
Prêmios PQRio e 
NETUNO:

A CCCPM rumo à 
excelência na Gestão da 

Qualidade



A REMMAR é uma publicação 
périódica da Caixa de Construções de 
Casas para o Pessoal da Marinha

Secretário-Geral da Marinha
Airton Teixeira Pinho Filho 
Almirante-de-Esquadra

Diretor da Revista
Sérgio Luiz de Andrade
Contra-Almirante (IM)
Presidente da CCCPM

Editora
Orília de Oliveira Silva
Capitão-de-Fragata (S)
Assessora de Marketing

Colaboradores
Luiz Carlos Figueiredo da Costa 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-FN) 
Chefe do Departamento de 
Operações Imobiliárias

Sonia de Souza Marques
Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-Md)
Assessora de Qualidade

Regina Pouman  
Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-T) 
Chefe do Departamento de 
Programas Imobiliários

Márcia Nezzi do Nascimento
Capitão-de-Fragata (RM1-EN)
Assessora de Governança Corporativa

Projeto Gráfico
2ºSG-PD Adriana Marques

Capa
Priscila Dobal

Tiragem: 180.000 exemplares
Distribuição Gratuita

EDITORIAL

ÍNDICE

CONTATO

Endereço: Av. Rio Branco, 39 - 11° Andar
Centro - Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20090-003
Tel: (21) 2105-7400

Intranet: www.cccpm.mb
Internet: wwww.cccpm.mar.mil.br
e-mail: atendimento@cccpm.mar.mil.br

O foco da CCCPM é buscar sempre a qualidade no cumprimento da sua missão - facilitar a 
aquisição da casa própria para o pessoal da Marinha. A nossa visão de futuro, em consonância 
com essa busca, é ser reconhecida como modelo de excelência em administração pública e 
exemplo de sucesso em operações do mercado imobiliário.

Os prêmios alcançados pela Autarquia em 2013, tanto no âmbito externo, “Prêmio de Quali-
dade Rio (PQ-Rio)”, reconhecido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Energia, Indústria e Serviços do Rio de Janeiro, quanto internamente, “Excelência em Gestão 
2013”, do Programa Netuno, demonstram que o esforço empreendido na busca da excelência  
está no rumo certo.

Parabenizo a toda a tripulação da CCCPM que, com dedicação e entusiasmo, contribuiu para 
o sucesso nessa empreitada.
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 Premiações reconhecem trabalho da CCCPM rumo à Excelência na Gestão da    
Qualidade
PQRio e Prêmio Gestão em Excelência demonstram os 
esforços realizados pela CCCPM por melhorias.

A excelência na Gestão da Qualidade tem norteado a direção da CCCPM 
nos últimos anos. Como reconhecimento a todo esse esforço e dedica-
ção, a Autarquia tem sido laureada com premiações relevantes na área da 
Qualidade. 
Desde 2008, a CCCPM vem se candidatando a Prêmios de Qualidade, ten-
do concorrido pela  quinta  vez  ao Prêmio Qualidade Rio (Ciclo 2012), al-
cançando a  Categoria Prata, com pontuações sempre crescentes. O 
PQRio objetiva contribuir para o desenvolvimento do potencial econô-
mico do Estado do Rio de Janeiro através da modernização  e  capacita-
ção tecnológica das suas organizações e promover mudanças capazes de  
levar o Rio de Janeiro a uma posição de destaque no cenário nacional e 
internacional em relação à competitividade, qualidade  e produtividade.
      Quanto ao Programa Netuno, foi atribuído o prêmio  “Gestão  em  
Excelência”  à CCCPM,  na área da Secretaria-Geral da Marinha. O reconhe-
cimento da Autarquia nessa premiação demonstra  a maturidade de sua 
gestão, considerada moderna, eficiente e transparente.  Para candidata-
rem-se ao prêmio, a CCCPM  e outras Organizações Militares são submeti-
das a uma auto-avaliação, com posterior validação externa. Para os 
colaboradores da CCCPM é   gratificante ver que o esforço, o refinamento 
e capacitação  empreendidos, tem conduzido a Autarquia no caminho 
certo de gestão, rumo à  ‘’excelência’’.

