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 A REMMAR se faz ao mar celebrando a certifi cação ISO 9001:2008 da CCCPM para o seu 
processo de linha, “o atendimento ao fi nanciamento imobiliário”, demonstrando que qualifi car 
sua força de trabalho e aprimorar os seus processos garantem qualidade de atendimento aos 
seus benefi ciários e reconhecimento institucional. 
 No mesmo rumo e visando a disponibilizar produtos cada vez mais favoráveis aos seus 
benefi ciários, sem deixar de lado a saúde fi nanceira da instituição, a CCCPM amplia o valor 
de fi nanciamento imobiliário para o primeiro imóvel, dos atuais R$ 300 mil para R$ 400 mil, 
mantendo as demais condições, inclusive a taxa efetiva de juros, de 7,5% ao ano, permitindo 
uma redução signifi cativa na prestação mensal dos imóveis com avaliação enquadrada nesse 
novo limite. O Financiamento de 100% continua a ser o diferencial da CCCPM frente às demais 
Instituições Financeiras. 
 Ainda nesse segmento, em 15 de agosto último, foi encerrada a pesquisa habitacional 
2014/2015, vetor fundamental de coleta de informações que permitirão subsidiar os estudos de 
viabilidade para a realização de futuros empreendimentos, a serem conduzidos pela CCCPM, que 
atendam aos desejos da família naval. Agradecemos as pessoas que acessaram o site da CCCPM, 
cerca de 6 mil, e responderam ao questionário. 
 As palestras e as participações em eventos navais, com grande concentração de pessoas, 
continuam a ser uma das estratégias adotadas de divulgação das atividades da Autarquia na área 
do Rio de Janeiro. 
 Uma vez mais, fi ca o convite a família naval a conhecer a CCCPM, seja pelo informativo ou 
por meio do site www.cccpm.mar.mil.br

Boa leitura.
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 Na Ordem do Dia do 79ª aniversário da CCCPM, o Presidente da 
Autarquia, CA (IM) Sérgio Luiz de Andrade, registrou a evolução organiza-
cional nos últimos anos e o compromisso com a capacitação da força de 
trabalho e com a efetividade das ações.
 Na busca de qualifi car a sua força de trabalho e aprimorar os processos 
utilizados na Organização, a CCCPM adotou o Modelo de Excelência em Gestão 
(MEG), e vem concorrendo ao PQRio desde 2008, tendo sido reconhecida 
novamente na categoria OURO, no início de 2015. Desde o ano passado, a 
CCCPM vem se preparando para a certifi cação ISO 9001, versão 2008, para o 
seu principal processo, “O ATENDIMENTO AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO”, 
no intuito de garantir Qualidade de atendimento aos seus clientes.
 A organização não governamental fundada em 1947, em Genebra, e 
hoje presente em cerca de 189 países, “International Organization for 
Standardization” (ISO), apresenta diversidade em sua formação de siglas pelo 
mundo afora. Assim, em uma escolha pacifi cadora, seus fundadores decidiram 
usar a abreviatura ISO em quaisquer país ou idioma. ISO vem do grego (isos) e 
signifi ca “igual”, igualdade, pois o sistema prevê que os produtos detenham 
idêntica qualidade para um mesmo processo produtivo e para todos os seus 
produtos. A ISO tem como objetivo principal aprovar normas internacionais e 
publicar os documentos correspondentes para o estabelecimento de práticas 
internacionalmente aceitas, para a normalização de empresas e produtos. As 
normas ISO 9000, utilizadas para um sistema de gestão de qualidade aplicado 
em empresas, não distinguem tipo ou tamanho. 
A adoção das normas ISO é vantajosa para as organizações uma vez que lhes 
confere maior organização, produtividade e credibilidade - elementos 
facilmente identifi cáveis pelos clientes.
 No Brasil, a ISO é representada pela ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), um dos membros fundadores da ISO.
 Dessa forma, em junho de 2015, o Instituto de Certifi cação Qualidade 
Brasil (ICQ Brasil) realizou auditoria de certifi cação para o Sistema de Gestão de 
Qualidade (SGQ) da CCCPM. A CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 obtida pela 
Autarquia reconhece a importância do SGQ na melhoria de nossos processos, 
na qualidade dos produtos e na satisfação de todos os clientes e ratifi ca nossos 
valores de Igualdade, Transparência, Comprometimento e Sustentabilidade, 
apoiados no lema: “SEU SONHO É A NOSSA MISSÃO”. A CCCPM se orgulha de 
mais esta conquista.

