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O lançamento da primeira REMMAR do ano traz em suas paginas a divulgação da pesquisa habitacional 
2015, vetor de informação que contribuirá para  decisões que ajudarão a realizar o sonho da casa própria 
da família naval. A redução dos juros e a ampliação do valor do imóvel avaliado para  os fi nanciamentos 
imobiliários concedidos pela Autarquia também é destaque.

A estratégia adotada pelo Presidente da CCCPM, CA(IM) Sérgio Luiz, de  fazer corpo a corpo com milita-
res e servidores civis, para divulgação das atividades da Autarquia, por meio de palestras informativas e de 
cunho orientador, em especial na educação fi nanceira, tem se mostrado vitoriosa,  permitindo que cerca 
de 3.000 integrantes da família naval conhecessem seus produtos e serviços no último semestre.

Destaca-se, também, o reconhecimento na categoria ouro obtido pela CCCPM no prêmio Qualidade 
(PQRIO), consagrando o esforço realizado pela Força de Trabalho na melhoria dos processos internos com 
foco no cliente. Registra-se, ainda, a realização do sonho da casa própria com a entrega das chaves do em-
preendimento “Vivendas de Retiro dos Artistas” aos seus proprietários. 

O aniversário de 79 anos da CCCPM tem lugar de destaque nessa edição mostrando a evolução e a preo-
cupação da Autarquia com o cumprimento da sua missão. Aproveitamos essa edição para divulgar a visita 
da delegação da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAer) e da Caixa Econômica 
Federal: parcerias futuras estão a caminho.

Não menos importante é o espaço destinado ao V Encontro dos Encarregados dos Postos de 
Atendimento. Da mesma forma, o compromisso da tripulação em fazer a diferença nos assuntos relaciona-
dos  ao Meio Ambiente também é destaque nessa REMMAR.

Com tudo isso, fi ca o convite  para a família naval  conhecer um pouco mais da CCCPM, seja por informa-
tivo ou por meio do site www.cccpm.mar.mil.br.

Boa leitura.
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Pesquisa Habitacional

Com o propósito de subsidiar estudos de viabilidade para realização de 
empreendimentos imobiliários na área do Estado do Rio de Janeiro e outras 
localidades do território nacional, a CCCPM está promovendo uma pesquisa 
habitacional direcionada a Família Naval (Militares, Servidores Civis e 
Pensionista), visando ao levantamento de informações que indiquem os lo-
cais de maior demanda para aquisição de moradia que justifi quem algum 
tipo de empreendimento.

Divulgado pelo Boletim de Ordens e Notícias (BONO), a pesquisa está  dis-
ponibilizada na página da CCCPM, na intranet  (www.cccpm.mb), ou na in-
ternet na seguinte URL: www.cccpm.mar.mil.br,  no  período de 16 de março 
a 30 de junho de 2015, um questionário denominado “PESQUISA 
HABITACIONAL” 2015,  para levantamento de informações. O questionário 
da Pesquisa Habitacional 2015 também está disponível para preenchimento 
nos 16 pontos de atendimento da CCCPM em todos os Distritos Navais.

Convidamos a Familia Naval a prestigiar a pesquisa,  pois ela será o vetor 
de informação para  decisões da CCCPM de empreender ações para a realiza-
ção do sonho da casa própria pelo pessoal da Marinha.

A página da CCCPM permite, ainda,  acesso rápido aos links mais utilizados  
por seus benefi ciários, com o propósito principal de fazê-los conhecer a di-
versidade  de  produtos oferecidos, obter orientações quanto aos requisitos 
para contratá-los e conhecer, fundamentalmente, as facilidades proporcio-
nadas pela Autarquia para a realização do sonho de comprar a casa própria, 
seguindo o nosso lema:  “seu sonho é a nossa missão”. Acesse,  você  será  
muito  bem vindo.

A CCCPM baixa mais os juros para o 
1º imóvel

O início do ano de 2015 não tem se mostrado favorável para quem pre-
cisa contratar um fi nanciamento imobiliário. Ao fi nal do primeiro trimes-
tre, observou-se um movimento de elevação das taxas de juros para a 
concessão de novos fi nanciamentos nas principais instituições fi nancei-
ras que operam nesse mercado. Aliada as atuais turbulências de nossa 
economia, notadamente o aumento da infl ação, essa elevação das taxas 
de juros leva o mutuário, naturalmente, a adiar o sonho da casa própria. 