 A Alta Administração  da CCCPM é comprometida com os valores éticos 
da Administração Pública e da própria Autarquia. Há um grande com-
promisso com a sociedade e enorme entusiasmo pelas ações que ge-
ram qualidade, produtividade,  competitividade e inovação.  

O PQRio é importante para a 
CCCPM como cartão de apre-
sentação da Instituição. É fun-
damental que cada um dos 
seus colaboradores se sinta fa-
zendo parte da equipe, de um 
time coeso, pois somente com 
a convicção e a colaboração 
de sua força de trabalho as 
Instituições seguem o cami-

nho do sucesso. Além de 
ser um grande estímulo 
para  o cumprimento das 
tarefas, a candidatura aos 
prêmios de qualidade per-
mite o aprimoramento da 
Organização com o propó-
sito de alcançar a certifica-
ção ISO 9001.

 
A solenidade de entrega do PQRio 2012, realizada no auditório da Caixa 
Econômica Federal - CEF, foi marcada por momentos de grande emoção. 
Essa homenagem do PQRio às Instituições candidatas, coroou o esforço 
que a Autarquia tem demonstrado em adotar a Modelo de Excelência 
em Gestão (MEG) como referenciais  para  a sua rotina e de seus clientes, 
além da preocupação constante com os programas GesPública e 
Netuno.

Recebimento do Prêmio PQRio pelo CMG (IM) Souza Filho, Diretor Executivo da CCCPM (À direita da foto)

Momento de recebimento do Prêmio do Programa Netuno, pelo CAlte (IM) Sérgio Luíz, Presidente da 
CCCPM.

Prêmio Netuno 2013

Prêmio PQRio  ciclo 2012



CCCPM participa do IV Simpósio de Práticas de Gestão

CCCPM participa da Semana Mundial do Meio Ambiente
 Pelo 4º ano consecutivo, comemorando a 
Semana Mundial do Meio Ambiente, a 
CCCPM  aderiu como parceira o Instituto 
Ecológico Aqualung no seu Projeto 
“Limpeza na Praia”,  participando do Evento 
“Limpando & Reciclando”. Foi uma ação de 
conscientização de limpeza, em 01 de ju-
nho, onde os voluntários da CCCPM  retira-
ram das areias das praias cariocas o máximo 
de resíduos e de microlixo. O Evento visava 
conscientizar a população a descartar os 
detritos corretamente nas caixas de coleta. 
Este foi  um bom momento para unir forças 
e fazer a diferença, cuidando para que a ci-
dade do Rio de Janeiro se torne mais linda e 
limpa. Foram distribuídos um total de 
20.000 sacolas de plástico reciclado, luvas e 
folderes a todos que desejaram participar 
desta importante campanha. Vale ressaltar 
que a utilização destas sacolas visava ajudar 
a minimizar o forte impacto do aquecimen-
to global.

ESTANDE da CCCPM com os seus integrantes, liderados pelo CAlte (IM) Sérgio Luíz, Presidente da CCCPM Comandante da Marinha em visita ao ESTANDE da CCCPM, acompanhado pelo CA(IM) Sergio Luiz, Presidente da 
CCCPM.

Nos dias 17 e 18 de julho aconteceu na Escola Naval, na bela Ilha de Villegagnon, o IV Simpósio de Práticas de Gestão, cujo tema  foi “Gestão e  
Sustentabilidade na Amazônia Azul”. 
Na ocasião, a CCCPM foi agraciada com o prêmio ‘’Excelência em Gestão’’, na área da Secretaria-Geral da Marinha,  e apresentou palestra sobre Boas 
Práticas de Gestão, além de montar estande de divulgação de seus produtos. Na ocasião, o Comandante da Marinha honrou o espaço com a sua presen-
ça,  em visita acompanhada do Presidente da CCCPM, que aproveitou a oportunidade para agradecer aos presentes pela excelência da apresentação.
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Instruções sobre o Código Único
Na intenção de proteger a senha extraída no E-CONSIG, que é pessoal, 
intransferível e de total responsabilidade dos militares e pensionistas e 
para que a mesma não seja alvo de terceiros no momento da realização 
do empréstimo Imobiliário no Portal de Consignações, foi criado o có-
digo único, com a fi nalidade de ser utilizado para cada contrato efetiva-
do entre o Consignado e a CCCPM, na intenção de propiciar mais uma 
segurança para o Consignado, no Portal de Consignações.  
O código único deverá ser extraído no Portal de Consignações pelo 
próprio militar ou pensionista, no “link” localizado ao lado esquerdo da 
página inicial do referido Portal, logo abaixo do Brasão da Marinha do 
Brasil:

