixas de papelão, 
revistas, jornais, folhas já utilizadas 
em ambas as faces, recipientes, pilhas 
etc .. recebem tratamento adequado 
para a retirada, além de se efetuar a 
coleta de óleo mineral, de lâmpadas 
fluorescentes, de embalagens tipo longa 
vida e de descartes em espuma e isopor. 

“a CCCPM possui, desde o 
final de 2008, o Projeto Coleta 
Seletiva destinado a formar 
uma cultura de educação 
ambiental.”

Para configurar uma base de reflexão, 

estabeleceu-se a bordo uma filosofia de 
sustentabilidade com o objetivo de motivar 
a força de trabalho e os voluntários de 
outras instituições a reduzir descartes e 
a reaproveitá-los. Essa medida vem ao 
encontro da necessidade premente na nossa 
sociedade de reduzir o nível de resíduos 
sólidos.Existe um símbolo para essa filosofia 
que é a logomarca da CCCPM envolvido pelo 
símbolo internacional da sustentabilidade, 
conforme idealizado durante a ECO-92 (vide 
figura ao lado), como aparece nas camisas 
dos que assumem atitude proativa em 

relação a essa iniciativa. Os recursos 
obtidos nesse projeto são utilizados 
nas Ações Sociais desenvolviodas 
pela CCCPM e as peças de artesanato, 
elaboradas a partir de materiais 
descartados, são endereçados a bazares 
com o mesmo fim. 

Em 2011, iniciou-se a  participação 
da CCCPM nas ações ambientais 
promovidas pelo Instituto Ecológico 
Aqualung – IEA – nas datas em 
que grupos organizados motivam 
os usuários de praias, rios, lagos e 
cachoeiras a preservarem o meio 
ambiente. Os voluntários distribuem 
folhetos, sacolas recicladas ou efetuam 

a catação de objetos indevidamente 
depositados na natureza, em especial na 
data de 5 de junho – Dia Internacional do 
Meio Ambiente – onde a participação de 
voluntários ocorre mundialmente com a 
orientação da ONU. Para 2012, houve a 
participação na data de 11 de fevereiro – 
Bloco Limpeza Carnaval  sob a supervisão 
do órgão ambiental da ONU – PNUMA – 
Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente . A fotografia abaixo ilustra a 
participação de alguns dos voluntários da 
CCCPM que atuaram em conjunto com os 
voluntários do Metrô nessa limpeza da praia.
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Existem pequenas iniciativas de 
sustentabilidade  que proporcionam reais 
benefícios para o meio ambiente. Uma 
delas é o armazenamento de óleo vegetal, 
proveniente do preparo de alimentos nas 
cozinhas. Se descartado na pia, constitui 
um agente poluente prejudicial ao meio 
ambiente. Existem empresas credenciadas 
pelos órgãos ambientais que fornecem o 
“container” para o armazenamento do óleo. 
Após a coleta, essas  empresas efetuam 
a retirada do material e em troca são 
fornecidos produtos de limpeza ou o valor 
pecuniário correspondente. Do ponto de 
vista econômico pode não ser significativo 
esse retorno, mas representa um valor de 
respeito aos recursos naturais. 

Também existe a opção para 
aproveitamento de óleo na fabricação de 
sabão. No site ecologiaonline podem ser 
encontradas as receitas para fabricar sabão e 
os cuidados necessários para essa produção 
de modo artesanal.  

Hoje, configura-se como uma realidade 
a consciência para uma aplicação do óleo 
vegetal, em especial destinando o óleo de 
descarte nas cozinhas com a finalidade de 
inserir hábitos de sustentabilidade no nosso 
cotidiano, de maneira fácil e simples.

No prédio onde se localiza a CCCPM, 
à Avenida Rio Branco nº 39, essa ação de 
sustentabilidade é uma prática que teve 
início em 2011 e vem sendo efetuada de 
modo a proporcionar aos que trabalham no 
prédio, a possibilidade de entregarem suas 
contribuições. Por pequenas que sejam, a 
soma dessas minúsculas iniciativas em um 
local onde cerca de 300 pessoas circulam 
para trabalhar, acabam por somar uma 
quantidade cujo resultado é significativo.

