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Contra-Almirante (IM) JAMIL MERON FILHO, presidente da CCCPM

Para nós da CCCPM é uma grande satisfação poder concluir mais 
uma edição. Este trabalho de equipe é realizado com muito esforço e 
dedicação, sempre buscando trazer novas soluções que venham atender 
às necessidades de moradia.

A violência urbana é um fato recorrente e presente na vida dos cen-
tros urbanos. O programa PREAMAR, embora antigo, apresentava algu-
mas dificuldades para aqueles que pretendiam utilizá-lo.

Por esta razão, nesta edição trazemos novas regras do programa 
PREAMAR - que visa atender aos militares vivenciando situações de vio-
lência urbana nos grandes centros. Uma das possibilidades é a compra 
de imóveis que tenham apenas o título de posse, além de taxas de juros 
bem mais atrativas.

Para aqueles que tenham Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
esclarecemos, com detalhes, todas as maneiras para usá-lo na compra 
na casa própria, ou para abater saldos de financiamentos já em anda-
mento.

É sempre com foco no social que a CCCPM trabalha, procurando 
realizar o sonho da casa própria. 

Convidamos nossos leitores a continuar sempre apresentando suas 
sugestões por carta, ou diretamente para a nossa ouvidoria, a fim de 
podermos atender cada vez melhor.

     Boa leitura!
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     Senhor Presidente  Contra-Almirante (IM)
      Jamil Meron Filho 

Eu, Ronaldo de Jesus da Silva, morava numa área não tão 
confortável na cidade do Rio de janeiro.                                             

Residia, especificamente, no Morro do Juramento, em 
Vicente de Carvalho. A dificuldade era muito grande, inclusive 
pela conjuntura social que passa a cidade carioca, e que, 
para quem mora em comunidade carente, é ainda maior.

Havia dificuldades de toda a sorte, como a falta de água, 
que é fornecida pela associação da comunidade, e nos 
últimos tempos, até as correspondências não estavam mais 
sendo recebidas, pelos mais diversos motivos de violência e 
abandono de quem não quer se envolver com o sistema da 
comunidade.

Foi nessa dificuldade que conquistei a minha mudança 
de vida, e, por conseguinte da minha habitação, quando me 
inscrevi no programa de habitação da Caixa de Construções 
da Marinha, e que literalmente de forma providencial do 
Provedor do Universo, pôs representantes dentro desta 
Instituição.

Refiro-me logo no primeiro contato a Sra. Gláucia Barros, 
quando por minha iniciativa resolvi desesperado procurar 
saber a quantas andava a inscrição que eu havia feito nesta 
instituição para aquisição do financiamento de um imóvel. 
Qual foi a minha surpresa, quando a Sra. Gláucia Barros, 
me informou que uma carta foi enviada ao meu endereço na 
comunidade do Morro do Juramento, quando infelizmente não 
pude receber tal carta, justamente por motivos do abandono 
e demais conflitos que são comuns nas comunidades carentes 
do Rio de Janeiro.

Consegui meu financiamento. Depois deste primeiro 
contato, passei ao segundo passo com a Sra. Vânia Santana, 
um inenarrável anjo de Deus! O meu anjinho, que torceu por 
mim durante todo o processo, que foi difícil, pois tive que 
providenciar a documentação de maneira a reduzir o meu 
custo. A Vânia Santana esteve ao meu lado a todo o momento, 
me dando todas as orientações, passo a passo, de onde eu 
deveria procurar, explicando todos os termos jurídicos.

Sem a pessoa da Sra. Vânia Santana seria mais difícil o 
andamento. A sua compreensão, sua forma de trabalhar, se 
colocando sempre à disposição, eu só tenho a agradecer a 
Deus por ter colocado este ser iluminadíssimo em minha vida, 
que agora, passa a ser da minha relação pessoal e íntima de 
minha nova habitação.

Toda a conquista do ser humano é difícil, ainda mais 
quando se é negro, pobre e morador de uma comunidade 
carente neste país. O meu primeiro passo já foi dado. Hoje 
tenho uma dignidade muito especial, possuo um CEP, onde 

uma simples mas importante ação 
de um carteiro, em poder entregar 
as minhas correspondências, 
ter um endereço reconhecido 
legalmente pelo Estado.

É por estas razões que quero 
parabenizar a atuação desta Instituição, que abre uma 
oportunidade para pessoas que são dignas e merecedoras  
para conquistar o mais importante de seus sonhos, obtendo 
uma habitação própria e digna.

Consegui financiar a compra de meu apartamento na 
cidade do Rio de Janeiro, no Bairro do Engenho da Rainha, 
dois quartos, sala, cozinha e banheiro, onde vou ter as 
condições favoráveis e principalmente, de poder a simples 
ação cotidiana de sair e poder chegar em minha residência, 
sem a preocupação de saber como está o ambiente na 
comunidade carente, antes de me dirigir ao retorno do meu 
lar. Esta tranqüilidade na mente e no espírito do ambiente 
onde moramos é primordial para uma qualidade de vida 
favorável a novos sonhos e conquistas.

Abaixo do Provedor do Universo, sou imensamente 
agradecido a toda atenção e prontidão que a Caixa de 
Construções me forneceu, principalmente na pessoa da 
Sra. Vânia Santana, que se fez em alto profissionalismo, 
competência e zêlo para o sucesso desta transação, que 
figurou na aquisição de meu apartamento.

Exmo. Sr. Almirante. Gostaria de lhe pedir um enorme 
e singelo favor. Parabenize a esses profissionais amigos, e 
bastante qualificados dessa instituição que se personificaram 
nos funcionários: Vânia Santana, a Sra. Gláucia Barros e o 
engenheiro Ricardo Augusto. São pessoas como estas que 
fazem engrandecer o trabalho dessa instituição, e abriga 
com dignidade o pessoal da Marinha Brasileira.