Após, “clicar em”  o Portal de Consignações encaminhará uma mensa-
gem automática para o e-mail cadastrado do militar ou da pensionista, 
contendo o código único para a efetivação do empréstimo imobiliário 
junto à CCCPM.
O código único será válido apenas para aquela operação, perdendo, au-
tomaticamente, a sua legitimidade para outras operações, logo após a 
concretização da mesma ou após 07 dias de sua criação.
Relembra-se que a senha, assim também como o e-mail cadastrado 
são pessoais, intransferíveis e de total responsabilidade dos militares e 
pensionistas para acesso ao Portal de Consignações, não devendo os 
mesmo serem fornecidos, em hipótese nenhuma, a terceiros.

CCCPM continua seu Programa de 
Palestras
No dia 12 de junho último, a CCCPM proferiu palestra no CIAA, para todos 
os alunos do Curso Especial de Habilitação para Promoção a Sargento, mo-
mento em que os militares adquirem a sua estabilidade de permanência 
na Marinha e passam a ser clientes legalmente aptos a usufruírem dos pro-
dutos de serviços da CCCPM. A Palestra contou com um público de 487 mi-
litares.

CCCPM aquece corações  fazendo  
campanha do  agasalho

A Campanha do 
Agasalho desenvolvi-
da pela CCCPM possui 
caráter permanente. 
As peças de vestuário 
entregues pelos cola-
boradores são sele-
cionadas, 
armazenadas e doa-
das às Instituições du-
rante o outono e 
início de inverno. No 
mês de julho, foi efe-
tuada uma  entrega 
de aproximadamente 
100 donativos em 
roupas, desta vez 
para o Lar  de Tereza, 
Instituição apoiada 
pelo Lar Fabiano de 
Cristo, que possui ta-
refas de apoio à co-
munidade em Austin 
e Jacarepaguá.

Código Único para Realização de Empréstimo ConsignadoCódigo Único para Realização de Empréstimo ConsignadoCódigo Único para Realização de Empréstimo Consignado

Senha de autorização do servidor não cadastrada!Senha de autorização do servidor não cadastrada!Senha de autorização do servidor não cadastrada!

Clique aqui para gerar um código único para a realização de Clique aqui para gerar um código único para a realização de Clique aqui para gerar um código único para a realização de 
empréstimo consignado.empréstimo consignado.empréstimo consignado.

CCCPM busca Empreendimentos 
Imobiliários da Iniciativa Privada
A CCCPM, no cumprimento de sua missão de “Facilitar a aquisição de 
casa própria para o pessoal da Marinha”, continua realizando pesquisas 
no mercado imobiliário em diversas cidades do território nacional, 
onde há concentração de benefi ciários, a fi m de obter condições vanta-
josas e diferenciadas de imóveis residenciais construídos ou em cons-
trução, junto às construtoras e incorporadoras que estejam 
credenciadas na Caixa Econômica Federal.
Desta forma, está disponibilizado no site da Autarquia o acesso a estas 
informações - www.cccpm.mar.mil.br. 
Na página principal, clique em “Empreendimentos Residenciais”, e es-
colha a opção desejada.

Momento da palestra para os alunos do C-Esp-HabSG no CIAA.

Momento de entrega dos donativos por voluntários da CCCPM no Bazar 
do  “Lar de Tereza”



A CCCPM no 7º e 8º Festivais “Âncora Social”
A equipe de atendimento da CCCPM marcou presença nos 7º e 8º Festivais  “Âncora Social” , na Área Recreativa de São Gonçalo (ARES) e na Casa do 
Marinheiro, nos dias 18 de maio e 17 de agosto, respectivamente, em um evento de cidadania descontraído e acolhedor para todos os militares, servido-
res civis e seus familiares. Nessa oportunidade, a CCCPM atendeu mais de 152 pessoas, orientando e prestando assessoria  imobiliária, reforçando assim 
nossos valores de igualdade, transparência e comprometimento praticados pela Autarquia.

