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 Caros  amigos leitores, a  coluna “Editorial” normalmente apresenta um  resumo  das 
nossas principais atividades desenvolvidas no semestre passado, entretanto esta nova ordem mundial 
causada pela pandemia do COVID-19 nos impossibilitou de realizar os eventos normalmente planejados 
para este ano, especialmente no tocante a palestras, eventos esportivos, participação em eventos da 
Marinha, realização de endomarketing entre outros. Entretanto, continuamos na nossa busca árdua de 
sempre possuir as melhores opções para a família naval. Realizamos muitos projetos, compras de terreno, 
preparativos de lançamentos imobiliários, reestuturamos nossas equipes e nos adaptamos a vida com 
esta pandemia que muito sofrimento trouxe á família naval e ao Brasil. Felizmente estamos passando por 
este problema sem muitos percalços.  Enfim, novos tempos estão a se descortinar no nosso país e a 
CCCPM estará preparada para enfrentar as dificuldades do horizonte. Preparamos nossas instalações 
para receber somente serviços agendados de acordo com as orientações médicas com aquisição de 
álcool em gel e limpeza seletiva das mesmas, mostrando a preocupação com nossos beneficiários e 
nossas equipes. Colocamos nossa força de trabalho, que esta no grupo de risco, em home Office e 
alternamos os restantes para contribuirmos com as nossas obrigações e metas. Enfim, estamos chegando 
ao fim desta pandemia e agora nos resta colher os frutos desta terrível fase. Nossas atividades principais 
de Financiamento e Empréstimo imobiliário não sofreram consideráveis queda e conseguimos com a 
união de todos realizar as atividades determinadas pelo escalão superior. As ações costumeiras de apoio 
sócio ambiental continuam a serem realizadas. Deste modo temos muito que agradecer a Deus e aos 
nossos beneficiários que entenderam o momento critico que passamos e esperaram ansiosamente pela 
concretização dos sonhos de possuírem a casa própria. Sabemos que apesar deste contratempo ainda 
somos uma casa de sonhos, sonhos da casa própria e de um mundo melhor. As  constantes 
reduções dos juros provocadas pelo Governo federal, fez com que a CCCPM também seguisse este rumo 
e reduzisse os seus juros, de modo a sempre proporcionar as melhores condições de financiamento do 
mercado. Com isto, novos parâmetros de valores e taxas foram inseridos em nossa carta de serviços. 
  Nos empreendimentos residenciais ofertados, podemos observar o  enorme crescimento do 
número de imóveis da iniciativa privada oferecidas à CCCPM, bem como a finalização e entrega das chaves 
realizada no 2º trimestre de 2020 das obras do “Residencial Imigrantes”, localizado em São Gonçalo, Niterói. A 
construção do “Residencial Aldeia das Asas” também vai de vento em popa. A reestruturação do 
Departamento de Projetos Imobiliários, com a contratação de novos arquitetos, engenheiros e 
colaboradores, possibilitou a enorme quantidade de novos projetos que em breve será disponibilizado a 
família naval.
 Em resumo, o segundo semestre de 2020 nos trará muitos desafios e teremos que reinventar 
ainda mais os métodos de trabalho da CCCPM. Tudo isto para disponibilizar aos nossos beneficiários um 
vasto rol de escolhas e oportunidades. 
  Por fim, continuamos a celebrar junto àqueles beneficiários que em 2020 tiveram a experiên-
cia única de adquirir um imóvel pela CCCPM. Contem sempre com a CCCPM; pois “seu sonho é a nos-
sa missão”. Portanto, aproveitem nossas páginas e boa leitura a todos!



 Neste momento da publicação desta segunda edição da revista 
REMMAR em 2020, podemos caracterizar este semestre que se encerrou 
como um dos períodos mais desafiantes para a história do Brasil e 
também para a CCCPM.  A Pandemia da COVID-19 mudou nossas vidas 
e nosso jeito de trabalhar. Tivemos que reinventar nossas atividades 
em casa e no trabalho e, por isso, quero aproveitar para prestar uma 
homenagem bastante singela a todas as pessoas que permaneceram 
atuantes no trabalho, face às inesgotáveis aflições causadas por esta 
pandemia, também quero destinar um agradecimento especial a minha 
força de trabalho que demonstrou total capacidade de adaptação às 
exigências sanitárias e às determinações do nosso escalão superior, bem 
como registrar o ímpeto demonstrado durante as nossas atividades 
rotineiras, sem reduzir drasticamente nossas metas previstas para 2020.  
Recriamos a CCCPM, nossas atividades, nosso atendimento, nossos 
produtos e, principalmente, aproveitamos para reestruturar nossos 
Departamentos face às novas exigências de trabalho delineadas durante 
esse atípico ano. Continuamos cumprindo nossa missão principal 
que é propiciar a aquisição de moradia para nossos beneficiários. 
Realizamos nossas atividades sempre observando as recomendações 
das autoridades sanitárias e de nossos superiores. Preparamos a CCCPM 
para receber nossos beneficiários, agendando serviços para evitar 
aglomerações, higienizando nossos espaços e adquirindo quantidade 
de produtos destinados à limpeza e desinfecção, como álcool em gel e 
produtos específicos de limpeza contra a COVID-19. 
 Certos de estarmos no caminho almejado, baixamos os juros 
dos financiamentos e dos empréstimos imobiliários seguindo as novas 
reduções da Taxa Básica de Juros (Selic), divulgada pelo Governo 
Federal,  mantendo as menores taxas do mercado destinadas ao credito 
imobiliário. Como mencionei anteriormente na última edição da revista 
REMMAR, talvez a maioria dos beneficiários não tenham ideia da 
dimensão das mudanças ocorridas na CCCPM. Tivemos a necessidade de 
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contratar diversos profissionais, anteriormente inexistentes, para suprir 
as necessidades desta Autarquia; iniciamos processos de aquisição 
de terreno, passando pelo projeto e licitações diversas, até a fase de 
construção e comercialização propriamente dita, tudo isto durante uma 
rotina atípica, que exigia isolamento social, sem deixar nosso barco à deriva. 
 Os novos serviços disponibilizados pela CCCPM, dentre os quais 
podemos destacar o Financiamento Imobiliário (FI) e o Empréstimo 
Imobiliário (EI) na modalidade “on line”, tem se mostrado uma opção 
inteligente e exequível durante esta crise.
 Estamos trabalhando duro para levar uma quantidade maior 
de opções à Família Naval. Futuros empreendimentos descortinam no 
horizonte, dentre eles diversas opções em Brasília e no Rio de Janeiro. Os 
resultados alcançados neste momento crítico são o maior incentivo para 
a busca por novos produtos e por soluções que atendam aos nossos 
beneficiários. Todas estas transformações podem ser vistas nesta edição. 
Finalizando, exorto toda a Força de Trabalho da CCCPM, minha tripulação, 
a manterem a voga e o rumo das nossas atividades, neste ano de muitas 
turbulências, traçando novas rotas seguras e tendo em mente, sempre, 
o objetivo de prestar o melhor serviço aos nossos beneficiários. Estamos 
ainda em busca de soluções criativas, sustentáveis e seguras neste ano 
de 2020. Aos nossos beneficiários colocamo-nos sempre à disposição 
para a concretização do sonho da casa própria e nos solidarizamos com 
aqueles que perderam algum familiar, amigo ou pessoas de sua estima 
durante a pandemia. 
 Nunca se esqueçam do nosso lema: “Seu sonho é a nossa missão”. 
Estaremos sempre aqui para ajudar.

SERGIO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA
Contra-Almirante (IM)

Presidente

Presidente da CCCPM, CAlte (IM) Sergio Henrique da Silva Almeida



 Estamos no meio de uma Pandemia, mas as condições para a compra da tão sonhada casa própria estão cada vez melhores. Se você está lendo 
este artigo enquanto procura por informações sobre o que verificar antes de comprar um imóvel novo, certamente deve saber que, por se tratar de uma 
transação financeira de altíssimo valor e que pode levar até algumas décadas para ser concluída, não é uma decisão que deve ser tomada sem muito 
planejamento. Pensando nisso, preparamos este artigo para que você saiba o que verificar antes de comprar um imóvel, aproveitando as constantes 
reduções da taxa básica de juros pelo Governo Federal. 

Orçamento e Pesquisa
 O primeiro passo é preciso saber qual o orçamento que você tem disponível.  Antes de  começar a procurar por oportunidades de negócios 
imobiliários é preciso definir uma série de aspectos sobre os perfis de imóveis que estarão dentro da sua faixa de aquisição, como localização, 
infraestrutura, acabamento e tipo de construção. Por isto a pesquisa com todos os integrantes da família é importante. Afinal, esses fatores 
influenciam bastante no preço do imóvel. Por exemplo, propriedades localizadas em bairros nobres têm o preço do metro quadrado muito maior do 
que casas e apartamentos encontrados em regiões mais simples. Lembre-se de que, na prática, nem sempre adquirir um imóvel novo é sinônimo de 
comprar um na planta, já que os preços estão cada vez mais equilibrados. É preciso verificar se a propriedade em questão atende aos seus requisitos 
de médio e longo prazo. 