Sem sombra de dúvida o trabalho em conjunto dos 
integrantes dessa Instituição é que dignifica o tão honroso 
e abnegado sentimento social desta corporação, que não 
poderia deixar de ser contemplado de um laureado sucesso 
de todos que compõe esta magnânima 
equipe.

O meu agradecimento,  felicitações 
e votos de que as Miríades do Arquiteto 
Universal componham a cada instante as 
vossas vidas.

 Despeço-me desejando a todos um 
sentimento ágape, seguido de um amplexo 
fraternal.

Cordialmente; 
Ronaldo J. Silva

Esta carta foi enviada pelo leitor 
RONALDO DE JESUS DA SILVA
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A  Fibromialgia é uma síndrome dolorosa 
crônica que acomete o sistema músculo-es-
queletico de forma difusa e pela presença 
de pontos dolorosos em regiões anatomica-
mente padronizadas. Apesar desta síndrome 
a-presentar-se de maneira dolorosa e inca-
pacitante, não provoca comprometimento 
articular infl amatório ou restritivo. 

A origem da Fibromialgia relaciona-se 
às interações de fatores genéticos, psicoló-
gicos, neurológicos e distúrbio do sono. As 
alterações nos mecanismos de percepção 
da dor atuam como fator predisponente à 
Fibromialgia, frente a processos dolorosos, à 
artrite crônica, situações estressantes como 
traumas e cirurgias, processos infecciosos e a 
esforços repetitivos.

O Uso de eletroestimulação por micro-
corrente no tratamento da Fibromialgia 
apresenta-se como uma modalidade tera-
pêutica capaz de diminuir o quadro doloro-
so, pois acelera o processo de cura e reduz a 
causa da dor, alterando o potencial elétrico 
da área afetada. A partir da experiência clí-
nica e de literatura pesquisada, concluiu-se 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

 Menores  taxas de mercado

 Sem consulta ao SPC e SERASA

 Parcelas  fi xas descontadas em folha

 Sem obrigação de seguro

 Atendemos em todo o Brasil

 Compramos dívidas, quitamos 

todos os bancos

Basta ter: último contracheque, identidade, CPF 
e  comprovante de residência.

COLBERT PERISSÉ
  REPRESENTAÇÕES

ATIVOS  INATIVOS  PENSIONISTAS CIVIS E MILITARES  INSS  DEMAIS CONVÊNIOS

MARINHA DO BRASIL

CONTE COM A GENTE PARA REALIZAR SEUS SONHOS!

R. do Ouvidor, 60 - Subir direto à Sala 1006 
Centro - Rio de Janeiro - RJ (Próximo a Esq.  rua 1° de Março)

ATÉ

MODERNOS TRATAMENTOS PARA DOR CRÔNICA
Dr.Msc. André Leandro Knebel Castanhede

que as aplicações de microcorrente aumen-
taram a habilidade do corpo tornando-o mais 
saudável, proporcionando aos pacientes ali-
vio da dor, podendo retornar as suas ativida-
des normais. 

O Dr. André Leandro Knebel Castanhede CRM 
5258202-9 é graduado em MEDICINA (UCB/
RS) há 14 anos, MESTRADO EM MOTRICIDADE 
HUMANA (UCB/RIO) com especialização em 
Medicina Física e Reabilitação (PUC/RIO), 
(ABBR 02 anos), Medicina do Exercício do 
Esporte (ESTACIO DE SÄ/ RIO) e Homeopatia 
(FBH/ RIO) e também com experiência de 
10 anos nos tratamentos para dor aguda e 
crônica, é membro da sociedade brasileira e 
internacional do estudo da dor. É o responsá-
vel pela Clínica da Coluna e da Dor na Aveni-
da das Américas 15801/ 304 Rio de janeiro.

E ATUALMENTE é diretor do Cen-
tro de Pesquisa e Reabilita-
ção no Esporte  do Rio de 
Janeiro.

e  co

72
Meses 

Parcelas  fi fixxas desconta

Sem obriigação de se

tendeemmos em todo 

omprramos dívidas, 

os osos bancos

a teer: último contracheque

Se

A

C

todo

Basta

48
Meses 

Para Servidor 
Civil da Marinha

Para Militares 
da Marinha

CRÉDITO PRÉ-APROVADO

CLÍNICA DA COLUNA E DA DOR

Dr. André Leandro Knebel Castanhede

TEL.: (21) 2437-6665
E-MAIL: alkc@uol.com.br

ENDEREÇOS: 
RECREIO: Av. das Américas, 15.801
Cob. 304 - Recreio - RJ

Medicina Física e Reabilitação 
Medicina do Exercício e do Esporte

(21) 2232-6233 | (21) 2509-2559
(21) 2509-0727 | (21) 2509-0761

CENTRO: Pça Olavo Bilac, 28 sala 409
(Rua das Flores)
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Os militares da MB que necessitarem de atendimento por meio do PREAMAR deverão encaminhar 
suas solicitações, conforme as instruções a seguir:

1. Pleitear junto ao Comandante de sua OM, informando as suas condições de moradia visando 
o seu enquadramento no programa “EMPRÉSTIMO PARA MELHORIA DA CONDIÇÃO 
RESIDENCIAL”;

2. O Comandante da OM consultará o Distrito Naval, ou setor equivalente, para saber 
se a localização da atual moradia do militar encontra-se efetivamente em área de risco 
ocasionado pela violência urbana;

3. Após a confirmação da condição de área de risco, o Comandante da OM encaminhará o militar, por meio de ofício à 
CCCPM, acompanhado dos seguintes documentos:
a) cópia do documento que confirma o enquadramento da moradia em área de risco;
b) cópias da carteira de identidade e CPF do militar e do cônjuge, da certidão comprovante de estado civil ou declaração de união 
estável emitida pelo cartório;
c) cópias dos três últimos comprovantes de rendimentos (incluir os comprovantes de rendimentos do cônjuge ou companheiro(a) no 
caso de considerar a renda familiar); e
d) Ficha de Proposta do Seguro de Vida/Acidentes Pessoais disponível no site www.cccpm.mar.mil.br ou diretamente na CCCPM, filiais de 
atendimento nas sedes dos distritos navais, e ainda, em algumas OM isoladas (veja os endereços no site).