Registramos o convite para que mais 
iniciativas desse tipo possam acontecer, 
pois quebrar um feixe de pequenas e finas 
varas quando bem unidas e em grande 
quantidade torna-se um processo difícil de 

SUSTENTABILIDADE EM PRÁTICAS SIMPLES

No dia 5 de abril, quatro voluntários da CCCPM visitaram a Creche Lar de Emmanuel em 
Petrópolis, local que sofreu incêndio em 
21 de fevereiro último e que teve destru-
ídas as salas de aula das crianças caren-
tes beneficiadas.

O sinistro impossibilitou todas as 
atividades daquelas crianças de 5 meses 
a 5 anos. A visita solidária teve por obje-
tivo entregar 228 itens arrecadados pela 
força de trabalho da CCCPM para monta-
gem do bazar da creche, a fim de contri-
buir para angariar recursos e reconstruir 
as salas danificadas.

“TRABALHO VOLUNTÁRIO É UM 
TRABALHO DO CORAÇÃO”Ruth Cardoso 
– 1930/2008 – Socióloga Brasileira

Visita à Creche Lar de Emmanuel pela CCCPM

se efetuar. Somar esforços para proteger o planeta é fácil, desde que todos saibamos dar valor 
às pequenas contribuições.
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A CCCPM esteve presente no 5º Festival “Âncora Social”, que 
foi realizado no dia 14 de abril na Área Recreativa, Esportiva e Social 
de São Gonçalo, situada na Ilha das Flores, Neves – RJ.  É um evento 
organizado pela Diretoria de Assistência Social da Marinha e tem 
como objetivo concentrar em um só dia as ações sociais realizadas 
pela Marinha. Nessa oportunidade, visitaram o “stand” da CCCPM 
cerca de 100 pessoas, a fim de conhecer os produtos oferecidos por 
esta Autarquia, que são o PROMORAR, PROHABITAR, PREAMAR, ERAP, 
Bolsa de Imóveis e Assessoria Imobiliária.  Este último é um serviço 
gratuito que deve ser agendado previamente pelo telefone (21) 
2105-7421. Também visitou o “stand” da CCCPM a Tenente JULIANA 
VARGAS, da TV Marinha, que recebeu informações, dentre outras, 
sobre a pesquisa habitacional que vem sendo realizada em caráter 
experimental, estando disponível no site www.cccpm.mar.mil.br 
entre os dias 11 de junho a 10 de agosto deste ano. 
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CCCPM participa do 5º Festival 
Âncora Social

O espírito solidário dos voluntários da CCCPM tem 
despertado alegria em muitos abrigos da cidade do Rio de 
Janeiro. E fazer o semelhante feliz é uma satisfação que o ser 
humano tem experimentado cada vez mais nos dias de hoje. 
Sabendo disso, no segundo domingo de março, três voluntários 
da CCCPM visitaram o abrigo de senhoras Paulo de Tarso, mantido 
pela Instituição Paulo de Tarso, na Praia da Rosa 1237 - Ilha do 
Governador – cidade do Rio de Janeiro. Os voluntários da CCCPM 
ofereceram donativos, participaram de uma apresentação 
artística, de um almoço beneficente e visitaram as idosas. Foram 

CCCPM mais próxima do coração de 
muita gente

Ação Social da CCCPM no INCA

O Instituto Nacional de Tratamento ao Câncer (INCA) recebeu no 
dia 7 de março de 2012 a visita de integrantes voluntários da CCCPM 
para uma apresentação musical da soprano Sargento Gizélia, que faz 
parte do Quadro de Músicos no Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais, para uma participação lúdica, sendo recebida por um grupo de 
25 pessoas do coral dos laringectomizados que são acompanhados pelo 
INCA. 