Localização
 É muito importante ter certeza de que você está lidando com um imóvel que atenda às necessidades de sua família quando se trata da 
localização, Além deste aspecto, outros devem ser observados como um que garanta segurança e ofereça conforto. Sendo assim, verifique a 
existência de comércios nas proximidades, assim como a facilidade de acesso a serviços essenciais, como escolas, hospitais, mercados, transporte e 
parques público. Além disso, visite a região em diferentes dias e horários para analisar se a vizinhança é tranquila, se há vigilância nos arredores do 
bairro, se existe algum tipo de feira nas ruas proximas e se a vida noturna é muito movimentada. Procedendo dessa forma, evita-se morar perto de 
ambientes propícios a aglomerações e tumultos. 

Documentação do imóvel
 Se o imóvel está dentro do orçamento e oferece o que você e sua família precisarão no decorrer dos próximos anos, antes de dar qualquer passo, 
é preciso verificar se a documentação está em ordem. Para isso, como comprador, você deve analisar os seguintes elementos:
	 •	matrícula	do	imóvel	atualizada	—	o	objetivo	é	constatar	se	o	indivíduo	que	está	oferecendo	a	oportunidade	é,	de	fato,	o	proprietário	e	se	a	
propriedade não está envolvida em alguma situação de penhora, caução, hipoteca etc;
	 •	certidão	negativa	e	atualizada	a	respeito	dos	tributos	municipais;
	 •	certidão	atualizada	do	IPTU	—	o	objetivo	é	certificar-se	de	a	propriedade	não	tem	débitos	com	a	Prefeitura	Municipal;
	 •	declaração	de	inexistência	de	débitos	condominiais	—	caso	o	imóvel	seja	localizado	em	um	condomínio.
 Além disso, é preciso verificar nos entes públicos (União, Governo, Prefeitura, concessionários, autarquias etc) se a propriedade que você pretende 
comprar é ou não declarada como utilidade pública, já que esse tipo de bem pode ser objeto de desapropriação no futuro. Não se esqueça de que, após o 
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Perguntas frequentes

1 - Até quanto a renda pode ser comprometida?
Os encargos do financiamento comprometerão no máximo até 30% da 
renda familiar bruta comprovada e ficarão condicionados, também, à 
existência de Margem Consignável (MC) compatível para desconto em 
Bilhete de Pagamento (BP).
2 - Porque a CCCPM exige extrato bancário para realização de 
Empréstimo Imobiliário?
O extrato bancário é solicitado para conferência junto ao contra-cheque 
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.
3 - 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 necessário 
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 em nosso setor de Atendimento.
4 - O que é averbação?
É um feito à margem da matrícula do imóvel existente no cartório 
imobiliário competente de sua circunscrição, mencionando possíveis 
alterações ou ocorrências em sua descrição. Exemplo: alterações no 
nome da rua, no número, qualificação, etc.
5 - O que é Portabilidade?
É a transferência de uma operação de crédito de uma instituição credora 
original para uma instituição proponente, por solicitação do devedor. 
Nessa operação o valor e o prazo da operação na instituição proponente 
não podem ser superiores ao saldo devedor e ao prazo remanescente da 
operação de crédito objeto da Portabilidade.
A Portabilidade é feita através um sistema gerenciado pela Câmara 
Interbancária de Pagamentos (CIP). Os custos relacionados à troca de 
informações e à transferência de recursos entre as instituições 
proponente e credora original não podem ser repassados ao devedor.
A CCCPM, por não estar enquadrada como instituição financeira, não 
tem acesso ao CIP e não pode efetivar a Portabilidade com as demais 
instituições financeiras. Atualmente, está aceitando apenas processos de 
Portabilidade de contratos oriundos da Caixa Econômica Federal (CEF), 
através de quitação do saldo devedor por boleto. Para solicitá-la o 
beneficiário deverá solicitar seu financiamento imobiliário na Sede ou 
Postos de Atendimento da CCCPM ou por meio do site da internet e 
intranet no link Financiamento Imobiliário On-Line. Você receberá sua 
carta de crédito com as informações para realizar a Portabilidade. O 
contato com a agência da CEF detentora do contrato de financiamento 
deverá ser feito, inicialmente, pelo próprio beneficiário.
6 - Se o proponente já possui imóvel pode comprar um segundo imóvel 
através da CCCPM?
Sim. Quem já é proprietário de um ou mais imóveis, poderá candidatar-
se a financiamento imobiliário pela CCCPM, desde que possua a 
capacidade financeira compatível com os encargos pertinentes.

fechamento do negócio e a assinatura do contrato, uma discussão judicial 
para responsabilizar quem vendeu o imóvel com problemas ou dívidas pode, 
além de ser cansativa e onerosa, não gerar o resultado esperado. Por isso, é 
preciso verificar cada documento da propriedade antes de tomar a decisão 
de comprá-la. 

Documentos do vendedor
 Além de checar a documentação do imóvel, é muito importante 
conferir os documentos e a idoneidade de quem está oferecendo a 
proposta de negócio. O objetivo disso é evitar qualquer possibilidade de 
fraude. Solicite os seguintes documentos:
	 •	cópia	do	CPF/CNPJ	e	RH	e	documentos	dos	sócios	da	empresa	
(caso seja pessoa jurídica);
	 •	certidão	negativa	do	FGTS	(caso	seja	pessoa	jurídica)	e	do	INSS;
	 •	certidão	de	nascimento	atualizada	—	para	averiguar	o	estado	
civil do vendedor;
	 •	 certidão	da	 justiça	estadual	ou	 federal	—	para	analisar	 se	há	
ocorrência de ações criminais, cíveis ou ações de execução fiscal;
	 •	 certidão	 negativa	 de	 débitos	 tributários	 das	 Fazendas	
Municipais, Estaduais e Federais;
	 •	certidão	negativa	da	Justiça	Federal;
	 •	certidão	negativa	da	Justiça	do	Trabalho.
 Vale mencionar, ainda, que, diante da legislação brasileira, o 
indivíduo sempre deve cumprir com as obrigações de seus bens, 
incluindo as dívidas. E isso independe de serem presentes ou futuros, de 
acordo com o que estabelece o art. 591 do Código de Processo Civil. 

Vistoria do imóvel
 Por fim, mas não menos importante, é fundamental analisar se o 
imóvel não tem defeitos que possam não ter sido apontados pelo 
vendedor. Verifique o documento de vistoria da propriedade, pois nele 
constará o estado atual de cada elemento que integra o bem. Analise o 
estado das torneiras e dos vasos sanitários. Dê descarga, abra as torneiras 
e deixe a água correr por um tempo para perceber os vazamentos. Caso a 
água apresente uma coloração típica de ferrugem, pode significar que o 
imóvel tem uma tubulação antiga e será necessário algum tipo de 
reforma estrutural.
 A parte elétrica também não pode ser ignorada. Teste todas as 
luzes e os chuveiros do imóvel nos horários de pico (entre às 19h e 21h) 
para ver se ocorrem alterações na intensidade de energia. A substituição 
de uma rede elétrica pode ser bastante onerosa. Verifique também o 
estado da pintura do teto e das paredes, pois sinais que apontem que o 
local foi pintado recentemente podem significar que alguns aspectos 
foram ocultados, como infiltrações, vazamentos ou bolor, principalmente 
na área da lavanderia e do banheiro. Atenção especial também deve ser 
dada a fachada do imóvel, pois uma com apresentação negativa pode ser 
sinônimo de que, em breve, será preciso investir altos valores em cota 
extra para uma reforma. Esse processo pode gerar grandes dores de 
cabeça no futuro, em especial se a propriedade é localizada dentro de um 
condomínio.
 Como você pôde conferir neste artigo sobre  “o que verificar 
antes de comprar um imóvel” , adquirir um bem de alto valor é uma 
tarefa que exige muito planejamento. Essa é uma decisão que não deve 
ser tomada do dia para noite, e há uma série de questões a ser 
considerada antes de fechar negócio. Bons negócios e conte sempre com 
a CCCPM para ajudar no sonho da casa própria.
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Conheça a CCCPM

Departamento de Programas 
Imobiliários (CC-40)

 Ao Departamento de Programas Imobiliários (CC-40) compete: 
assessorar a Administração da Autarquia quanto a política a ser adotada 
para os processos habitacionais e subsidiar o Departamento Financeiro 
na alocação de recursos destinados aos Projetos Imobiliários e 
Habitacionais da Autarquia.

Chefe Depto de Programas Imobiliários - CMG (RM1 - FN) Fábio Carrancho

 À Divisão de Projetos Imobiliários (CC-41) compete: estudar o 
comportamento da demanda apresentada nas pesquisas habitacionais; 
planejar, propor, executar e modificar os Projetos Imobiliários de interesse 
da Autarquia; e realizar estudos de viabilidade técnica e econômico-
financeira para dar publicidade a empreendimentos privados, para a 
obtenção de terrenos, para alienação de imóveis e para a permuta de 
imóveis de interesse da Autarquia.