CCCPM recebe Certifi cação 9001:2008 
para o “Atendimento de Concessão de 
Financiamento Imobiliário”

A CCCPM amplia o valor do 
fi nanciamento para o 1º imóvel

 Após uma análise criteriosa do atual cenário do mercado 
imobiliário, no que tange a oferta e preço de imóveis, principalmente nos 
grandes centros urbanos, e observando a manutenção do equilíbrio 
econômico-fi nanceiro da Instituição, a CCCPM promoveu alteração nas 
condições de seus fi nanciamentos imobiliários, ampliando a faixa inicial 
do programa PROMORAR, que opera com taxa de juros de 7,9% ao ano, 
para imóvel novo ou usado de valor até R$ 300 mil. A partir de 1º de 
setembro, essa faixa passou para até R$ 400 mil. Quando se tratar do 1º 
imóvel, aquela taxa de juros é reduzida para 7,5% ao ano.  As demais 
condições do programa foram mantidas, destacando-se entre elas o 
fi nanciamento de até 100% do valor do imóvel. 
 Essa mudança visa permitir ao benefi ciário da Autarquia adquirir 
imóvel de valor mais elevado, contribuindo para que seja viável a aquisição 
da moradia própria em local de sua preferência, na medida em que a renda 
familiar exigida e a prestação do fi nanciamento para imóvel de valor entre 
R$ 300 e R$ 400,00 mil terão signifi cativas reduções de valores.
O quadro abaixo simula fi nanciamento do 1º imóvel, sem considerar a 
idade do benefi ciário e o valor dos seguros habitacionais: 

 Saiba mais acessando a página da CCCPM na internet: cccpm.mar.mil.br 
ou na intranet: cccpm.mb, ou venha ser atendido diretamente na CCCPM 
- Av. Rio Branco nº 39, 11º andar, Rio de Janeiro, ou em nossos Postos de 
Atendimento em todos os Distritos Navais, ou ainda nos consulte por 
meio dos tels: 2105-7400 / Ramais: 7492 e 7493.

Prestação mensal inicial 

VALOR DO 1 º IMÓVEL R$ 400 mil

PRAZO DO FINANCIAMENTO 360 meses ( 30 anos) 

até 31/08/2015 a partir de 
01/09/2015

*Renda exigida

R$ 4.270,21

R$ 14.234,03 R$ 11.763,60

7,5% a.a9,9% a.aTaxa de juros efetiva

CONDIÇÕES 

R$ 3.529,08

Sistema de amortização - SACRE (prestações decrescentes)

* É permitida a composição de renda com o cônjuge, ou companheiro (a) com união estável 
comprovada, benefi ciário (a) ou não, ou ainda com parente em linha reta de 1º grau (pai, mãe, fi lho) 
ou colateral (irmão).



 Com o propósito de coletar informações das preferências da 
família naval a CCCPM realizou, no período de 16 de março a 15 de agosto, 
uma pesquisa habitacional para obter as informações que pudessem 
nortear os estudos de viabilidade para realização de empreendimentos 
imobiliários a serem conduzidos pela Autarquia nos próximos anos. 
Cerca de 6 mil pessoas entre militares, servidores civis e pensionista 
responderam a pesquisa indicando  a sua situação, se proprietário ou 
inquilino, os locais de sua preferência para residir e os valores dos imóveis 
que gostariam de comprar ou fi nanciar. 
 Os dados abaixo exemplifi cam algumas das informações colidas 
nessa pesquisa. 