4. Uma vez oficiada a respeito do pleito para a concessão do referido empréstimo, a CCCPM fará as avaliações iniciais, 
por conta da documentação anexada ao ofício;

5. Após as avaliações iniciais, a CCCPM fará contato com o militar interessado para que sejam tomadas as providências 
para a concessão do EMPRÉSTIMO PARA MELHORIA DA CONDIÇÃO RESIDENCIAL.

A Caixa de 
Construções de Casas para o Pessoal da 

Marinha, com a finalidade de proporcionar a melhoria das 
condições residenciais para a Família Naval, está sempre 
buscando inovar. Considerando a relevância e o alcance social 
do Preamar, um programa específico para atender a militares 
que residam em área de risco ocasionado pela violência 
urbana,  a CCCPM estabeleceu, desde março de 2007, novos 
critérios para atender aos militares da ativa, com estabilidade 
na carreira, que não tenham condições econômicas necessárias 
para aquisição de imóvel próprio.

Com a devida aprovação da Secretaria Geral da Marinha, 
a CCCPM reformulou o Preamar trazendo uma importante 
inovação: O EMPRÉSTIMO PARA MELHORIA DA CONDIÇÃO 
RESIDENCIAL.  Esta modalidade de atendimento visa permitir 
que os militares, após avaliação criteriosa da CCCPM, tenham 
condições de melhorar o padrão residencial em que se 
encontram.

Na versão anterior, o Preamar possibilitava o acesso 
direto ao Financiamento Imobiliário, independentemente 
dos critérios adotados para classificação e convocação do 
Promorar, mas ainda não alcançava todos os beneficiários 
que se habilitavam ao produto, uma vez que não encontravam 
no mercado imobiliário imóveis legalizados na faixa de preço 
compatível com suas posses. Além disso, as taxas de juros 
praticadas tornavam as prestações acima da capacidade de 
endividamento dos pretensos compradores.

Com a revitalização do Preamar, de acordo com os novos 
requisitos e condições estabelecidos, os militares que habitam 
em localidades urbanas consideradas de risco poderão recorrer 

à CCCPM para obter uma outra moradia fora dessas 
áreas, podendo, inclusive, ser concedido empréstimo 
para a aquisição de imóvel que ainda não possua a 
documentação legalizada, como o de posse imobiliária, 

ou ainda para aquele construído ou a ser construído em 
terreno de parente do beneficiário, entre outras situações 
possíveis de atendimento.

De acordo com as condições atuais, poderá ser dispensada 
a garantia contratual da hipoteca, que será substituída pela 
nota promissória contra o devedor e em favor da CCCPM, 
e, ainda, a constituição do devedor solidário cônjugue ou 
companheiro (na condição de união estável).

O aporte financeiro será formalizado de acordo com a 
capacidade financeira do militar, considerando sua renda 
familiar (cônjuge ou companheiro na condição de união 
estável).  O valor máximo a ser concedido por empréstimo 
junto à CCCPM, será de 150 (cento e cinqüenta) salários 
mínimos nacionais, hoje equivalente a R$ 57 mil, sendo 
que as operações com valor superior ao preconizado serão 
submetidas à avaliação do presidente da CCCPM.

Esta modalidade de empréstimo será realizada com taxa 
de juros de 10,5% ao ano, por um prazo de até 240 meses, 
devendo o militar aderir à apólice de seguro contratada pela 
CCCPM para os sinistros de morte ou invalidez permanente 
(MIP), sendo o empréstimo concedido por meio de contrato 
de mútuo por instrumento particular.

Na hipótese do militar oferecer um imóvel regularizado 
para a garantia hipotecária, será celebrada a respectiva 
escritura pública e praticada a taxa de juros mais favorável, 
variando de 8,5% ao ano até 10,5% ao ano, de acordo 
com a faixa de renda familiar, sendo a taxa divulgada 
periodicamente por meio de portaria do presidente da 
CCCPM, e ainda, tendo o pagamento dos encargos mensais 
do empréstimo ocorrendo, preferencialmente, por meio de 
descontos consignados no bilhete de pagamento.
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O FGTS  (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi instituído pela Lei nº 5.107 de 13/09/66 e é formado por 
depósitos mensais efetuados pelas empresas em nome de seus empregados, no valor equivalente ao percentual de 8% 
das remunerações que lhes são pagas. Atualmente, a lei que dispõe sobre o FGTS é a de nº 8.036, de 11/05/90.
     O Fundo constitui-se em um pecúlio disponibilizado quando da aposentadoria ou morte do trabalhador, e 

representa uma garantia para a indenização do tempo de serviço, nos casos de demissão imotivada. Além de ampliar o direito 
indenizatório do trabalhador, que pode, ao final do tempo útil de atividade, contar com o valor acumulado dos depósitos feitos 
em seu nome, o sistema também favorece, de forma indireta, proporcionar as condições necessárias à formação de um Fundo 
de aplicações voltado para o financiamento de habitações, investimentos em saneamento básico e infra-estrutura urbana.
     Os saldos da conta vinculada do FGTS que por acaso funcionários civis, militares e/ou seus cônjuges detenham em 
decorrência de período trabalhado na iniciativa privada comprovado na Carteira de Trabalho, podem ser utilizados 
em complemento a financiamentos imobiliários contratados junto a CCCPM, conforme as seguintes orientações:

  DESTINAÇÃO:
   
I) Na aquisição de imóvel residencial urbano concluído:

a) pagamento parcial ou total do preço de aquisição do 
imóvel;
b) pagamento de lance na obtenção ou complementação 
do valor da carta de crédito para pagamento da parcela de 
recursos próprios, quando o consorciado permanecer com 
saldo devedor na administradora de consórcio devidamente 
habilitada pelo Banco Central a operar com “consórcio de 
imóveis”.