Encarregada da Divisão de Projetos Habitacionais - CF (RM1 - EN) Elizabeth Sant’Anna Ruas Magalhães

Encarregada da Divisão de Projetos Imobiliários - 1ºT (EN) Tássia Helena Teixeira Marques e a 
Colaboradora Elaine Soanes da Silva

Ajudante da Divisão de Projetos Habitacionais - Servidora Civil Sheila Carvalho e Auxiliar do Depto de 
Programas Imobiliários -  3º SG - AD Fernanda Moreira 

 À Divisão de Projetos Habitacionais (CC-42) compete: planejar, 
propor, executar e modificar os Projetos Habitacionais da Autarquia; e 
obter os licenciamentos dos Projetos Habitacionais junto aos órgãos 
regulamentadores e fiscalizadores da administração pública e/ou 
concessionárias públicas, bem como a obtenção das respectivas 
certidões de habite-se junto às Prefeituras Municipais;
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Encarregada da Divisão de Projetos de Engenharia - CF (EN) Lílian de Vasconcellos Cavalcanti

 À Divisão de Projetos de Engenharia (CC-43) compete: elaborar 
ou providenciar a elaboração de anteprojetos; projetos básicos de 
engenharia e arquitetura; sondagem e levantamentos topográficos de 
terrenos concernentes aos Projetos Imobiliários e Habitacionais, bem 
como outros de interesse da Autarquia.

OBRAS EM ANDAMENTO
rESidENCial aldEia daS aSaS - São Pedro da aldeia - rJ
 Trata-se de empreendimento , em terreno próprio da CCCPM em 
modo associativo com a CEF, obra foi iniciada em dezembro de 2018. 
Foram realizadas intensas tratativas com a CEF, de modo a garnatir uma 
construção de qualidade e percalços posteriores. A situação atual é a 
seguinte:  180 aptos em fase de obtenção de habite-se, com previsão da 
entrega das chaves no primeiro trimestre  de 2021. Possui apartamentos 
de 58,68 m² e 58,18 m² (2 quartos c/suíte) - R$ 197.929,18. O 
empreendimento contará com piscina adulto/infantil, salão de 
festas,“playground”, churrasqueira, quadra poliesportiva, sala de 
musculação e espaço gourmet. Serão 180 apartamentos, divididos em 2 

ENTREGA DAS CHAVES DE IMIGRANTES
 
 Cumprindo com o compromisso de entregar a melhor qualidade 
para a família naval, em 18 de março de 2020 a CCCPM participou, com 
a construtora “M. ROCHA Engenharia”, da entrega das chaves do 
empreendimento “Residencial Imigrantes”, localizado as margens da 
rodovia Niterói - Manilha, em Neves (São Gonçalo), Rio de janeiro. Trata-
se de empreendimento em terreno próprio da CCCPM, em modo 
associativo com a CEF. Esta obra foi iniciada em JULHO 2017 e finalizada 
em NOVEMBRO 2019. Foram realizadas intensas tratativas com a CEF, 
de modo a garantir uma construção de qualidade e sem percalços 
posteriores aos beneficiários. Este empreendimento possui 126 
apartamentos divididos em dois blocos com apartamentos de 56,1 m² 
(02 quartos com suíte) e com apartamentos de 51,71m² (02 quartos 

blocos com 50 apartamentos (10 unidades por andar) e outros 2 blocos 
com 40 apartamentos (08 unidades por andar). - 02 quartos (uma suíte), sala, 
cozinha, área de serviço, varanda e uma vaga no estacionamento.
Localização: Rua Rosa Aranha S/N - Nova São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
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FUTUROS EMPREENDIMENTOS
EMPrEENdiMENto NoroEStE - Brasília - dF

 Foi adquirido terreno em Brasília situado na SQNW 302 PROJ K. 

Com base no estudo preliminar deste empreendimento, estima-se 

construir 66 unidades com área de 100m² a 200m² onde cada pavimento 

terá12 unidades, totalizando portanto 6 pavimentos.

sem suíte), todos com varanda, 01 vaga de estacionamento e ampla 
área de lazer com piscina, quadra de esportes, salões de festas, 
churrasqueiras etc.
 Mais uma vez queremos celebrar junto àqueles beneficiários que 
tiveram a  experiência  única  de  adquirir  um  imóvel  pela  CCCPM e 
puderam comprovar  que nossa Autarquia se apresenta como uma 
instituição que respeita o cliente e que busca constantemente a melhoria 
de seus produtos e serviços.
Contem sempre com a CCCPM; pois “seu sonho é a nossa missão”.
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EMPrEENdiMENto SaNto CriSto - rio de Janeiro
 A CCCPM está em negociação para adquirir um terreno, no Porto 
Maravilha, que atenda a família naval, próximo ao 1º Distrito Naval e que 
contemple a construção de cerca de 300 unidades.

EMPrEENdiMENto GUarÁ ii - Brasília / dF
 Atualmente está em fase de elaboração a documentação 
referente ao processo licitatório para a construção de 31 (trinta e uma) 
unidades habitacionais unifamiliares, no bairro Guará II, nas Quadras 
Externas 52 e 54, compostas por sala, cozinha, três quartos, área privativa 
de 70,59 m².

 Foram elaborados os Projetos Básico e Legal de Arquitetura, na 
Avenida Geremário Dantas – Jacarepaguá, Rio de Janeiro- RJ. O 
empreendimento FAROL DE JACAREPAGUÁ. será composto de 2 blocos 
com 6 pavimentos, com total de 48 unidades habitacionais, sendo 24 
unidades por bloco, com 4 apartamentos por andar.
 Cada unidade habitacional terá em média 85,26m será composta 
de varanda, sala, três quartos (sendo 1 suíte), cozinha, área de serviço e 
banheiro de serviço. Além de área de lazer com piscina e salão de festa. A 
CCCPM está em negociação com a Caixa Econômica Federal-CEF, iniciar a 
construção no primeiro trimestre de 2021.

rESidENCial Farol dE JaCarEPaGUÁ
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da cccpm
Dica

Sistemas de Amortização de 
dívida adotados pela CCCPM

 Os financiamentos e empréstimos imobiliários concedidos têm os fluxos de 
pagamentos calculados por meio de sistemas de amortização e correspondem a uma 
sequência de desembolsos em um determinado período de tempo. Os sistemas de 
amortização mais conhecidos e empregados pelo mercado são a Tabela Price e os 
Sistemas de Amortização Crescente e Constante, respectivamente SACRE e SAC. Esses 
pagamentos, conhecidos como prestações, normalmente mensais, são compostos de 
parcelas de juros e de amortização da dívida.  
 A CCCPM adota no Empréstimo Imobiliário (EI) a Tabela Price, que possibilita o 
ressarcimento da dívida por meio de prestações de mesmo valor, ao longo de todo o 
período contratado. Observa-se que os valores pagos a títulos de juros, mensalmente, 
são decrescentes, enquanto os relativos à amortização, crescentes. Esse sistema foi o 
escolhido devido ao produto ter teto e prazo reduzidos.
 No financiamento Imobiliário (FI) a Autarquia adota o SACRE, que prevê 
parcelas mensais de amortização crescentes ao longo de todo o período de 
pagamento da dívida, reduzindo ao mesmo tempo as parcelas mensais de juros sobre 
o saldo devedor. Dessa forma, o mutuário é beneficiado, pois desembolsa um menor 
montante financeiro a título de juros, ao final da dívida.  A prestação pelo SACRE se 
mantém constante durante doze meses, quando então é recalculada. 
 A CCCPM ainda disponibiliza o sistema SAC para o FI. Contudo orienta seus 
beneficiários a optarem pelo SACRE, por ser o mais vantajoso dos sistemas. A diferença 
entre eles está no cálculo da parcela mensal de amortização. Enquanto no SACRE é 
crescente, no SAC é constante. A prestação pelo SAC é mensalmente recalculada.
 Normalmente, as prestações do FI concedido pela CCCPM, mesmo 
considerando o reajuste mensal do saldo devedor da dívida pela Taxa referencial (TR), 
são decrescentes, possibilitando folga orçamentária para o beneficiário ao longo 
do prazo contratado, na maioria das vezes de 360 meses.

 A CCCPM disponibiliza, em sua página, o FI on-line. Trata-se de uma ferramenta que permite o acesso rápido e prático à carta de crédito do FI. 
Nesse processo, cópias simples da documentação inicial serão inseridas no site para análise da CCCPM e posterior emissão da carta de crédito, evitando-
se o deslocamento do beneficiário para os Postos de Atendimento ou despesas com envio de documentos via postal.
 Os interessados no FI on-line poderão obter informações adicionais sobre os procedimentos necessários à solicitação da carta de crédito, na 
página da CCCPM na internet: www.marinha.mil.br/cccpm/?q=fi-online, ou, na intranet, www.cccpm.mb/?q=fi-online.