Pesquisa Habitacional

LOCAIS DE RESIDÊNCIAS

VALOR DOS IMÓVEIS

Até R$100  mil                                        498 ( 9,21%)

R$ 100 mil a 200 mil                  2.327 ( 42,99%)

R$ 200 a 300 mil                            1.392 ( 25,72%)

R$ 300 a 500 mil                                616 ( 11,38%)

R$ 500 a 750 mil                                   280 ( 5,17%)

R$ 750 a 1 milhão                                178 ( 3,29%)

R$ 1 milhão a 1,5 milhão               122 ( 2,25%)

FAIXA ETÁRIA

RJ                                                             3.123 ( 57,69%)

BSB                                                                 339 ( 6,26%)

RN                                                                     316 ( 5,83%

BA                                                                    233 ( 4,30%)

PA                                                                    255 ( 4,71%)

CE                                                                    187 ( 3,45%)

Outros Estados                                  842 (17,76%)

 A CCCPM, no cumprimento da sua missão de facilitar a obtenção 
da casa própria ao pessoal da Marinha, tem divulgado em BONO 
ESPECIAL e nas suas páginas na INTRANET / INTERNET que construtoras / 
incorporadoras, devidamente credenciadas e referenciadas pela Caixa 
Econômica Federal, ofereceram imóveis em lançamento na planta ou 
com “HABITE-SE”, em condições especiais e diferenciadas. A parceria tem 
permitido que a parcela da família naval realize o sonho da casa própria. 
Os empreendimentos foram oferecidos no estado do Rio de janeiro e Rio 
Grande do Norte em diversas cidades, como abaixo registrados:

I) NITERÓI - RJ

- Residencial - SPAZIO NORONHA - R$ 325.000,00

Localização: Santa Rosa, Niterói, Rua Noronha Torrezão, altura do número 
419, próximo a escolas, agências bancárias, a 1,5 km do campo de São 
Bento, 4,5 km do Plaza Shopping, 2,6 km da Praia de Icaraí, 4,6 km do 
Terminal das Barcas e 2,9 km do acesso à Ponte Rio – Niterói.

II) RIO DE JANEIRO – RJ

- Residencial – MADRID - R$ 232.750,00

Localização: Rua dos Incas 68, Oswaldo Cruz, entre os bairros de Vila 
Valqueire e Madureira. Distante  300 metros da Estrada Intendente 
Magalhães; 1,0 km do  Supermercado PREZUNIC; 1,4 km do Instituto 
Geremário Dantas; 1,0 km de escolas públicas; 2,0 km da Estação 
Ferroviária de Madureira, 1,7 km das Estação do BRT de Madureira; 3,2 km 
do Madureira Shopping e 1,2 km do Colégio Pentágono.

III) SÃO GONÇALO – RJ

- Condomínio “GREEN VALLE” - R$ 160.000,00

Localização: Rua Itapetininga, 1076, Vista Alegre, São Gonçalo-RJ. O local 

HIERARQUIA

Almirante                                                      03 ( 0,01%)

Ofi cial Superior                                     351 ( 6,50%)

Ofi cial / Int. / Sub.                                528 ( 9,76%)

SO / SG                                                    3.171 ( 58,60%)

CB / MN                                                 1.360 ( 25,13%)

20 a 30 anos                                     1.561 ( 28,83%)

31 a 40 anos                                     1.845 ( 34,07%)

41 a 50 anos                                     1.500 ( 27,70%)

51 a 60 anos                                             432 ( 8,00%)

61 a 70 anos                                                   65 ( 1,2%)

Acima de 70 anos                                       10 ( 0,2%)

Imóveis da Iniciativa Privada 

oferecidos aos benefi ciários da CCCPM 

em condições especiais diferenciadas

 O gráfi co abaixo apresenta, por círculo hierárquico, os 
participantes da pesquisa, mostrando que houve uma participação 
signifi cativa da família naval, do Almirante ao Marinheiro. Na amostragem 
fi cou evidenciada que a maior demanda pelo fi nanciamento esta no 
círculo de subofi ciais e sargentos, com 58,60%, seguidos dos cabos e 
marinheiros com 25,13%. Os ofi ciais intermediários responderam com 
9,76% e os ofi ciais superiores com 6,50 %. Os nossos agradecimentos aos 
5.413 participantes da pesquisa.

 O gráfi co abaixo apresenta as faixas de idade da pesquisa, 
indicando que 90,60% dos participantes tem idade de até 50 anos. Tal fato 
permite a utilização do limite máximo de prazo de fi nanciamento, 30 anos.

 O gráfi co abaixo indica a preferência dos participantes da 
pesquisa pelos locais onde desejam residir. O Rio de Janeiro foi o estado 
preferido, respondendo por 57,69 %; seguido do Distrito Federal, Brasília, 
com 6,26%; do Rio Grande do Norte, Natal, com 5,83% e do Pará, Belém, 
com 4,71% para evidenciar apenas as quatro primeiras opções.