II) Na construção de imóvel residencial urbano:

a) financiamento da construção de imóvel residencial 
urbano;
b) como parte ou valor total dos recursos próprios do 
proponente. A operação é realizada somente se for vinculada 
a um financiamento ou a um programa de autofinanciamento 
contratado com construtora, cooperativa habitacional, 
administradora de consórcio imobiliário ou construtor pessoa 
física.
 

   CONDIÇÕES DO TITULAR DA CONTA VINCULADA DO 
FGTS:

I) não pode ser comprador ou proprietário de imóvel 
residencial, concluído ou em construção, financiado pelo 
SFH, em qualquer parte do território nacional;

II) não pode ser comprador ou proprietário de imóvel 
residencial concluído ou em construção:

a) no município onde exerça sua ocupação principal, nos 
municípios limítrofes e na região metropolitana;
b) no atual município de residência.

III) é preciso comprovar tempo de trabalho mínimo de três 
anos sob regime do FGTS.

   AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA OU LIQUIDAÇÃO 
DO SALDO DEVEDOR

     Se você é detentor de financiamento de imóvel residencial, 
concedido regularmente no âmbito do Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH), pode utilizar os recursos de sua conta 
vinculada do FGTS para pagar parte do saldo devedor 
(amortização) ou liquidar a dívida, desde que tenha atendido 
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todas as normas do SFH e do FGTS vigentes à época da 
assinatura do contrato.
      A Caixa Econômica Federal vai promover o enquadramento 
da operação nos termos da Lei 8.036/90, antes de acatar o 
pedido de utilização do FGTS.

   COMO PROCEDER:
  A operação de saque do FGTS pode ser feita em qualquer 
banco. Cada banco cobra uma tarifa diferenciada. Na 
Caixa Econômica Federal o proponente pagará R$ 400 pela 
utilização do FGTS mais as pesquisas cadastrais, que custam 
R$ 13,50 por pessoa física. O valor sacado não interfere no 
valor do saldo para fins rescisórios. 

  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(É PRECISO TRAZER OS ORIGINAIS E CÓPIAS LEGÍVEIS, NO DIA DA 

ENTREVISTA)

  DO COMPRADOR
- Identidade
- CPF
- Certidão de estado civil
- Registro do pacto antenupcial se for o caso
- Procuração por instrumento público se for o caso
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópias das páginas 
que mencionam a identificação o Contrato de Trabalho e a 
opção FGTS)
- Comprovante do local de ocupação principal, podendo ser 
uma declaração da empresa onde trabalha, constando data 
de admissão, função, condição de aviso prévio, licença ou 
período de experiência e endereço do local de trabalho (para 
os militares e funcionários civis, basta a carteira de trabalho)
- Comprovante de residência
- Declaração do Imposto de Renda e recibo de entrega ou 
declaração de isenção (o modelo pode ser obtido no banco)

   DO VENDEDOR

   PESSOA FÍSICA
- Identidade
- CPF
- Certidão de estado civil
- Registro do pacto antenupcial se for o caso
- Comprovante de residência
- Abertura de Conta Poupança
- Procuração por instrumento público vendedor/cedente se for 
o caso

  PESSOA JURÍDICA
- Contrato Social e alterações registradas, se for Companhia 
Ltda.
- Estatuto Social e Ata de Eleição da última diretoria, publicada 
no DOU, se for Sociedade Anônima
- Documento de constituição de firma individual e alterações, 
registrados, se for firma individual

  DO IMÓVEL
- Certidão Atualizada de Inteiro Teor da Matrícula (RGI  com 
validade de 30 dias)
- Opção de Compra e Venda (modelo pode ser obtido no 
banco)
- Habite-se
- IPTU
- Planta baixa do imóvel e/ou croqui com as dimensões 
atualizadas
- Mapa de localização

Mais informações podem ser obtidas nas agências da Caixa Econômica Federal ou no próprio banco/agência 
onde o funcionário civil, militar e/ou seu cônjuge possuem conta-corrente.
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      As aceleradas mudanças nas condições de financiamento de imóveis e a explosão do financia-
mento habitacional têm forçado os agentes financeiros a buscar opções mais atrativas para seus 
produtos. Visando proporcionar melhores condições de financiamento à Família Naval e uma
 adequação aos percentuais aplicados no mercado imobiliário, a CCCPM divulga suas novas 
taxas de juros dos financiamentos imobiliários, a serem utilizados nos contratos de financiamen
to firmados a partir de 01 de JULHO DE 2007:

I) Valores de financiamentos até R$ 90 mil;

- Taxa de juros de 10,5% ao ano e correção do saldo devedor pela Taxa Referencial de Juros (TR).

II) Valores de financiamentos superiores a R$ 90 mil;

- Taxa de juros de 11,5% ao ano e correção do saldo devedor pela Taxa Referencial de Juros (TR).

III) Demais condições:

- Prazo de financiamento de até 20 anos;

- Comprometimento da renda de até 30% dos rendimentos brutos, podendo ser acrescentada a 
renda do(a) cônjuge;

- Possibilidade de utilização do saldo do FGTS que por acaso o beneficiário e/ou seu cônjuge 
possuam em virtude de período de atividade na iniciativa privada comprovado em Carteira de 
Trabalho;

- Taxa de Abertura de Crédito de 1,5% do valor financiado.

- Seguro de Morte e Invalidez Permanente (MIP) e de Danos Físicos ao Imóvel (DFI);e

- Financiamento de 100% do valor do imóvel pretendido.

      Para mais esclarecimentos, o beneficiário poderá entrar em contato com a Divisão de Atendimento da CCCPM, pelos 
TEL (0xx21) 2105-7400, ou pelo e-mail: atendimento@cccpm.mar.mil.br. 