 Também está disponível na página da CCCPM, 
o EI on-line. É uma ferramenta que permite o acesso 
rápido e prático à contratação do EI. Nesse processo, 
cópias simples da documentação inicial serão inseridas 
no site para análise da CCCPM e, após aprovação dos 
documentos, consignação da parcela e recebimento 
do contrato original assinado, é efetuado o depósito 
em conta-corrente do valor solicitado, evitando-se 
o deslocamento do beneficiário para os Postos de 
Atendimento.
 Os interessados no EI on-line poderão obter 
informações adicionais sobre os procedimentos 
necessários, na página da CCCPM na internet 
www.marinha.mil.br/cccpm/?q=ei-online, ou, 
na intranet, www.cccpm.mb/?q=ei-online.

FI e EI on-line



Financiamento Imobiliário: 

correção do saldo devedor

TR ou 

IPCA?

 A CCCPM disponibiliza financiamento imobiliário com taxas de juros distintas, dependendo do índice empregado na correção do saldo devedor 
(SD) do empréstimo, a Taxa Referencial (TR) ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA).
 As condições para financiamento de imóveis novos ou usados, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), são as seguintes:

 Para escolher a melhor opção para a correção do SD, é 
importante que o beneficiário conheça a aplicabilidade desses 
índices, seus comportamentos nos últimos anos, além de 
planejar adequadamente o prazo do financiamento.
 A TR é empregada no reajuste de aplicações financeiras, 
tais como a poupança e títulos de capitalização, e na correção 
dos saldos de contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Normalmente é de valor reduzido quando comparada a 
taxa de juros básica da economia brasileira, a SELIC.
 O IPCA é considerado o índice oficial para medição da 
inflação no país. O quadro e o gráfico a seguir mostram a 
evolução dos índices TR, IPCA (acumulados no ano) e a SELIC 
(mês de dezembro) dos últimos vinte anos. Observa-se que, 
nesse período, a curva de tendência da TR e do IPCA seguiu a 
mesma trajetória de baixa, contudo a média anual de diferença 
entre esses índices foi de 4,73%. Para a SELIC, verifica-se que 
para a sua maior pontuação, de 25% em dezembro de 2002, a 
TR foi de 2,8%, enquanto o IPCA alcançou 12,53%.

PROMORAR - 1º Imóvel PROMORAR - Faixas

CONDIÇÕES  I  II

Limite valor do imóvel R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 500.000,00 R$ 950.000,00 R$ 1.500.000,00 

6,00% 6,20% 6,40% 6,40% 7,40%

2,65% 2,65% 2,65% 2,85% 4,25%

2ºSG/3ºSG/CB    
Renda ≤ R$ 10,0mil 

SO/1ºSG                
Renda ≤ R$ 11,0mil 

Sem restrições                       
                        

Posto/Graduação/Renda 

Taxa de Juros efetiva (a.a.)   
Correção SD - TR

Taxa de Juros efetiva (a.a.)   
Correção SD - IPCA

ANO 
SELIC MÊS DEZ

2000 2,10% 5,97% 3,88% 15,75%

2001 2,29% 7,23% 4,95% 19,00%

2002 2,80% 12,53% 9,73% 25,00%

2003 4,65% 9,30% 4,65% 16,50%

2004 1,82% 7,60% 5,78% 17,75%

2005 2,83% 5,69% 2,86% 18,00%

2006 2,04% 3,14% 1,10% 13,25%

2007 1,45% 4,46% 3,01% 11,25%

2008 1,63% 5,90% 4,27% 13,75%

2009 0,71% 4,31% 3,60% 8,75%

2010 0,69% 5,91% 5,22% 10,75%

2011 1,28% 6,50% 5,22% 11,00%

2012 0,29% 5,84% 5,55% 7,25%

2013 0,19% 5,91% 5,72% 10,00%

2014 0,86% 6,41% 5,55% 11,75%

2015 1,80% 10,67% 8,88% 14,25%

2016 2,01% 6,29% 4,28% 13,75%

2017 0,60% 2,95% 2,35% 7,00%

2018 0,00% 3,75% 3,75% 6,50%

2019 0,00% 4,31% 4,31% 4,50%

MÉDIA TR 1,50%

MÉDIA IPCA 6,23%

MÉDIA (IPCA - TR) 4,73%

TR ACUMULADA 

JAN A DEZ

IPCA ACUMULADO 

JAN A DEZ

DIFERENÇA ÍNDICES   

 IPCA - TR
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 O atual cenário de inflação baixa e sob controle permite a que a 
TR acumulada seja reduzida. Como exemplo observamos a sua variação anual, 
desde 2018, de 0%. Quanto ao IPCA, mesmo mantido e referido cenário, a 
projeção oficial para os próximos dois anos é da ordem 3,00% ao ano.
 Nesse contexto, projetamos o custo de um financiamento 
imobiliário considerando os dois índices de atualização do SD, para os 
seguintes parâmetros:
Valor - R$ 300.000,00;
Prazo - 360 meses;
Taxa de juros /correção SD pela TR - 6,0% ao ano;
Taxa de juros /correção SD pelo IPCA - 2,65% ao ano;
Projeção TR anual - 0,0% ao ano; e
Projeção IPCA anual - 3,00% ao ano.
 Em que pese a dificuldade para a projeção futura para a TR e o IPCA, 
foi considerada a expectativa de crescimento econômico com baixa inflação.

 Os gráficos a seguir mostram o comportamento das prestações e 
do SD ao longo do prazo do financiamento. Constata-se que a tendência 
das curvas que representam as prestações é inversa, ou seja, enquanto a 
do IPCA é crescente, a da TR é decrescente. Quanto ao SD, a redução mais 
lenta da dívida se dá pela opção IPCA.

 Os resultados da simulação demonstraram que a escolha da TR 
como corretor do SD é a que possibilitou o menor custo para o 
financiamento. Além disso, é a que oferece menor risco a longo prazo, em 
caso de aumento da inflação, mesmo que por curtos períodos. O 
comportamento dos índices analisados contribuiu para essa conclusão. 
 A escolha do IPCA poderá se justificar para viabilizar a capacidade 
de compra do beneficiário, na medida em que a prestação inicial do 
financiamento é menor que a observada na opção TR. Contudo, é 
prudente que essa opção só seja feita em caso do beneficiário ter 
condições de quitar o SD no menor prazo possível, como por exemplo 
empregando recursos da venda de outro imóvel. Para reforçar essa 
orientação, verifica-se que os valores das prestações por ambas as opções 
se cruzam na 133ª prestação. A partir daí, a prestação com SD corrigido 
pela TR passa a ser mais vantajosa. Esse ponto de intercessão varia de 
acordo com o comportamento dos índices, podendo ocorrer muito antes 
em caso de aumento da inflação.

CMG (RM1-FN)  Stark - Tel.: 2105-7409
stark@marinha.mil.br

Solicite uma palestra em sua OM 
A CCCPM vai até você!
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 A pandemia do novo coronavírus fez a sociedade se reorganizar. 
A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM), 
sempre atenta aos movimentos da sociedade, criou mecanismos e 
ferramentas para minimizar o impacto e continuar tendo a missão de 
“facilitar aquisição de moradia própria ao pessoal da Marinha” como 
diretriz, mas sem esquecer da segurança e bem-estar dos seus militares/
colaboradores e de seus beneficiários.
 A CCCPM restringiu seu atendimento presencial e todos os 
atendimentos passaram a ser agendados no site, no aplicativo 
Agendamento On-line. A intenção é evitar a exposição desnecessária dos 
beneficiários reduzindo os riscos de contaminação e sem prejudicar o 
atendimento daqueles que não podem ter seus processos interrompidos, 
seja Financiamento Imobiliário (FI), Empréstimo Imobiliário (EI) ou 
qualquer outro assunto dentro dos elencados no menu do Agendamento 
On-line.
 Os dois principais produtos da CCCPM, o Financiamento 
Imobiliário e o Empréstimo Imobiliário contam, também, com 
modalidade On-line. No FI On-line, o beneficiário pode anexar toda 
documentação necessária a solicitação da carta de crédito no sistema e 
receber, dentro do próprio sistema, a carta de crédito. Já no EI On-line, o 

Como a CCCPM está atendendo 
durante a pandemia – 

conseqüências para os beneficiários

beneficiário igualmente anexa documentação e como último passo 
precisa que o contrato original chegue a Sede ou a algum dos Postos de 
Atendimento, preferencialmente, por via postal.
 A CCCPM vem envidando esforços para atualização e ampliação 
do seu atendimento telefônico, no entanto, sempre orienta aos seus 
beneficiários que as dúvidas, pedidos, informações e sugestões sejam 
encaminhadas preferencialmente para o e-mail cccpm.atendimento@
marinha.mil.br . Outra importante ferramenta é o Portal do Mutuário 
onde o beneficiário pode, por conta própria, acompanhar saldo devedor, 
retirar segunda via de boleto entre outras possibilidades. Todas as 
ferramentas citadas podem ser encontradas na página www.marinha.
mil.br/cccpm/.
 O seu sonho continua sendo a nossa missão e o momento é de 
organização e cautela. Dê sempre preferência as modalidades On-line. 
Caso seja absolutamente indispensável a presença do beneficiário, a 
CCCPM está pronta para recebê-lo, mas não esqueça: apenas mediante 
agendamento e respeitando todas as normas de segurança. A CCCPM 
oferece álcool em gel na entrada e nos guichês, funcionários trabalham 
com máscaras e protetor facial e é respeitado o distanciamento social.