A CCCPM, instituição fi nanceira do SFH destinada a atender especifi ca-
mente o pessoal da MB, atenta a esse cenário, procurou manter a possi-
bilidade de seus benefi ciários continuarem adquirindo o seu imóvel 
próprio. Para tal reduziu a taxa de juros efetiva de seu fi nanciamento 
imobiliário para 7,5% ao ano, para a aquisição do 1º imóvel, com avalia-
ção de até R$ 300 mil, e manteve as demais condições praticadas em 
2014. Dessa forma, sem deixar de considerar o seu equilíbrio econômi-
co-fi nanceiro, a Autarquia apresenta-se como uma excelente alternativa 
para que o seu benefi ciário realize o sonho da casa própria, por meio de 
fi nanciamento imobiliário. 

Destaca-se ainda no produto da CCCPM a possibilidade de fi nancia-
mento de até 100% do valor do imóvel, a assessoria jurídica gratuita e o 
prazo para quitação de até 360 meses, dependendo da idade do benefi -
ciário. É permitida a composição de renda com o seu cônjuge, ou 
companheiro(a) com união estável comprovada, benefi ciário ou não, ou 
ainda com outro benefi ciário, parente em linha reta de 1º grau (pai, mãe, 
fi lho) ou colateral (irmão). 

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 , por meio dos tels: 2105-7400 
Ramal: 7492 e 7493 ou em nossos Postos de Atendimento.

POR QUE ESCOLHER A CAIXA DE CONSTRUÇÕES?

• A solidez de operar há mais de 79 anos atendendo à Família 
Naval

• Atendimento rápido
• Estamos presentes em todos os Distritos Navais
• Oferecemos assessoria imobiliária gratuita
• Uma das melhores taxas do mercado
• Financiamento até 100% do valor do imóvel 
• Possibilidade de fi nanciar despesas com a documentação de 

legalização, como por exemplo as certidões e ITBI



Premiação Estadual da CCCPM 
em Qualidade

A CCCPM foi pioneira na Marinha na prática de candidatura ao Prêmio de 
Qualidade Rio, em 2008, tendo sido, então, já reconhecida na categoria 
Prata. No ano seguinte, obteve reconhecimento na categoria Ouro, pro-
movendo, por parte dos examinadores, uma exigência maior em suas ava-
liações. Nesse período, uma crise mundial, provocada por operações 
imobiliárias, refreou as atividades de organizações voltadas para essa ati-
vidade-fi m, estimulando o aprimoramento de seus processos internos e o 
desenvolvimento de outros produtos para o novo cenário de aquisição da 
casa própria. Agora, em 2014, foi novamente reconhecida na categoria 
Ouro, fruto de maior pontuação nos critérios Estratégias e Planos, Clientes 
e Processos. 

“A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM)   
participa que, no dia 07/03/2015,  ocorreu a entrega das chaves  aos  
compradores de  unidades habitacionais no  empreendimento 
“Vivendas de Retiro dos Artistas”, construído na modalidade   Associativo 
com a Caixa Econômica Federal (CEF), em terreno da CCCPM localizado à 
Rua Retiro dos Artistas, 1536, Jacarepaguá, Rio/RJ.

Na modalidade Associativo, a CCCPM participa com a venda do terre-
no e a apresentação da demanda. A CEF  seleciona a construtora e fi nan-
cia a obra e a aquisição das unidades.

As obras foram efetivamente iniciadas em FEV/2012, por construtora 
selecionada pela CEF.

O empreendimento é constituido por 72 apartamentos, distribuidos 
em dois blocos,  com sala, dois quartos (sendo 1 suite), banheiro social, 
cozinha, área de serviço, varanda e vaga de garagem. 

As unidades foram comercializadas ao preço único de R$158.800,00.
A CCCPM orgulha-se  por mais um empreendimento  entregue aos 

seus benefi ciários,  reforçando  seu lema: “O seu sonho é a nossa Missão”.

Proprietários recebem as chaves do 
Empreendimento  “Vivendo de 
Retiro dos Artistas”

Equipe da CCCPM recebendo o prêmio  Qualidade Rio

Momento de recebimento do Prêmio PQRio, pelo CAlte (IM) Sérgio Luiz, Presidente da CCCPM 

Os resultados, demonstraram relevante incremento nos itens relativos 
aos fatores econômico-fi nanceiros e  aos processos principais do negócio 
e dos processos de apoio. É com orgulho que completamos 79 anos pro-
curando atender o sonho de nossos benefi ciários e tendo alcançado o re-
conhecimento de Examinadores externos.
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CCCPM completa 79 anos

O Presidente da CCCPM, CA ( IM)  Sérgio Luiz de Andrade  registrou na 
sua Ordem do Dia de aniversário da Autarquia a evolução organizacional 
no último ano, mostrando ainda o compromisso da Força de Trabalho 
em fazer mais com menos. Dessa  forma é transcrita a Ordem do Dia  alu-
siva à data  .