O SEU SONHO É A NOSSA MISSÃO

Não compre seu imóvel sem antes consultar as condições de financiamento oferecidas pela CCCPM.

REMMAR | SETEMBRO 20078
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AMAZÔNIA AZUL
Uma Amazônia em 

pleno mar

Saiba todas as informações passo a passo

MELHORIA DE REFORMA
Benefício do soldo de posto ou de 
graduação superior para inválidos

“Servir com Qualidade a quem nos serviu com Dedicação” SET 2007 - NÚMERO 9

RECADASTRAMENTO
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Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) SEBASTIÃO MARCOS SPOLIDORO

Renovo o privilégio de poder me dirigir aos inativos e pensionistas, ao 

concluir mais  uma edição do  JIPE, que continua sua bem-sucedida veicula-

ção juntamente com a REMMAR.  Este mês, estamos publicando uma  matéria 

sobre a  importância da “Amazônia Azul, o  patrimônio brasileiro no mar”. 

Inclusive, em nossa página  na Internet, já existe um link que disponibiliza 

acesso a maiores informações sobre o assunto.

Preocupado em não trazer prejuízos aos nossos usuários quanto ao rece-

bimento dos benefícios, reitero a  importância do RECADASTRAMENTO, que 

deve ser realizado anualmente, no mês de aniversário.

Visando manter o militar inativo informado acerca de  possíveis bene-

fícios, também publicamos uma matéria sobre concessão de melhoria de re-

forma.

Torna-se importante ressaltar que o SIPM continua  trabalhando com afi n-

co e dedicação e inteiramente voltado para os anseios e as aspirações de 

nosso efetivo de inativos e pensionistas. 

Envie suas dúvidas, sugestões e outros comentários por carta ou para o 

e-mail: ouvidoria@sipm.mar.mil.br.

                                        Até a próxima edição!

O JIPE é uma publicação periódica do Serviço 
de Inativos e Pensionistas da Marinha – SIPM

Endereço: Pça Barão de Ladário, s/n. Ed. Almirante 
Tamandaré, 2º andar Centro - Rio de Janeiro – RJ 
CEP 20091- 000

Telefones: 
Auto-atendimento: (21) 2104-6390
Call Center: (21) 3343-6390

Site: www.sipm.mar.mil.br
Email: ouvidoria@sipm.mar.mil.br

Para anunciar, entrar em contato: 
e-mail: 70@sipm.mar.mil.br

Diretor
Sebastião Marcos Spolidoro
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM)

Editora-Chefe
Ester Homsani
Capitão-de-Corveta (T)

Colaboradores
Nair de Fátima Chaves Duarte
Capitão-de-Fragata (T)
Patrícia Ajus de Azevedo
Capitão-de-Corveta (T)
Alexandre Jorge Morais Ramos
Capitão-Tenente (IM)
Maria Luiza Monteiro
Capitão-Tenente (QC-IM)
Ana Luiza Leonel de Souza
Capitão-Tenente (QC-IM)
Aniele Costa de Souza
Primeiro-Tenente (T)

Os serviços e produtos aqui anunciados são de 
inteira responsabilidade de suas respectivas 
empresas e instituições.

Distribuição gratuita
Tiragem: 150.000 exemplares 

PALAVRAS DO DIRETOR

      Empenhado em oferecer novas facilidades aos inativos militares, este 

Serviço elaborou uma nova publicação - “Bem-vindo ao SIPM” - que contém 

informações úteis sobre declarações de dependentes e benefi ciários, inspe-

ção de saúde, imposto de renda e outros temas de interesse. 

      A publicação está disponível aqui no SIPM, no nosso site e nas OMAC.

“BEM-VINDO AO SIPM”!

JIPE | SETEMBRO 20072

        - Na edição do JIPE do mês de 
abril, a matéria  “Conheça seu Bilhete 
de Pagamento” foi publicada com pe-
quenas incorreções. Nesta edição esta-
mos informando as alterações.

1) DEP- onde  se lê: “indica  o nº 
de dependentes do militar (ativo ou ina-
tivo) cadastrados na DPMM” ; leia-se: 
“indica  o nº de dependentes do militar 
(ativo ou inativo) cadastrados na DPMM 
para efeito de imposto de renda”.

ERRATA 2) IND1 – onde se lê: “indica  o nº de 
dependentes do militar (ativo ou ina-
tivo) cadastrados na DPMM para efeito 
de imposto de renda”; leia-se: “campo 
utilizado para situações especiais de 
acordo  com as normas da Secretaria 
da Receita Federal. S: isento,  segundo 
legislação específi ca. M: código para 
maiores de  65 anos”.

3) IND2- onde se lê: “campos desti-
nados aos códigos de isenção de impos-

to de renda, conforme legislação em 
vigor”; leia-se: “campo vida”.

4) IND3 - onde se lê: “campos des-
tinados aos códigos de isenção de im-
posto de renda, conforme legislação 
em vigor”; leia-se: “homologação pelo 
TCU: M- homologar reserva. L- homo-
logado (pensão/reserva/reforma). U- a 
homologar (pensão/reforma)”. 
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Pasta Patrimonial
Para garantir a segurança de seus 

benefi ciários no momento em que se 
fi zer necessário, já está sendo distribu-
ído aos servidores civis aposentados a 
Pasta Patrimonial contendo a documen-
tação necessária à habilitação de pen-
são. É importante mantê-la atualizada 
em sua residência.

Domicílio bancário
 Os correntistas que ainda perce-

bem sua aposentadoria ou pensão pelo 
antigo Banco Banerj (029), deverão 
atualizar, o mais breve possível, suas 
contas bancárias, evitando possíveis 
transtornos no  recebimento de seu 
pagamento. Tal procedimento pode ser 
realizado no SIPM ou nas OMAC.