PRECISANDO 
REFORMAR SEU 
IMóVEL?

A Caixa de Construções tem as 
melhores condições de 

Empréstimo Imobiliário.

www.marinha.mil.br/cccpm
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 A CCCPM, no cumprimento da sua missão, de facilitar a obtenção 
da casa própria ao pessoal da Marinha, participa que estão sendo 
oferecidos aos seus beneficiários, por Construtora/ Incorporadora, 
imóveis em condições especiais conforme a seguir.

Condomínio Solar da Valença - duque de Caxias - rJ
 Condomínio fechado com 6 casas duplex compostas de sala, 2 
suítes sendo uma com varanda, cozinha, área de serviço, lavabo e garagem, 
localizado na Rua Valença nº 95, Lote 14, Quadra 01, no Bairro Lafaiete, nas 
proximidades do Centro, no Município de Duque de Caxias - RJ.

EMPREENDIMENTOS 
DA INICIATIVA PRIVADA

olympia Park Clube Condomínio - rio de Janeiro - rJ
 Condomínio fechado, com segurança 24h, composto por 250 
casas duplex, com 2 quartos, 2 banheiros, 1 vaga, numa área total de 
36.000m², com 5.000m² destinados a um clube de lazer, com itens como: 
piscina, campo de futebol, quadra de vôlei de areia, 4 churrasqueiras, 
academia de ginástica, espaço infantil e salão de festas dentre outros. As 
unidades contam com área privativa de 88,88m² a 97,89m². A região 
conta com escolas, mercados e lojas de conveniência e infra-estrutura de 
transportes. Localizado na Estrada Cabuçu de Baixo nº 435, em Campo 
Grande, à cerca de 1,5 Km do Parkshopping Campo Grande e à 
aproximadamente 5Km da Avenida das Américas.

Condomínio Costa Verde  - Mangaratiba - rJ 
 Localizado na Rua Projetada A s/nº, quadra B, lote 06, no Distrito 
de Itacuruçá, Mangaratiba – RJ. Trata-se de casas triplex com sala, 
cozinha, área de serviço e lavabo no 1º pavimento, duas suítes com 
varandas no 2º pavimento e terraço com parte coberta e lavabo no 3º 
pavimento. As unidades possuem áreas privativas de 80,29m². O 
empreendimento fica a cerca de 15 minutos da Base Naval de Itaguaí e 
no município existe vasta rede de serviços e comércio.

Condomínio Penedos de inoã - Maricá - rJ
 Trata-se de 03 edifícios de 04 pavimentos com 04 apartamentos 
por andar e 2 coberturas lineares. Os apartamentos tipo têm área 
privativa de 64,67 m², 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro 
social, varanda e uma vaga de garagem. Os apartamentos do térreo 
contam ainda com área externa privativa de 15 a 60 m². As coberturas 
tem 122 m², 02 quartos (1 suíte), sala, cozinha, banheiro social, varanda 
coberta, churrasqueira e uma vaga de garagem. O condomínio tem área 
de lazer com uma churrasqueira. As cozinhas, áreas de serviço e 
banheiros têm as paredes totalmente revestidas em azulejo. Esta oferta é 
exclusiva para o edifício nº 1, que está pronto para morar.



Condomínio Santa Helena - itaguaí - rJ
 Constituído de 15 casas duplex, geminadas, com 2 quartos (uma 
suíte), 75m² de área construída, sala, cozinha, banheiro, lavabo, varanda e 
área de serviço. Cada casa possui uma área externa com garagem.

Condomínio Green Vale - São Gonçalo - rJ

 Edifício de 04 pavimentos, sendo 14 unidades habitacionais 
com 02 quartos, sala, varanda, banheiro, cozinha, área de serviço e 
vaga de garagem, estando disponíveis 06 unidades para aquisição. 
Revestimento em azulejo até o teto no banheiro, cozinha e área de 
serviço. Fino acabamento incluindo granito de luxo; guarda-corpo em 
vidro temperado verde e tubos de alumínio branco laqueado; todos 
os apartamentos, corredores e garagem com rebaixamento de teto 
em gesso; iluminação de escadas, corredores e garagem com sensores 
de presença e fotocélula; circuito interno de TV e portão automático 
para entrada de veículos. Os apartamentos do térreo têm área de 
87,72 e 89,75 m².

MARQUE SUA VISITA!
CMG (RM1-FN)  Stark
stark@marinha.mil.br
Tel.: 2105-7409

CONHEÇA A CCCPM

Visite as nossas instalações e
venha tomar um café conosco!
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 A CCCPM estabelece anualmente, o seu Plano de Divulgação. 
Neste plano está contido uma lista de prioridades de visitas e palestras 
nas OM, para buscar aquelas com maior concentração de militares, as 
escolas de formação e ainda, aquelas OM que não tenham recebido visita 
da CCCPM no último ano. Devido à pandemia de COVID–19 estas 
palestras e visitas da Unidade Móvel de Atendimento (UMA) foram 
interrompidas para contribuirmos com a luta desenfreada estabelecida 
contra a proliferação deste vírus. Entretanto, até a determinação do 
adiamento das palestras em abril 2020, já tínhamos realizado 12 palestras 
em diversas OM do Rio de Janeiro, com destaque para a FORSUP onde 
foram atendidos todos os navios daquela Força. Esperamos que com o 
fim desta pandemia, que se descortina no horizonte, a CCCPM volte a 
realizar as palestras e participar dos eventos da Marinha divulgando 
nossos serviços e produtos da melhor maneira possível. Esta esperança 
nos enche de satisfação, pois, estamos sempre tentando, de forma 
contínua, levar as melhores taxas de Financiamento e empréstimo 
imobiliário para nossos beneficiários. Este contato direto com nosso 
público-alvo é uma oportunidade enriquecedora de duas vias, ao passo 
que, da mesma forma que apresentamos informações sobre produtos e 
serviços para nossos beneficiários, esses realimentam nosso sistema com 
sugestões e questões, as quais se transformam no aperfeiçoamento de 
nossos produtos e serviços, alem de servirem também como novos 
requisitos para futuros empreendimentos residenciais. 

Atividades de Divulgação 2020

 Relembramos ainda, que estabelecido o fim desta pandemia, as 
OM podem solicitar, à CCCPM, a qualquer tempo, por mensagem, a 
realização de palestras, bem como a presença da nossa Unidade Móvel 
de Atendimento, neste caso, apenas para as OM da Área-RIO e/ou de 
grande concentração de pessoal.

 Recentemente, a CCCPM visando melhorar seu controle de 
satisfação dos beneficiários, quanto ao atendimento e aos serviços 
prestados nesta Autarquia, adquiriu 20 “tokens” de satisfação que foram 
inseridos diretamente na mesa de cada atendente, tanto na sede como 
nos nossos Postos de Atendimento (PA) espalhados pelos diversos 
Distritos Navais. Estes “tokens” serão utilizados para informar uma gama 
de conhecimentos necessários aos administradores desta Autarquia, 
quanto à qualidade dos serviços prestados em especial a qualidade do 
Atendimento. Através destas informações poderemos verificar o nível de 
satisfação do beneficiário quanto ao atendimento prestado. Os dados 

A CCCPM adquire “Tokens” de satisfação

estarão mapeados e ligados diretamente a um atendente, sendo 
facilmente estabelecida a qualidade de serviços prestados por cada 
funcionário. Estes dados depois de avaliados serão muito importantes 
para a geração de informações que serão levados aos diversos Conselhos 
Internos para elaboração de políticas de trabalho, metas e a busca da 
melhoria da satisfação dos nossos beneficiários. Também cabe ressaltar 
que estas informações prestadas vão de encontro às necessidades 
estabelecidas na certificação ISO 9001/2015, a qual esta Autarquia é 
detentora. Estamos a cada dia procurando maneiras de melhorar nosso 
atendimento. Utilize sempre estes “tokens” após um atendimento e todos 
os outros canais de relacionamento existentes na CCCPM, como 
ouvidoria, papeletas de satisfação e sugestões, afinal de contas, “Seu 
sonho é nossa missão”.
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TRANSMISSÃO DO CARGO DE DIRETOR 
EXECUTIVO DA CAIXA DE CONSTRUÇÕES 
DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA
 No dia 06 de maio, foi realizada a transmissão do cargo de Diretor 
Executivo da Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha ao 
CMG (IM) RUSSLAN RANGEL PEREIRA. Esta cerimônia foi realizada na Sala 
de Reuniões do 13 º andar, presidida pelo Exmo Sr CA (IM) Sergio 
HENRIQUE da Silva Almeida com a presença de representantes de toda a 
Força de Trabalho.