 O gráfi co abaixo indica os valores dos imóveis que os 
participantes indicaram como de sua pretensão. Note-se que na faixa de 
imóveis de R$ 100 mil até R$ 200 mil apresentou o maior percentual, 
42,99%, corroborando com a faixa hierárquica apresentada, dos SO/SG, 
seguidos dos CB/MN. 
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possui ponto de ônibus a 50 metros com linhas para o Centro de São 
Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro; escola municipal e particular a menos 
de 500 metros; supermercados, padarias, academias, farmácias e Posto 
de Saúde próximos.

IV) NATAL - RN

1. PARNAMIRIM - RN (Grande NATAL)

- Residencial – PITANGA - R$ 99.180,00

Localização: Av. Paulo  Afonso, 4720, a 800 m da BR-101;  a 02 km do 
centro de Parnamirim; e 1,2 km do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Parnamirim.

2. Condomínio: VITA RESIDENCIAL CLUBE - R$ 186.900,00

 Localização: Av. dos Caiapós , 1681 - Pitimbu - Natal - Rio Grande do Norte

3. Condomínio: NOVA  AMSTERDÃ - R$ 187.877,00

Localização: Rua Felipe Camarão, 313, Ribeira, Natal/RN, CEP 59012-480. 
As ruas do bairro são asfaltadas e o condomínio é próximo a belas praias, 
shoppings, supermercados, hospitais e as melhores universidades.

 A CCCPM alerta para que antes de fechar um acordo de compra 
de imóvel com as construtoras/incorporadoras, deve-se verifi car a 
possibilidade de ser obtido o necessário fi nanciamento junto à CEF, ou 
mesmo a CCCPM ou ainda qualquer outro agente fi nanceiro.

 Para os imóveis oferecidos na condição “prontos para ocupar”, 
com “Habite-se”, em que não haja a obrigatoriedade de que o 
fi nanciamento imobiliário seja realizado pela CEF ou por qualquer outro 
agente fi nanceiro, a CCCPM esclarece que poderá fi nanciar até 100% do 
valor do imóvel desde que sejam atendidas as exigências legais e que o 
benefi ciário tenha capacidade fi nanceira para assumir o fi nanciamento 
desejado.

 A CCCPM também oferece para seus benefi ciários a orientação 
de assessoria imobiliária gratuita para a aquisição do imóvel. Utilize o 
serviço e evite contratempos.

CAlte (IM) Sérgio Luíz, CMG (RM1- IM) Genildo e o Comandante da Marinha AE Leal Ferreira, no estande 
da CCCPM no V Simpósio de Práticas de Gestão

CCCPM participa do V Simpósio de 

Práticas de Gestão

 Mantendo a voga, a CCCPM continua adotando uma estratégia 
de aumentar a divulgação de seus produtos e serviços por meio de 
palestras informativas e de cunho orientador, em especial na educação 
fi nanceira, aos integrantes da família naval, como também 
participações em eventos navais de grande concentração de pessoas 
como o patrocinado pela Diretoria de Assistência Social da Marinha 
(DASM), o Âncora social, a Regata Escola Naval em homenagem aos 150 
anos da Batalha Naval do Riachuelo e a festa julina do Clube Naval de 
Brasília. Tanto nas palestras como nos eventos a divulgação é feita por 
meio de informações referentes às atividades e produtos da CCCPM, e 
permite que a família naval tenha conhecimento das condições 
oferecidas pela Autarquia.

 A CCCPM participou do  V Simpósio de Práticas de Gestão, even-
to patrocinado pela Diretoria de Administração da Marinha (DadM), re-
alizado na Escola Naval, com o tema “Desafi os da Gestão no 
desenvolvimento da Marinha do amanhã: perspectivas para o futuro, 
honrando o passado sesquicentenário da Batalha Naval do Riachuelo”.  
Na ocasião o estande da CCCPM foi visitado pelo Comandante da 
Marinha, AE Leal Ferreira e pelo público naval, que buscavam conhecer 
os produtos e serviços oferecidos pela Autarquia Naval. CMG (RM1- IM) Genildo proferindo palestra no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA)

Participação da CCCPM em palestras 

e eventos



Equipe da CCCPM realizando atendimento e orientações na 70º Regata na Escola Naval