CCCPM ministra palestra no Seminário 
Regional “Em Busca da Excelência”
No último dia 28 de maio, a CCCPM participou do Seminário Regional “Em 
busca da Excelência”, ministrando palestra sobre a atuação da CCCPM nas ati-
vidades socioambientais, como parte das diretrizes do Programa Netuno, que 
busca a excelência na Administração Pública. Tal seminário foi uma iniciativa 
da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, que convidou nossos colaboradores para mostrarem a experiência da 
CCCPM na área de qualidade em Gestão Pública, no que diz respeito às me-
lhores práticas de responsabilidade socioambiental, executadas pela 
Autarquia.

Perguntas mais frequentes dos 
Beneficiários

Equipe do 7º Festival Âncora Social, na Casa do Marinheiro. Equipe do 8º Festival Âncora Social, na Casa do Marinheiro.

CF (RM1-EN)  Marcia ministrando palestra na FECOMÉRCIO.

1- Por que a CCCPM exige extrato bancário para realização de ERAP?
O extrato bancário  é solicitado para conferência junto ao contra-che-
que 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.
2- 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 ne-
cessário 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 no Setor de 
Atendimento da CCCPM.
3- Quais são os serviços disponibilizados nos Postos de Atendimento 
da CCCPM ?
Os Postos de Atendimento funcionam exatamente como a sede. Os 
treinamentos dos funcionários são feitos de forma padronizada e ape-
nas o processamento é  feito na sede, por uma questão de centraliza-
ção.
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As muitas variáveis do crédito imobiliário podem confundir o candida-
to a mutuário na hora de avaliar a melhor proposta. Isso pode levá-lo a 
contratar um financiamento imobiliário com uma instituição financeira 
que não oferece as melhores condições. Por exemplo: a taxa nominal 
de juro é apenas uma referência e não deve ser comparada com a taxa 
de juro efetiva, que é mais concreta. Ela deve ser informada pelas insti-
tuições de crédito aos seus clientes. Só que toda atenção é necessária, 
pois nem mesmo a taxa efetiva é totalmente precisa quanto ao custo, já 

que não inclui os seguros habitacionais, que fazem diferença 
no valor final do crédito. Para ficar tranquilo de 
que se está fazendo o melhor negócio, a melhor 

alternativa é comparar a soma das prestações 
mensais de todo financiamento. E esta é uma 

informação que as instituições financeiras de-
vem fornecer com a simulação das parcelas.

“Tenho esperança de que um maior conhecimento do mar, que há 
milênios dá sabedoria ao homem, inspire  os pensamentos e as 

ações daqueles que  preservarão o equilíbrio da natureza para per-
mitir a manutenção da  vida.”

Pesquisadores da Universidade   de 
Queensland, Austrália, em pesquisa ocea-

nográfica com coleta de dados em todo o 
planeta, chegaram à conclusão de que a fau-

na marinha está ingerindo mais plástico do que 
qualquer outro tipo de detrito. Entre as tartarugas, aquelas que se aventu-
ram no oceano, tem mais chance de ingerir material plástico do que suas pa-
rentes mais velhas que permanecem mais próximas à terra. No Brasil, 
predominantemente na região sul, foram encontradas tartarugas que pos-
suíam resíduos plásticos em seus estômagos. Essas notícias foram veicula-
das pelo Caderno O GLOBO AMANHÃ, edição de 13 de agosto de 2013, e 
revela também que os detritos em material plástico, encontrados nos ocea-
nos, são provenientes de descartes efetuados em terra. 
Notícias como essas demonstram, de modo ostensivo, a necessidade de 
adoção de pequenas práticas de sustentabilidade que venham ao encontro 
da necessidade da preservação das águas. O simples hábito de reduzir o uso 
do plástico e a condução para os canais adequados de reciclagem, causará 
um impacto altamente benéfico nessa questão. Outras pequenas práticas 
também contribuem, como conduzir o 
óleo, proveniente do uso em cozinhas para 
produção de biodiesel. 
Preservar a limpeza das águas – eis 
a questão na qual se pode 
oferecer uma pequena con-
tribuição, cujo efeito é signifi-
cativo. Conduzir os resíduos de 
forma adequada, quando não 
seja possível reduzí-los ou reuti-
lizá-los, significa colaborar para a 
preservação da vida, conforme 
a assertiva de Jacques-Yves 
Cousteau, oceanógrafo francês, 
que destaca o valor dos oceanos 
no equilíbrio da natureza. Todos 
podem contribuir educando os 
próprios hábitos na questão do 
consumo sustentável.   