Palavras iniciais do novo Diretor Executivo

 Neste momento de chegada à CCCPM, pude verificar o qual singular 
é esta casa. “Uma fábrica de sonhos” esta é a melhor definição, conforme nos 
mostra nosso lema: “seu sonho é a nossa missão”. Poder contribuir para 
promoção do bem estar da Família Naval é deveras gratificante.
 Aprender novos métodos de trabalho e novos sistemas de gestão 
será o maior desafio neste ano de pandemia. Espero contar com esta 
maravilhosa força de trabalho que muito me ensinará e assessorará 
quanto ao rumo certo a ser seguido dado pelo nosso presidente e pelo 
escalão superior. 
 A Pandemia da COVID-19 mudou nossas vidas e nosso jeito de 
trabalhar. Nossas atividades foram literalmente modificadas em casa e no 
trabalho. Reinventamos a CCCPM, nossas atividades, nosso atendimento, 
nossos produtos e aproveitamos para reestruturar Departamentos internos 
face às novas exigências de trabalho delineadas durante a pandemia. 
 A nossa missão principal que é propiciar a aquisição de moradia 
para nossos beneficiários continuará sendo cumprida com afinco. 
Estamos preparando novos empreendimentos e lançamentos no futuro, 
sempre pensando em nossos beneficiários. Realizamos nossas atividades 
sempre de olho nas recomendações das autoridades sanitárias, por isto, 
preparamos a CCCPM para receber nossos beneficiários com o novo 
agendamento de serviços evitando-se assim aglomerações, sempre com 
foco na saúde da Família Naval. 
 Estamos em busca de soluções criativas e sustentáveis neste ano 
de 2020. Coloco-me à disposição dos nossos beneficiários para ajudar a 
concretização do sonho da casa própria. 

Principais OM da carreira
Escola Naval – Aluno de 1992-1996
CIAW 1996-1997
CV Inhaúma 1997-1998
COMESQDCV-1 1998-1999
CASOP 1999-2009
GNHO 2009-2012
HNMD 2012-2017
DEPFMRJ 2017-2019 - Diretor
EN 2019-2020
CCCPM – Diretor Executivo 2020

RUSSLAN RANGEL PEREIRA
  Capitão de Mar e Guerra (IM) 

Diretor-Executivo
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SERVIÇOS AMBIENTAIS E ECOSSISTÊMICOS 

Por Francisco Carrera

Os novos modelos de acesso 

ao capital natural

 Quanto poderia valer o serviço que as abelhas e demais insetos 
nos prestam ao polinizarem flores de grandes plantações em áreas 
rurais? Quanto também poderia valer o serviço prestado pelas florestas 
urbanas em reduzirem as temperaturas das cidades em dias de verão? 
Estes questionamentos já estão sendo respondidos por políticas 
públicas e privadas e por iniciativas na área da economia e da ecologia.  
Há 10 anos atrás, foi produzido o relatório TEEB2 (The Economics of 
Ecosystem and Biodiversity), que já abordava a valoração da 
biodiversidade e dos ecossistemas e trazia instrumentos e ferramentas 
com condições de subsidiar políticas públicas e privadas para tanto. O 
tema gerou grande interesse por parte dos mercados financeiros de 
ativos ambientais, que ensejou na Aprovação da Declaração do Capital 
Natural3 durante a Conferência Rio+20, em 2012, na Cidade do Rio de 
Janeiro. Pela primeira vez, Instituições financeiras e Bancárias chegaram 
a um consenso de que seria imperioso um trabalho profícuo, destinado à 
análise da valoração econômica dos ecossistemas e dos componentes 
da biodiversidade. Até então, os conceitos de Economia verde e Capital 
Natural já emolduravam as relações jurídicas ambientais e econômicas. 
Contudo, a discussão, inclusive das Cláusulas da Convenção da 
Biodiversidade, ensejaram uma maior observação, com critérios mas 
específicos em relação aos serviços ambientais e ecossistêmicos. Os 
mercados e as empresas passaram a observar os recursos naturais como  
potenciais ativos com condições de promoverem, inclusive o controle de 
seus patrimônios. No Brasil, o CEBDS(Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável), instituição que reúne inúmeras 
empresas de grande porte que promovem amplo debate sobre  
sustentabilidade empresarial e diversos outros temas afetos,  foi uma das 
instituições que em conjunto com setores acadêmicos e institucionais, 

dedicaram-se ao estudo, definição e abordagem  tanto dos serviços 
ambientais quanto dos ecossistêmicos. Importante destacar o trabalho 
desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas,  através de seu Centro de 
Estudos em Sustentabilidade, que colaboraram em muito na elaboração 
e construção de ferramentas de apuração destes serviços ecossistêmicos. 
Conceitualmente a definição de serviços ambientais é gênero e os 
serviços ecossistêmicos, espécie. Os primeiros, ( ambientais ) são 
conceituados como “as funções oferecidas naturalmente pelos 
ecossistemas, mantidas, aprimoradas ou restauradas por ação do 
homem, visando a conservação de condições ambientais adequadas 
para a vida no Planeta.” Assim, os serviços ambientais ou ecossistêmicos 
se referem aos benefícios que as pessoas obtêm da natureza, direta ou 
indiretamente. E estes serviços são de extrema importância para o bem 
estar humano e para as atividades econômicas. Um ecossistema é 
definido como um dinâmico e complexo relacionamento entre plantas, 
animais e comunidades de micro-organismos e de elementos não vivos 
(solo, água, ar), todos interagindo em equilíbrio. Já os  serviços 
ecossistêmicos são os bens e serviços que nós obtemos dos ecossistemas 
direta ou indiretamente.  No que se refere aos Serviços Ambientais o 
Brasil já caminha a longos passos na regulamentação e definição das 
relações jurídicas e técnicas advindas desta atividade. O Serviço 
Ecossistêmico é a capacidade da natureza de garantir que a vida exista 
para todos, ou seja, a natureza trabalha (presta serviços) para a 
manutenção da vida e de seus processos. O que melhor difere, na verdade 
serviços ambientais de ecossistêmicos, é a intervenção e participação 
antrópica. Nos Serviços ambientais, a participação da ação humana é 
essencial. Já nos serviços ecossistêmicos, estes são prestados pelo 
próprio componente da biodiversidade, sem o componente ou 



intervenção humana. Melhor exexplo seria o serviço de polinização, 
realizado pelos insetos, aves, répteis e mamíferos.  Já o instrumento 
intitulado “Pagamento por Serviços Ambientais – PSA”, na verdade 
consiste em uma série de atos jurídicos incentivadores de ações humanas 
destinadas a garantir o bom equilíbrio ambiental e o exercício da função 
ambiental do ecossistema natural. Melhor exemplo é o PSA Hídrico, onde 
alguns órgãos públicos gestores da política de recursos hídricos, 
promovem o pagamento destinado a cidadãos, para que os mesmos 
realizem ações de conservação dos mananciais, bacias hidrográficas e 
áreas de preservação permanente. Esta iniciativa já vem sendo 
desenvolvida em diversos Estados da Federação. Além do PSA Hídrico 
ainda existem diversas outras modalidades de serviços ambientais. No 
Estado do Rio de Janeiro o Serviços Ecossistêmicos foram reconhecidos e 
regulamentados pelo Decreto nº 43.029/11, que criou o Programa 
Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais ( PRO-PSA)  que já vem 
sendo executado e em seu Artigo segundo,4 considera Serviços 
Ambientais aqueles passíveis de retribuição, direta ou indireta, monetária 
ou não, as práticas e iniciativas prestadas por possuidores, a qualquer 
título, de área rural situada no Estado do Rio de Janeiro, que favoreçam a 
conservação, manutenção, ampliação ou a restauração de benefícios 
propiciados aos ecossistemas. E o mesmo Decreto, classifica os serviços 
ecossistêmicos nas seguintes modalidades: I – conservação e 
recuperação da qualidade e da disponibilidade das águas; II – 
conservação e recuperação da biodiversidade; III- Conservação e 
recuperação das Faixas Marginais de Proteção – FMP; IV- Sequestro de 
carbono originado de reflorestamento das matas ciliares, nascentes e 
olhos d´água para fins de minimização dos efeitos das mudanças 
climáticas globais.  Importante salientar que este decreto dispõe sobre os 
serviços ambientais, e em especial sobre a sua política de pagamento, 
contudo, exclusivamente destinado às ações de conservação de 
mananciais hídricos. Já em relação aos serviços ecossistêmicos muitos 
doutrinadores  consideram estas iniciativas, como parte integrante do rol 
de serviços ambientais. Contudo esta abordagem conceitual merece um 
melhor esclarecimento doutrinário.  Inicialmente a distinção conceitual é 
bem diferenciada dos serviços ambientais.  Enquanto aqueles dependem 
da exclusiva participação antrópica para serem considerados, os serviços 
ecossistêmicos não dependem desta conduta. Eles existem por si só, e 
são prestados ou fornecidos pelos componentes da biodiversidade que 
integram os ecossistemas naturais do Planeta. Neste rol estão os serviços 
de polinização, regulação climática, regulação da erosão, ciclagem de 
nutrientes, manutenção da biodiversidade, purificação de água, 
formação do solo, turismo, recreação, atividade cultural, regulação de 
doenças humanas e muitas outas ações.  A doutrina divide estes serviços 
em categorias de regulação, provisão, suporte e culturais.  Também no 
Estado do Rio de janeiro, no ano de 2012, o Decreto nº 43.9465  
regulamentou a contribuição financeira devida pelos serviços 
ecossistêmicos proporcionados por unidades de conservação estaduais, 
porém, em seu Art. 2º,  restringiu a  conceituação destes serviços àqueles 
gerados pelas Unidades de Conservação do Estado destinados às 