MP
As alterações implementadas pela 

Medida Provisória n.º 375 de 15/06/07, 
que fi xou nova remuneração para os 
cargos e funções comissionadas,  têm 
sido objeto de análise pelo SIPM que 
em conjunto com a Diretoria do Pes-
soal Civil da Marinha,  vêm buscando 
mecanismos para melhor aplicar as de-
terminações ali contidas, sem que haja 
prejuízo aos aposentados e  pensionis-
tas civis.

www.siapenet.gov.br
Já está disponível, neste site, aos 

aposentados e suas pensionistas o aces-
so ao bilhete de pagamento, mediante 
cadastramento de senha individual.

INFORME AOS CIVISINFORMAÇÕES ÚTEIS
Condecorações

Além das condecorações  constantes do RUMB (Regulamento de Unifor-

mes da Marinha), foi autorizado aos ex-combatentes da Segunda Guerra 

Mundial  utilizarem as condecorações navais (medalhas e miniaturas) refe-

rentes à sua participação no confl ito, no traje civil a rigor ou passeio com-

pleto, como previsto para o uniforme determinado para a ocasião.

Agendamento

A OMAC do Comando do 2° Distrito Naval está disponibilizando agenda-

mento para o atendimento aos inativos, aposentados e pensionistas. Esta 

medida visa criar facilidades ao público daquela área, evitando assim espe-

ras prolongadas.  O telefone é (71) 3320-3862.

Dados Cadastrais

Recomenda-se que todos os militares, na ativa ou na inatividade, servi-

dorers civis, aposentados e pensionistas mantenham seus dados cadastrais 

atualizados, evitando assim transtornos administrativos na implantação de 

benefícios  ou em outras situações, em que estes dados se fi zerem necessá-

rios.É importante a observância dos seguintes aspectos na documentação: 

- A correta grafi a dos nomes constantes nos diversos documentos exigidos;

- Nos casos de casamento, separação ou divórcio, em que haja alteração de 

nome, deverá ser providenciada a atualização no CPF e na identidade, confor-

me seu novo nome;

- O bom estado de conservação dos documentos, providenciando uma 2ª via    

quando necessário;

- CPF em condição regular junto à Receita Federal; e

- Cadastro de dependentes atualizados junto à DPMM ou DPCvM, confor-

me o caso, verifi cando se o número de dependentes registrado no campo 

“IRDF” do Bilhete de Pagamento está em conformidade com o número de 

dependentes cadastrados.

Atualização de endereço

Mantenha seu endereço atualizado, para que nossas publicações e outras cor-

respondências possam ser recebidas, evitando assim, possíveis transtornos. O en-

dereço pode ser atualizado pessoalmente ou por representante legal no SIPM, na 

OMAC que melhor lhe convier e na página da Internet (www.sipm.mar.mil.br). 

Atendimento ao pessoal inativo do CFN

Os requerimentos para alteração de dados biográfi cos e cadastrais, ins-

peção de saúde e auxílio invalidez de inativos Fuzileiros Navais, na área 

do Rio de Janeiro,  devem ser realizados, diretamente, no Comando do 

Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN).Cabe ressaltar que as Declara-

ções de Dependentes e Benefi ciários continuarão sendo realizadas 

no SIPM.

Em outras localidades, o usuário deve 

se dirigir à OMAC mais próxima , que en-

caminhará tais requerimentos à DPMM ou 

ao CPesFN.

Recadastramento em Niterói

Desde julho deste ano, o Posto de Re-

cadastramento, localizado no Ambulató-

rio Naval de Niterói, passou a funcionar 

de 2ª a 6ª feira, das 8h ao meio-dia e das 

13h às 16h. É  mais uma comodidade ofe-

recida aos nossos usuários.
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    1 POR QUE FAZER?

    A Lei nº9.527 de 1/12/97, alterada pelo Decreto nº2.251 

de 12/6/97 e complementada pelo Decreto nº2.729 de 

10/8/98, regula esta atividade. Em cumprimento ao De-

creto, é necessário que todo inativo ou pensionista pro-

ceda ao recadastramento anual, no mês de aniversário, 

sendo esta condição imprescindível à continuidade de 

recebimento dos benefícios.

      2 QUAL A PERIODICIDADE?

     O recadastramento deve ser anual, efetuado no mês 

de aniversário. Os recadastramentos realizados por re-

presentantes legais terão validade de apenas seis meses. 

      3 ONDE FAZER?

     O recadastramento pode ser efetuado no SIPM e nas 

Organizações Militares que operam as atividades de aten-

dimento e recadastramento atinentes aos Inativos e Pen-

sionistas: as OMAC (Organizações Militares de Apoio e 

Contato).

     No Rio, o recadastramento também poderá ser efetu-

ado nos Postos Avançados de Atendimento.

       4 QUAL É A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA?

     Carteira de Identidade, CPF e título de eleitor, se 

votar. São aceitos, além da Carteira de Identidade, a Car-

teira Nacional de Habilitação, a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, as Carteiras de Órgãos Profi ssionais e 

Passaporte, desde que tenham foto recente.