Jacques-Yves Cousteau
Oficial da Marinha Francesa                                                                                                                                         

      (1910-1997)

SustentabilidadeCuidados com Custos Adicionais no 
Financiamento Imobiliário

Endomarketing
Visita guiada ao CCBB:
CCCPM Promovendo Cultura a sua Força de Trabalho
No dia 04 de julho último, a CCCPM proporcionou aos seus colaborado-
res uma visita guiada ao Centro Cultural  Banco do Brasil (CCBB), para 
percorrerem a renomada exposição “ELLES: MULHERES ARTISTAS, da 
Coleção do Centro Pompidou”, que exibiu  um recorte da história da 
arte moderna e contemporânea, segundo o ponto de vista feminino. 
Foi uma oportunidade de reflexão para as nossas colaboradoras acerca 
do importante papel da mulher na cultura e na expressão dos seus an-
seios na sociedade.

Comitiva da CCCPM que participou da Visita guiada ao CCBB.



A CCCPM está presente em todos os 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: atendimento@cccpm.mar.mil.br

1ºDN - Angra dos Reis - RJ
Colégio Naval - Av. Marques de Leão, s/nº  
Angra dos Reis | CEP: 23909-000
Tel: (24) 3421-3039 | SISTELMA: (8114)3039
E-mail: cccpm@cn.mar.mil.br

1ºDN - Niterói - RJ (Prédio N-SAIPM)
BNRJ - Ilha de Mocanguê Grande s/n - Ponta 
d’Areia - Niterói - RJ |  CEP: 24049-900
Tel: 21 2189-1941 - RETELMA: (8116) 1941
E-mail: cccpm@comemch.mar.mil.br

1ºDN - Rio de Janeiro - RJ
BAMRJ - Av. Brasil, nº 10500 - Olaria 
Rio de Janeiro - RJ | CEP: 21012-350
Tel: (21) 2101-0912 - SISTELMA (8127) 1912
E-mail:  cccpm@bamrj.mar.mil.br

1ºDN - 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

2ºDN -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

Postos de Atendimento:

2ºDN - Aratu -  BA
Com2ºDN - Rodovia BA-528, s/nº - São Tomé de 
Paripe - Salvador 
CEP 40800-310

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

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

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

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

5ºDN -  Florianópolis - SC
EAMSC - Rua Marinheiro Max Schramm, 
Nº: 3028 - Estreito | CEP: 88095-001
Tel: (48) 3024-0884 |  (48) 3298-5069 
RETELMA: (8550)0002 | (8550) 2003 | (8550) 2004
Email: cccpm@eamsc.mar.mil.br

5ºDN - 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

6ºDN - 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

7ºDN - Brasília - DF (Esplanada dos 
Ministérios)
Com7°DN - Prédio anexo ao Comando da 
Marinha, térreo, sala 23 | CEP: 70055-900
Tel: (61) 3226-3900 SISTELMA: (8910) 5089
E-mail: cccpm@7dn.mar.mil.br

8ºDN - 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

9ºDN - Manaus - AM (Ao lado do PLIM)
COMPLEXO VILA BURITI
Rua Rio Itaquaí, s/nº – Vila Buriti
CEP: 69072-080
Tel: (92) 3615-0174 | SISTELMA: 8710-4669
E-mail: cccpm@9dn.mar.mil.br