“As transformações pelas quais passa a cidade do Rio de Janeiro com as 
reurbanizações de espaços públicos, obras de engenharia e subtração 
de moradias para adequação da cidade, habilitando-a a receber os jogos 
olímpicos de 2016, se assemelham em muito com o cenário vivenciado 
na Capital Federal em 15 de janeiro de 1936, data de criação da Caixa de 
Construções de Casas para o Pessoal da Marinha.

Mais que o simples registro da contagem de tempo por ocasião de 
mais um aniversário de existência, a data traz no bojo das comemora-
ções lembranças de um passado recente de realizações, refl exões sobre 
valores semeados pelas Tripulações que nos antecederam, mas, princi-
palmente, pelo comprometimento e pela competência da Força de 
Trabalho atual, que com seu trabalho silencioso, competente e efetivo, 
contribuem para a realização do sonho maior da Família Naval de adqui-
rir a moradia própria, missão da CCCPM.

Decorridos 79 anos de sua criação, a CCCPM se depara com desafi os 
cada vez maiores, obrigando as atuais gerações, inexoravelmente, a bus-
car, com criatividade e responsabilidade, modelos de gestão que, diutur-
namente, atenuem os óbices, sejam de ordem econômica, administrativa 
ou de mercado, na busca do cumprimento da missão.

No momento em que completamos mais um aniversário, é com muito 
orgulho que ressalto as conquistas obtidas no último ano, sinalizando 
rumo correto e velocidade adequada.

As parcerias pactuadas foram vantajosas, com ganhos efetivos para os 
nossos benefi ciários, com destaque para as associativas, onde a 
Autarquia apresenta a demanda de pessoal, o terreno e opina sobre o 
projeto básico de construção do imóvel, signifi cando uma redução de 
cerca de 30 por cento no preço fi nal do imóvel no momento do “habite-
-se”.

As taxas de juros foram reduzidas e, para o fi nanciamento do primeiro 

imóvel ainda um pouco mais, além do aumento do valor de avaliação dos 
imóveis, tudo meticulosamente analisado, de modo a permitir a efetivida-
de dos recursos a serem fi nanciados ou disponibilizados.

O nosso sítio eletrônico foi reformulado no fi nal de 2014, com a página na 
internet totalmente remodelada, com uma aparência moderna e funcio-
nal, além de um novo projeto gráfi co, mais interativo e dinâmico, de modo 
que as informações e os acessos levem a Família Naval a terem uma comu-
nicação mais efi ciente.

As atividades de cunho socioambiental foram ampliadas com a partici-
pação crescente da nossa Força de Trabalho, indicando que os sentimentos 
de solidariedade e sustentabilidade permeiam as nossas atividades roti-
neiras.

Os nossos processos foram atualizados e validados pelos Inspetores do 
Prêmio Qualidade Rio de Janeiro, fazendo com que a CCCPM ascendesse 
ao seleto grupo de Organizações Militares premiadas com a Medalha de 
Ouro do referido Programa.

A divulgação das nossas atividades foi intensifi cada com um corpo a cor-
po permanente, por meio de apresentações a quase três mil Marinheiros e 
Fuzileiros Navais, nas diversas unidades da Marinha, com ênfase nas OM 
cuja missão é formar, aperfeiçoar ou mesmo ministrar cursos de altos estu-
dos navais.

 Nesse momento de festejo, conclamo a Força de Trabalho a buscar o con-
tínuo aperfeiçoamento e o comprometimento individual, aliado a um as-
sessoramento seguro, competente e humano, que certamente 
contribuirão para que os Marinheiros, os Fuzileiros Navais e os Servidores 
Civis realizem o sonho da casa própria, nossa missão.”

Parabéns, Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha!

Palestras para divulgação
A Caixa de Construções tem realizado palestras nas Organizações 

Militares em todo o Rio de Janeiro divulgando seus produtos, facilidades 
e convênios para apoio aos militares e servidores civis da MB, no que diz 
respeito à facilitação para aquisição de moradia própria.  

CMG (RM1-IM) Genildo proferindo palestra no Complexo Naval do Abastecimento
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No período de 1 a 5 de dezembro de 2014 foi realizado, 
na Sede da CCCPM , o V Encontro dos Encarregados dos 
Postos de Atendimento (PA), cujo propósito foi a troca de 
informações; a disseminação de conhecimentos e orienta-
ções; e a discussão sobre os procedimentos realiza-
dos no dia-a-dia dos assuntos atinentes à 
atividade-fi m da Autarquia, visando ao aprimora-
mento dos profi ssionais que labutam nos PA e propi-
ciar uma melhora no atendimento aos nossos 
benefi ciários. Para tal , foram ministrados  cursos e pales-
tras voltados, exclusivamente, para as atividades de 
Financiamentos e Empréstimos Imobiliários, de forma a ni-
velar conhecimentos, contribuindo, assim, para que a 
CCCPM cumpra a sua missão a contento.