1 POR QUE FAZER?
2 QUAL A PERIODICIDADE?
3 ONDE FAZER?
4 QUAL É A DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA?
5 LOCAL ONDE NÃO HÁ MARI-
NHA. ONDE FAZER?
6 RECADASTRAMENTO NO EX-
TERIOR. COMO RECADASTRAR-
SE?
7 COMO PROCEDER PARA RE-
CADASTRAR-SE EM CARTÓRIO?
8 RECADASTRAMENTO POR RE-
PRESENTANTE LEGAL
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1 POR QUE FAZER?
2 QUAL AA PPEERRIIOODDICCIDADE?
3 ONDE FAZER?
4 QUAL É A DOCUMENTAÇÃO 
NEECCESSÁRIA?
5 LOCAL ONDE NÃO HÁ MARI-
NHA. ONDE FAZER?
6 REECCAADDASSTRAMENTO NO EX-
TERIOR. COMO RECADASTRAR-
SSE?
7 COMO PROCEDER PARA RE-
CADASTRAR-SE EM CARTÓRIO?
8 REECCADDAASSTTRRAAMENTO POR  RE-
PRESENTANTTEE LLEGGAL
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AMBULATÓRIO DA ILHA DO GOVERNADOR 
Praia da Guanabara, s/º - Bananal
Funcionamento: 3ª e 5º feira 
AMBULATÓRIO DA PENHA
Av. Brasil, nº10946 – Penha
Funcionamento: 3ª feira
AMBULATÓRIO DE CAMPO GRANDE
Rua Elias Lobo, nº488 – Campo Grande
Funcionamento: 2ª, 4ª e 6ª feira
AMBULATÓRIO DE NITERÓI
Rua Barão de Jaceguai, s/nº - Ponta da Areia – Niterói
Funcionamento: 2ª a 6ª feira
AMBULATÓRIO DE NOVA IGUAÇU
Rua Brocoió, s/nº - Marapicu – Nova Iguaçu
Funcionamento: 2ª e 4ª feira
CASA DO MARINHEIRO
Av. Brasil, nº10.592 – Penha
Funcionamento: 2ª a 6ª feira
CLUBE NAVAL CHARITAS
Av. Carlos Ermelindo Marins, nº68 – Charitas
Funcionamento: 3ª feira
CLUBE NAVAL PIRAQUÊ (somente para sócios)
Av. Borges de Medeiros, nº 2364 – Lagoa
Funcionamento: 5ª feira
CLUBE NAVAL -CABENA (somente para sócios)
Av. Alte Barroso, nº 63/17ºandar, sala 27 – Centro
Funcionamento: 2ª a 6ª feira
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
Rua Cezar Zama, nº 185 – Lins de Vasconcelos
Funcionamento: 2ª a 6ª feira
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Rua Conde de Bonfi m, nº 54 – Tijuca
Funcionamento: 3ª e 5ª feira

OBS. Em todos os Postos o horário de atendimen-
to é das 8h ao meio-dia e das 13h às 16h, exceto o 
posto Cabena que atende das 10h às 16h.

POSTOS DE RECADASTRAMENTO
     Para a atualização de dados cadastrais é necessário apresentar o 

comprovante de residência.

     5 LOCAL ONDE NÃO HÁ MARINHA. ONDE FAZER?

     Os inativos e pensionistas que residem em locais onde não haja Orga-

nização Militar da Marinha poderão entrar em contacto com o SIPM por 

meio de carta, telefone ou e-mail, informando o nome da Repartição 

Pública ou Unidade Militar de outra Força existente no local, nome do 

titular e telefone, para que seja enviado um ofício e a fi cha do benefi -

ciário a ser recadastrado.   

     6 RECADASTRAMENTO NO EXTERIOR. COMO RECADASTRAR-SE?

     Caso o inativo ou pensionista resida no exterior, ele deverá dirigir-se 

ao Consulado ou Embaixada brasileira e solicitar um Atestado de Vida.

     7 COMO PROCEDER PARA RECADASTRAR-SE EM CARTÓRIO?

     É possível recadastrar-se preenchendo a Ficha de Recadastramento (dis-

ponível neste site) e reconhecendo a assinatura em cartório POR AUTENTI-

CIDADE (assinada na presença do funcionário do cartório). Levar ao cartó-

rio: Identidade, CPF, comprovante de residência e título de eleitor, se votar. 

A fi cha deverá ser enviada para a Divisão de Recadastramento do SIPM, com 

cópia autenticada dos documentos apresentados, via SEDEX ou carta 

registrada.

     8 RECADASTRAMENTO POR REPRESENTANTE LEGAL

     PROCURAÇÃO – A Procuração somente poderá ser aceita nas hipóteses 

de moléstia grave, impossibilidade de locomoção ou ausência justifi ca-

da.

     As Procurações são individuais e não podem ser substabelecidas para 

fi ns de recadastramento.

     Poderão ser aceitas procurações por Instrumento Público (lavrada em 

Cartório) ou Particular (com reconhecimento de fi rma do outorgante em 

cartório) para efeito de recadastramento.

     O Recadastramento por Procuração terá validade máxima de seis 

meses.

     TUTELA E CURATELA – Em ambos os casos, no ato do 

recadastramento,o tutelado e o curatelado devem estar 

presentes juntamente com seus respectivos Tutores ou 

Curadores, exceção feita apenas nos casos em que o tu-

telado ou curatelado apresente problemas de saúde que 

inviabilizem a sua locomoção, condição esta que deverá 

ser comprovada pelo pertinente atestado médico.

5 OC ON N O

OsOs i inanatitivovos s e e pepensnsioio

ninizazaçãção o MiMililitatar r dada M Marar

memeioio d de e cacartrta,a, t telelefefoo

PúPúblblicica a ouou U Uninidadadede M M

tititutulalar r e e tetelelefofonene, , paparr

ciciárárioio a a s serer r rececadadasastrtraa

    6 RECADASTRAMEN

CaCasoso o o i inanatitivovo o ou u pp

aoao C Cononsusulaladodo o ou u EmEmbaba

    7 COMO PROCEDER

   É É popossssívívelel r rececadadasastrtr

poponínívevel l nenestste e sisitete) ) e e rere

CICIDADADEDE ((asassisinanadada nnaa prpr

PARA SE RECADASTRAR NÃO É 

NECESSÁRIO AGENDAMENTO PRÉVIO
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AMAZÔNIA AZUL
O mar é fundamental para o de-

senvolvimento e a sobrevivência das 
nações.

Além de ser utilizado como meio de 
transporte, o mar é considerado fonte 
de recursos naturais de importância ca-
pital para a humanidade.

A descoberta desses recursos fez 
aumentar a necessidade de delimitar 
os espaços marítimos em relação aos 
quais os Estados costeiros exercem so-
berania e jurisdição.