empresas públicas ou privadas, responsáveis pela distribuição de energia 
elétrica, diminuindo, sobremaneira o leque de abrangência, já 
plenamente considerado pelas Instituições Internacionais dos setores 
público e privado.  Atualmente no cenário nacional, 02 Projetos de Lei 
encontram-se em tramitação no Senado Federal. O primeiro, ( PLS 
5028/19) e o segundo ( PLS 3791/19) ambos com definições que 
merecem reparos, em razão de algumas incongruências práticas e 
conceituais. De outra sorte, o Ministério do Meio Ambiente, mesmo 
diante da ausência de uma legislação  federal específica,  publicou a 
Portaria nº 288 de 2 de Julho de 20206, que Instituiu o Programa Nacional 
de Pagamentos por Serviços Ambientais (- Floresta+), porém, se 
restringindo aos componentes florestais e sem referência às políticas e 
plataformas á existentes em nível nacional.  Mesmo com este imbróglio  
normativo, a iniciativa privada, em conjunto com a academia e 
organizações não governamentais não ficou silente em relação aos 
serviços ecossistêmicos. No cenário internacional, em que pese a 
iniciativa TEEB, já acima referida. Além deste, foi criada a   Plataforma 
Internacional sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES)7 
que. é um órgão intergovernamental independente estabelecido pelos 
Estados para fortalecer a interface ciência-política para biodiversidade e 
serviços ecossistêmicos para a conservação e uso sustentável da 
biodiversidade, bem-estar humano a longo prazo e desenvolvimento 
sustentável. Foi estabelecido na Cidade do Panamá, em 21 de abril de 
2012, por 94 governos e não é um órgão das Nações Unidas Hoje  este 
órgão é plenamente atuante,  de caráter participativo e transdisciplinar.  
Seguindo o mesmo caminho, o Brasil criou a Plataforma Brasiliera de 
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos – BPBES (do inglês, Brazilian 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)  que foi constituída 
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inicialmente como um Grupo de Trabalho da  Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência/SBPC. Esta plataforma funciona desse 
2015 com o suporte financeiro do  Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq, do  Programa 
BIOTA/FAPESP e do apoio da Academia Brasileira de Ciências/ABC e 
da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável/FBDS. 
Sua função é produzir relatórios, estudos científicos e temáticos e 
todas as demais informações para o acesso ao conhecimento sobre  
a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos no Brasil.  Em paralelo 
a Plataforma, o Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável- CEBDS, também desenvolveu 
algumas iniciativas destinadas ao esclarecimento e acesso do setor 
empresarial à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, de 
forma a incluir a biodiversidade no processo de tomada de decisões 
das empresas e elaborou um rol de metas empresariais intitulado 
o  Compromisso Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade.1 O 
documento, que já conta com a adesão de grandes empresas 
associadas ao CEBDS, define nove metas até 2030 com foco em 
prevenção, mitigação, compensação e geração e compartilhamento 
de informações. Pelo que observamos, o tema da biodiversidade já 
não mais elenca o rol de questões ambientais ilustrativas. Do 
contrário, está no centro das preocupações de gestores públicos e 
privados, e constitui um dos pilares mais importantes das modernas 
moedas do planeta. Ao lado da informação, a biodiversidade é um 
patrimônio que irá reger as relações comerciais deste século e de 
muitos outros vindouros. As Metas de Aichi, da Convenção da 
Biodiversidade, estabelecidas nesta cidade Japonesa em 2010, 
vencem neste ano. E muito pouco foi feito de lá até os dias atuais. 
Por mais uma vez, iremos descumprir prazos de compromissos 
internacionais assumidos. Queimar floresta, caçar animais silvestres, 
desmatar ilegalmente e destruir o patrimônio ambiental, são  
condutas que hoje se assemelham à conduta de se incendiar uma 
nota de duzentos reais. Na verdade você estará queimando o lobo 
guará por duas vezes.... Reflita. Você pode ter mais do que ouro e 
diamantes em sua propriedade e sequer sabia disto...

1 Francisco Carrera é advogado,  consultor  em meio ambiente da CCCPM, titular das 
medalhas Mérito Tamandaré e Amigos da Marinha do Brasil,  Adesguiano, paisagista, 
escritor, professor de Direito,  membro da União Brasileira da Advocacia Ambiental – 
UBAA , palestrante, coordenador de cursos de Pós Graduação em Direito Ambiental e 
Urbanístico, é pós graduado em Auditoria e Perícias Ambientais, Mestre em Direito da 
Cidade pela UERJ,  especialista em serviços ambientais e ecossistêmicos,  autor e co-autor 
de diversas obras de direito ambiental e urbanístico. É professor da Escola de Magistratura 

do Rio de Janeiro – EMERJ e do IBMEC,  foi professor convidado do MBE da COPPE/UFRJ. É 
membro do Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB, e integrante da Comissão de Direito  
Direito Agrário. É Presidente da Comissão de Direito Municipal da OAB- É Coordenador 
Geral da Biodiversidade da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade do  RJ, 
2-http://www.teebweb.org/
3-https://portal.fgv.br/noticias/37-presidentes-instituicoes-financeiras-assinam-
declaracao-capital-natural-elaborada-pelo
4-DECRETO Nº 42.029, DE 15 DE JUNHO DE 2011 Art. 2º - São considerados serviços 
ambientais, passíveis de retribuição, direta ou indireta, monetária ou não, as práticas e 
iniciativas prestadas por possuidores, a qualquer título, de área rural situada no estado do 
rio de Janeiro, que favoreçam a conservação, manutenção, ampliação ou a restauração 
de benefícios propiciados aos ecossistemas, que se enquadre em uma das seguintes 
modalidades: I- conservação e recuperação da qualidade e da disponibilidade das águas; 
II- conservação e recuperação da biodiversidade; III- conservação e recuperação das faixas 
marginais de proteção - FMP; IV- seqüestro de carbono originado de reflorestamento 
das matas ciliares, nascentes e olhos d´água para fins de minimização dos efeitos das 
mudanças climáticas globais.
5-DECRETO Nº 43946 DE 22/11/2012Art. 2º. Para efeito deste Decreto são consideradas 
as seguintes definições:
I - Unidade de Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
II - Zona de amortecimento: entorno de uma unidade de conservação de proteção 
integral, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, 
considerando a área definida no seu plano de manejo ou, na sua ausência, os limites 
considerados pela Resolução CONAMA nº 428/2010 ou outra que lhe venha a suceder.
III - Serviços ecossistêmicos: benefícios proporcionados por unidades de conservação 
estaduais a determinadas atividades, econômicas ou não, que minimizem seus custos 
operacionais, como por exemplo a preservação e proteção de florestas nativas, a 
manutenção da quantidade e qualidade de recursos hídricos para abastecimento 
público ou não, bem como as ações para proteção da flora e fauna nativas.
IV - Princípio Provedor-Recebedor: estabelece que o provedor de serviços ecossistêmicos, 
entendido como as unidades de conservação estaduais, seja compensado, mediante 
pagamento, pela provisão e proteção dos benefícios disponibilizados a determinada 
pessoa física ou jurídica ou à sociedade.
V - Pagador de serviços ecossistêmicos: pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
responsável pela implantação de antenas ou, ainda, responsável pela geração e 
distribuição de energia elétrica, beneficiários da proteção proporcionada por uma 
unidade de conservação estadual.
VI - Beneficiário do pagamento dos serviços ecossistêmicos: unidade de conservação 
estadual, inclusive Reserva Particular do Patrimônio Natural estadual, ou órgão público 
gestor da mesma, que oferece benefícios ecossistêmicos ao desenvolvimento de 
atividades econômicas.
VII - Antena: dispositivo que tem como objetivo transmitir e receber ondas eletromagnéticas 
no espaço (telefonia celular, radiocomunicação, televisão etc.), preso ou não a uma 
estrutura fixa.
6 - h t t p s : / / w w w. i n . g o v. b r / e n / we b / d o u / - / p o r t a r i a - n - 2 8 8 - d e - 2 - d e - j u l h o -
de-2020-264916875
7 https://ipbes.net/about
8-https://cebds.org/publicacoes/compromisso-empresarial-brasileiro-para-a-
biodiversidade/



SIMPLICIDADE NA SUSTENTABILIDADE
“A simplicidade é o último grau da sofisticação”

Leonardo da Vinci

 Na CCCPM desde 2004, no local onde se encontra situada a 
Autarquia e na sociedade do entorno, mudanças positivas vieram ao 
encontro de inovações, desejadas e paulatinamente conquistadas, o que 
permitiu perseguir o objetivo de acompanhar as demandas de 
adaptação às previsões do tripé social, ambiental e de governança, 
também as prescrições legais ou normativas de proteção aos clientes e à 
sociedade. Nesse contexto agregaram valor de trabalho continuado a 
Coleta Seletiva e a adoção de Ações Sociais com a colaboração de 
parcerias externas.