Retribuindo a visita da CCCPM, o coral de pacientes do INCA 
realizou também sua apresentação musical em uma atmosfera 
sublimada de acordes, que foi seguida de um lanche adquirido com 
os recursos da coleta seletiva da CCCPM. E assim os voluntários e 
os pacientes visitados interagiram em um clima de solidariedade 
motivadora.

levados como donativos: material de limpeza, itens de higiene 
pessoal, alimentos para diabéticos e fraldas geriátricas.



Agora estamos presentes em todos os distritos Navais. Veja abaixo nossos endereços:

Sede
Rio de Janeiro - RJ (Próximo ao 1°DN)
Av. Rio Branco, 39 11° Andar Centro 
CEP 20090-003.
Tel:(21) 2105-7400
E-mail: atendimento@cccpm.mar.mil.br

Angra dos Reis – RJ
Colégio Naval – Av. Marques de Leão, s/nº  
Angra dos Reis
CEP: 23909-000
Tel: (24) 3421-3039
E-mail: cccpm@cn.mar.mil.br

Belém - PA (Prédio do Núcleo do N-SAIPM)
BNVC - Rodovia Arthur Bernardes, s/nº  
Centro
CEP: 66115-000
Tel: (91) 3216-4546 Fax: (91) 3257-0168 
SISTELMA: (8410) 4546
E-mail: cccpm@4dn.mar.mil.br

Brasília - DF (Esplanada dos Ministérios)
Com7°DN - Prédio anexo do Comando da 
Marinha , térreo, sala 23
CEP: 70055-900
Tel: (61) 3226-3900 SISTELMA: (8910) 5089
E-mail: cccpm@com7dn.mar.mil.br

Florianópolis - SC
EAMSC - Rua Marinheiro Max Schramm,
nº 3028 - Estreito
CEP: 88095-000
Tel: (48)3024-0884 - Sistelma: 3244.0306 – 
Ramal: 2121
Email: cccpm@eamsc.mar.mil.br

Postos de Atendimento:

Ladário - MS
Com6°DN - Av. 14 de Março, s/nº - Centro
CEP: 79370-000
Tel (67) 3226-1939 SISTELMA: (8610) 1207
E-mail: cccpm@6dn.mar.mil.br

Manaus - AM (Ao lado do PLIM)
COMPLEXO VILA BURITI
Br 319 – Km 4,5 – Vila Buriti  
Distrito Industrial
CEP: 69075-510
Tel: (92) 3615-0174
E-mail: cccpm@9dn.mar.mil.br

Natal - RN
BNNa - Rua Sílvio Pélico, s/nº - Alecrim
CEP: 59040-150
Tel: (84) 3216-3400 - SISTELMA: (8311) 3400
E-mail: cccpm1@bnn.mar.mil.br

Niterói - RJ (Prédio N-SAIPM)
BNRJ - Ilha de Mocanguê Grande s/n 
Ponta D’Areia - Niterói - RJ
CEP: 24049-900
Tel: 21 2189-1941 - Retelma: 8116-1941
E-mail: cccpm@comemch.mar.mil.br

Recife - PE
CPPE - Rua de São de Jorge, nº 25 
Recife Antigo
CEP: 50030-240
Tel: (81) 3424-7111 Ramal: 246 
Fax:(81) 3424-7754
E-mail: cccpm@cppe.mar.mil.br

Rio Grande - RS
Com5°DN - Rua Almirante Garnier, nº 70  
Centro
CEP: 96201-230
Tel: (53) 3233-6176 SISTELMA: (8550) 6176
Email: cccpm@5dn.mar.mil.br

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

São Paulo - SP
Com8°DN - Rua Estado de Israel, nº 776 
 Vila Clementino
CEP: 04022-002
Tel: (11) 5080-4809 / SISTELMA: (8810) 4809
E-mail: cccpm@8dn.mar.mil.br

São Pedro da Aldeia - RJ
BAeNSPA - Rua Comte. Ituriel, s/nº 
Fluminense
CEP: 28940-000
Tel e Fax: (22) 2621-3934 
SISTELMA: (8117) 2056
E-mail: cccpm@banspa.mar.mil.br