 Venho, respeitosamente, nesse email prestar meus 
agradecimentos ao atendimento que tive no meu processo de solicitação 
de fi nanciamento imobiliário. Fico feliz de saber que em nossa instituição 
temos atendimento público de alto nível com pessoal comprometido e 
motivado. BRAVO ZULU!!!!
Respeitosamente,

CT (EN) Marcos Melado

 SMJ é importante o reconhecimento do trabalho silencioso do 
Departamento de linha da CCCPM. Algumas vezes são evidenciados 
outros aspectos e o que ocorre diuturnamente que é o bom atendimento, 
a orientação segura, transparente e competente aliado a uma dose de 
extrema boa vontade fi ca esquecido ou é encarado como obrigação.

CMG (RM1 - FN) Cícero

 Ontem entreguei na CCCPM o Registro do Imóvel e assim 
encerrando o processo de fi nanciamento. Gostaria de reconhecer e 
agradecer a celeridade e a organização como tudo ocorreu, pois todos 
os passos foram acompanhados de informações. 
Atenciosamente 

CMG ( RM1) Carlos RobertoAtendimento na barraca da CCCPM no Clube Naval em Brasília

 De modo a divulgar os seus produtos e serviços, a CCCPM mais uma 
vez participa da 70ª Regata Escola Naval, na ocasião a Unidade Móvel de 
Atendimento (UMA)  foi muito procurada para prestar informações para a 
família naval. 

 Pela quinta vez, a CCCPM se fez presente na festa julina do 

 A CCCPM divulga seus produtos e serviços na 10ª  edição do 
“Festival Âncora Social”, evento patrocinado pela Diretoria de 
Assistência Social da Marinha (DASM), realizado na Casa do Marinheiro. 
O evento destina-se a divulgar os diversos programas, projetos  e ações 
da assistência social da Marinha.  A CCCPM se fez presente com a 
Unidade Móvel de Atendimento (UMA), vetor móvel de atendimento 
da Autarquia.

CAlte (IM) Sérgio Luíz e colaboradores da CCCPM na10ª edição do “Festival de Âncora Social”

Clube Naval de Brasília. Nesse evento, a 
CCCPM disponibiliza informações dos seus 
produtos e serviços à família naval residente 
na capital federal. 



O VALOR DAS PEQUENAS 

CONTRIBUIÇÕES 

AGOSTO/2015         7

         Desde 2011 na CCCPM,  
promove-se a CAMPANHA PINGO 

DE LEITE.  Voluntários da Força 
de Trabalho doam regular-

mente leite em pó integral, 
em quantidades que não são 
muito elevadas, em tarefa de 
continuidade. Esse é um 
exercício de conscientização. 

A premente questão de contri-
buir em favor das comunidades 

em condição de fragilidade social, 
conforme previsão do Programa 

    
promo

DE L
de

m
e
m
c
ex

A p
buir

em con
conforme

Netuno, pode dessa forma ser equacionada com a participação voluntá-
ria de componentes da Força de Trabalho da CCCPM. 

ANO QUANTIDADE DE LEITE ORGANIZAÇÕES

801 kg para 16 organizações apoiadas

2011

2012

2013

2014

2015*

SOMA**

111 kg

162 kg

210 kg

241 kg

77 kg

3

3

7

5

3

* Quantidades arrecadadas até julho em 2015.
** Algumas Organizações foram atendidas mais de uma vez.

 A tabela indica as quantidades doadas a partir do início dessa 
atividade, demonstrando o valor das pequenas contribuições que 
ocorrem com frequência. Destaca-se também a importante 
oportunidade de qualifi car a Força de Trabalho conforme previsão do 
MEG – Modelo de Excelência em Gestão – no Critério 4 Desenvolvimento 
e Responsabilidade Socioambiental – para as atitudes de solidariedade 
aplicadas a promover mudanças na sociedade carente.   

 A Exposição O BELO E A SUSTENTABILIDADE, que acontece em 
três ocasiões a bordo, também contribui para a realização da Campanha 
Pingo de Leite, pois expõe obras de vários artesãos e artesãs, gerando  
contribuição em leite em pó integral, aveia e açúcar em troca das peças e 
objetos em exposição. 

Arrecadação em resultado da exposição.

Agradecimento das crianças pela Campanha Pingo de Leite

Obra: Idade da Sabedoria de Cida Mansur



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