 A Força de Trabalho, sucessivamente renovada e proativa, 
permitiu à Autarquia vivenciar uma paulatina, inesquecível, realização: a

dinamização e a consolidação de práticas de natureza socioambiental, 
nos moldes de orientação do Programa Netuno e Modelo de Excelência 
em Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade.

 Essas práticas não teriam sido vivenciadas na ausência das 
ferramentas de educação recebidas no âmbito da MB para aplicação do 
MEG, sob a gerência de critérios estabelecidos pelo Programa Netuno. Ao

longo desses anos, muitas instituições, cuja missão é amparar a 
comunidade menos favorecida, foram apoiadas em suas necessidades, 
também muitos materiais, no passado, considerados inservíveis e 
descartados foram reconduzidos para os centros de captação adequados

e enviados para os centros de produção apropriados.

 Destarte, a Autarquia, submetida à Auditoria externa para 
avaliação de suas práticas de sustentabilidade, logrou alcançar em 2015 
nove categorias dentre as dezessete previstas pela Organização das 
Nações Unidas, para o efetivo alcance dos Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável (ODS), conforme previsão da Organização das Nações Unidas

(ONU), quais sejam: erradicação da pobreza, acesso à saúde, igualdade de 
gênero, energia acessível e limpa, redução das desigualdades, combate às 
alterações climáticas, vida debaixo d’água e vida sobre a Terra.

Pesquisa Habitacional - 2020
 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 anualmente 
realiza uma pesquisa habitacional direcionada a Família Naval (Militares, 
Servidores Civis e Pensionista), visando ao levantamento de informações 
que indiquem os locais de maior demanda para aquisição de moradia 
que justifiquem algum tipo de empreendimento. Esta pesquisa é 
disponibilizada por Estado, Cidade (com mias de 100 mil habitantes) e 
Bairro de sua preferência.

 Divulgado pelo Boletim de Ordens e Notícias (BONO), a 
pesquisa está disponibilizada na página da CCCPM, até o final de 2020, 
na intranet (www.cccpm.mb), ou na internet na seguinte URL: 
www.cccpm.mar.mil.br. Também está disponível para 
preenchimento nos 11 pontos de atendimento da CCCPM em todos os 
Distritos Navais e na própria sede. Convidamos a Família Naval a 
prestigiar a pesquisa, pois ela será o vetor de informação para decisões 
da CCCPM de empreender ações para a realização do sonho da casa 
própria pelo pessoal da Marinha.

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

www.marinha.mil.br/cccpm 
ou www.cccpm.mb
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 Em 2020, com as ocorrências que tomaram conta do planeta e 
com a necessidade de reduzir as atividades para proteção da Força de 
Trabalho, não houve empecilho vigoroso que impedisse as ações 
socioambientais de tomarem lugar em apoio às necessidades presentes, 
conforme é possível observar nas imagens publicadas a seguir.
 Realizamos diversas doações de sangue durante a pandemia para 
apoiar os necessitados e recompletar os estoques dos bancos de sangue.

24



25

 Dessa forma, rumo ao futuro, em direção ao alcance dos 
Objetivos do Milênio, na Agenda prevista pela ONU, com prazo de 
efetivação para as nações em 2030, e em ação para as necessidades de 
construção de uma sociedade mais solidária, a Força de Trabalho 
motivada prossegue a cumprir as prescrições salutares e progressistas 
do Programa Netuno como contribuição para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
 Realizamos diversas campanhas de alimentos e continuamos 
com a nossa coleta seletiva na Autaquia.

Campanha de Alimentos - Matriz Santa Rita

Galpão Hélio Pellegrino - Entrega de negativos para reutilização

Campanha do Agasalho - Matriz Santa Rita

Material de informática  para reciclagem

Reciclagem de papel
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“Estai sempre prontos a responder para vossa defesa, a todo 
aquele que vos pedir, a razão de vossa esperança” (Pedro 3, 15)

 O Círculo Bíblico da Autarquia, composto de oficiais, praças, 
colaboradores e estagiários, que se reúnem semanalmente para 
meditação da Palavra de Deus. São momentos de partilha de experiências 
e de testemunhos, que ajudam a fortalecer a Fé, e que revigoram as forças 
de todos para enfrentarem as dificuldades da labuta diária.

CÍRCULO BÍBLICO

 Eu sou o CT(FN) Daniel Silva e gostaria de agradecer ao excekente 
serviço prestado pela CCCPM no processo de carta de crédito. Funcionários 
muito atenciosos e dedicados à família naval. Muito grato.  Adsumus

 Gostaria de parabenizar, excelente atendimento, muito 
prestativo e eficiente, estou muito satisfeita com o atendimento recebido, 
não poderia deixar de elogia-los! Camilla e Ramon

 Estava tentando fazer um agendamento marinha desde do início 
mês. Infelizmente achei muito difícil e não estava conseguindo.  Graças a 
Deus consegui. Quero agradecer muito pois estava precisando pegar os 
documentos da casa.  Elaine  Inês Rodrigues

 Gostaria de agradecer toda a equipe da CCCPM por ter nos 
ajudado a realizar um grande sonho, que foi a compra de nosso primeiro 
apartamento, em especial a equipe do FI, que envidaram todos os seus 
esforços para realização desse sonho! Bravo Zulu! Respeitosamente,  Camilla 

 
 Com enorme satisfação, venho através deste agradecer ao 
atendimento que recebi na data de hoje, pela ouvidoria . Atendimento de 
excelência ! Muito anteciosa e educada. Agradeço pelo profissionalismo, 
gentileza, e competência!  Pessoas assim, como você me faz acreditar em 
dias melhores !!! Um forte abraço. Att, Janaina Saturnino

A CAIXA DE CONSTRUÇÕES 
PODE AJUDAR A
REALIzAR O SEU 

SONHO DA CASA PRóPRIA.

•	Financiamento	Imobiliário
•	Empréstimo	Imobiliário
•	Consultoria	Imobiliária	Gratuita

www.marinha.mil.br/cccpm



a CCCPM está presente nos 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: cccpm.atendimento@marinha.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: comemch.cccpm@marinha.mil.br

1ºDN - São Pedro da Aldeia - RJ
BAeNSPA - Rua Comte. Ituriel, s/nº 
Fluminense - CEP: 28944-054
Tel/Fax: (22) 2621-3934 | RETELMA: (8117) 2056
E-mail: baenspa.cccpm@marinha.mil.br

2ºDN -Salvador - BA
Com2ºDN - Av. das Naus, s/nº 
Cidade Baixa - CEP: 40015-270 
Tel: (71) 3507-3848 | RETELMA: (8210) 3848
E-mail: com2dn.cccpm@marinha.mil.br

2ºDN -Aratu - BA
Com2ºDN - Rodovia BA-528, s/nº - São Tomé 
de Paripe - Salvador - CEP: 40800-310 
Tel: (71) 3307-3386 

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

Postos de atendimento:

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

3ºDN - Recife - PE
CPPE - Rua de São Jorge, nº 25 
Recife Antigo - CEP: 50030-240
Tel: (81) 3424-7111 Ramal: 246
RETELMA: (8311)7111
E-mail: cppe.cccpm@marinha.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 
RETELMA: (8410) 4546
E-mail: 4dn.cccpm@marinha.mil.br

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

6ºDN - Ladário - MS
Com6°DN - Av. 14 de Março, s/nº
Centro  - CEP: 79370-000
Tel: (67) 3226-1939 | SISTELMA: (8910) 1207

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

8ºDN - São Paulo - SP
Com8º DN - Rua Estado de Israel, nº 776
Vila Clementino - CEP: 04022-002
Tel: (11) 5080-4809 | SISTELMA: 8810-4809

9ºDN - Manaus - AM (Ao lado do PLIM)
COMPLEXO VILA BURITI
Rua Rio Itaquaí, s/nº 
Vila Buriti - CEP: 69072-080
Tel: (92) 3615-0174 | RETELMA: (8710)4669
E-mail: com9dn.cccpm@marinha.mil.br