No dia 24 de março de 2015,  a CCCPM recebeu a visita de uma comiti-
va da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronaútica (CFIAer) capi-
taneada pelo seu Presidente, o Ten-Brig (R1) Marco Aurélio Gonçalves 
Mendes, e do Gerente Regional de Construção Civil da Caixa Economica 
Federal o Senhor Sérgio José Sales Marinho para dar continuidade nas 
tratativas iniciadas no 1º seminario das Forças Armadas,     realizado em 
novembro de 2015.

CCCPM recebe visita da Caixa de 
Financiamento Imobiliário da 
Aeronáutica (CFIAer) e da Gerência 
Regional da  Caixa Econômica Federal Unidade Móvel de Atendimento 

A Unidade Móvel de Atendimento (UMA) da Caixa de 
Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM) esteve  
mais uma vez presente no local das comemorações alusivas 
ao Dia do Intendente, para divulgar os produtos da Autarquia.
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Compromisso com o Meio Ambiente
Fazer diferente faz diferença

A Força de Trabalho da CCCPM incorporou ao longo dos últimos anos 
diversas práticas no seu dia a dia, como a participação no projeto 
coleta seletiva, o uso de bicicletas, a utilização de transporte 
público, a promoção da Exposição O Belo e a 
Sustentabilidade, a participação na Campanha Amigos do 
Sangue e o fornecimento de donativos para instituições 
apoiadas.

Não obstante serem práticas simples o resultado pau-
latinamente cresce em participação solidária pois a 
Autarquia localiza-se em um edifício de natureza comer-
cial na Avenida Rio Branco o que permite parcerias volun-
tárias das empresas que fazem parte do Condomínio.

Essas são algumas contribuições efetivas que foram aconte-
cendo em 2014, e permitiram que o Modelo de Excelência em 
Gestão (MEG), em especial no seu Critério 4, que trata da 
Responsabilidade Socioambiental, atendesse às expectativas preconiza-
das pelo Programa Netuno, braço estendido do Gespública na Marinha.

Ano de 2014  -  Motivos para 
comemorar!

O Projeto Coleta Seletiva obteve o resultado de 11.114 kg de mate-
riais recicláveis para um público aproximado de 350 pessoas 

que fazem parte do Condomínio União Mercantil. Entre to-
dos os tipos de materiais como embalagens plásticas, vi-

dro, metal, embalagens tipo PET, embalagens Tetra-Pack, 
equipamentos eletroeletrônicos e outros. Em papel e 
derivados obteve-se aproximadamente 9.500 kg o que 
permitiu salvar cerca de 158 árvores de serem dilapida-
das para produzir papéis. Nessa vertente da questão 

ambiental a solução mais simples faz diferença para a 
sustentabilidade – por esse motivo destaca-se a necessi-

dade de cada qual cuidar do destino de seus descartes.
Não temos um Planeta substituto para habitar se todos os  

nossos resíduos ocuparem o espaço de nossos fi lhos e netos. 
Precisamos cuidar da preservação do verde que tanto amamos e ofere-

cer um pouco da infância  que guardamos na memória. 
Salvar árvores é salvar o próprio oxigênio, combustível de saúde e 

vida.

PÁSCOA SOLIDÁRIA

A Páscoa, comemorada em vários países de tradição cristã, é uma festa 
móvel, cuja data varia entre os dias 22 de março e 25 de abril.  No Brasil a 
primeira data relacionada com a Páscoa foi a Primeira Missa celebrada por 
Frei Henrique de Coimbra numa praia do litoral sul na Bahia na data de 26 
de abril de 1500. Entre aquele primeiro momento histórico até a nossa 
atualidade, as famílias cristãs se preparam para as festividades da Páscoa 
onde também a família naval se insere nas comemorações pertinentes. 

Na CCCPM planejou-se para esse ano de 2015 a PÁSCOA SOLIDÁRIA 
onde voluntários internos e externos à Autarquia se uniram para oferecer 
ovos de páscoa e leite em pó integral a duas instituições apoiadas pelo 
Plano de Ações Socioambientais. Como parte do Programa Netuno em 
apoio às organizações de reconhecida utilidade pública esse momento 
sagrado e importante do ano foi vivenciado com ações de solidariedade à 
infância necessitada de proteção.

A fotografi a retrata o momento em que representantes da Força de 
Trabalho e de voluntários externos efetuaram a entrega de ovos de pás-
coa à Obra Obra Social Dona Meca em Jacarepaguá,  registrando o esfor-
ço daqueles que contribuem para o Modelo de Excelência em Gestão 
vinculado  à necessidade de auxiliar a sociedade com práticas de susten-
tabilidade.



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@baenspa.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
Tel: (71) 3307-3386
E-mail: cccpm-aratu/cccpmm/Mar@MAR

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