Assim, o Brasil está pleiteando, jun-
to à ONU, um acréscimo de 900 mil Km 
em seu território marítimo, em pontos 

onde a Plataforma Continental vai além 
das 200 milhas náuticas  (370 Km). Caso 
aceita a proposta brasileira, as águas 
jurisdicionais brasileiras somarão quase 
4,5 milhões de Km.

Uma área maior que a Amazônia 
verde.

Uma Amazônia em pleno mar: a 
Amazônia Azul!

A incorporação desta nova área au-
mentará a riqueza da nação, trazendo, 
ao mesmo tempo, imensa responsabili-
dade, envolvendo vertentes referentes 
à economia, à ciência, ao ambiente e à 
soberania do país.

A Marinha do Brasil, nesse momen-
to considerado histórico em que o país 
deseja ter, como merece, uma voz mais 
ativa no cenário internacional, reco-
nhece a importância de seu papel para 
que o poder marítimo seja empregado 
de forma efi caz , garantindo a vigilân-
cia e a proteção deste imenso patrimô-
nio.

Outras informações poderão ser ob-
tidas no link “Amazônia Azul”,  no site 
do SIPM.

     De acordo com o Parecer nº 07/2006 

da Consultoria Jurídica da Marinha, 

aprovado pelo Comandante da Marinha, 

em 6 de outubro de 2006, os militares 

reformados ex-offício por terem atin-

gido idade-limite de permanência na 

Reserva Remunerada, que venham tor-

nar-se portadores de doenças previstas 

na Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 

1988, julgados inválidos, poderão ser 

benefi ciados com a percepção do sol-

do de posto/graduação superior, desde 

que obtenham parecer favorável em 

inspeção de saúde a ser realizada para 

revisão de reforma por idade-limite.  

É importante ressaltar o enten-

dimento técnico-profi ssional da DSM 

quanto aos seguintes aspectos, refe-

rentes à citada inspeção de saúde:  

MELHORIA DE REFORMA
a) A inspeção de saúde para conces-

são de benefícios é uma perícia médi-

ca eventual que verifi ca num momen-

to pontual o estado de saúde atual ou 

retrospectivo do inspecionado com a 

fi nalidade de enquadrá-lo, ou não, nas 

condições preceituadas na legislação es-

pecífi ca de cada benefício solicitado; 

b) Nem todas as doenças previs-

tas em lei para isenção do pagamen-

to de Imposto de Renda dão direito 

ao benefício da melhoria de reforma, 

mas somente aquelas relacionadas no 

rol do inciso V do art. 108 da Lei nº 

6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e 

na Lei nº 7.670/1988 (SIDA);

c) A nova inspeção de saúde a ser 

realizada para o benefício da Melhoria 

de Reforma poderá ocasionar a perda 

de outros benefícios, caso seja verifi ca-

do que o militar não se encontra mais 

na condição de inválido, isto é, impos-

sibilitado total e permanentemente 

para qualquer trabalho; e 

d) O modelo de requerimento para 

a solicitação da referida inspeção de 

saúde encontra-se na página do SIPM na 

Internet (www.sipm.mar.mil.br).
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Segurança,
   Qualidade e
     Confi abilidade

Rua do Ouvidor, 60 - Subir direto à Sala 1006 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
(Próximo a Esquina com a rua 1° de Março)

COLBERT PERISSÉ REPRESENTAÇÕES

ATIVOS  INATIVOS  PENSIONISTAS CIVIS E MILITARES  INSS  DEMAIS CONVÊNIOS

(21) 2232-6233 | (21) 2509-2559
(21) 2509-0727 | (21) 2509-0761

ATÉ

CRÉDITO PRÉ-APROVADO

72
Meses 

Para Servidor 
Civil da Marinha

Para Militares 
da Marinha

  Qualidade e
    Confi abilid
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48
Meses 
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MOTIVOS PARA SER CLIENTE DA CCCPM
1 - Somos todos da Marinha;

2 - Ter acesso direto ao Presidente da instituição;

3 - Ter a certeza de que a CCCPM estará sempre ao seu lado;

4 - Sentir-se na sua própria casa;

5 - A transparência de nosso relacionamento inspira confiança na instituição;

6 - Falamos uma linguagem que todos entendem;

7 - Estamos presentes em todo o território nacional;

8 - Temos preocupação social;

9 - Oferecemos as melhores soluções para seu problema de moradia;

10 - Dedicamos a mesma atenção a militares ou civis;

11 - Não temos fila ou burocracia;

12 - Proporcionamos instalações modernas e agradáveis para atendimento;

13 - Disponibilizamos nossos produtos e serviços diretamente em sua residên-
cia, por meio de INTERNET;

14 - Praticamos as melhores taxas nos empréstimos para melhoria da moradia;

15 -  Buscamos constantemente oferecer novos produtos e serviços;

16 - Contamos com profissionais altamente treinados para 
melhor atendê-los ;

17 - Investimos permanentemente na capacitação do pessoal;

18 - Investimos maciçamente na automação de processo;

19 -  Oferecemos assessoria jurídica imobiliária gratuita;

20 - Oferecemos o serviço de Ouvidoria. 

    MUDOU-SE            AUSENTE               NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
    RECUSADO                  NÃO PROCURADO
    DESCONHECIDO         FALECIDO
    OUTROS (ESPEC): ____________________                           
    ENDEREÇO INSUFICIENTE

  R E M E T E N T E
  CCCPM - Caixa de Construções de 
   Casas para o Pessoal da Marinha

  Av. Rio Branco, 39  13° Andar 
  Centro - Rio de Janeiro – RJ
  CEP 20090-003  

PARA USO DOS CORREIOS    

REINTEGRAÇÃO AO  SERVIÇO POSTAL
  EM: ___ / ___ / ___  
  RUBRICA /MAT: 

111888
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20 - O
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