
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

D A D O S     D O     P R E T E N D E N T E 

Posto/Graduação:     OM: 

Nome: Data de Nascimento: 

E-mail:   

SARAM/SIAPE: Identidade: Órgão Emissor: CPF: 

          

Endereço:   Bairro:   Cidade: 

          

UF: CEP: (DDD) Telefone:   Data da última Promoção: 

          

Estado Civil: Nome do Cônjuge: 
  

  

          

Identidade Cônjuge: Órgão Emissor: CPF do Cônjuge:   (DDD) Telefone: 

          

Possui Imóvel Próprio? 
Ano de Inscrição: 
                                        

Nº Inscrição: 
  

Renda Bruta do 
Adquirente:      Renda Bruta do Cônjuge/Coadquirente: Renda Bruta Familiar Total:  

R$     R$     R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

TERMO DE ADESÃO DE PRETENDENTE 

        A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica - CFIAe  está preparando  o lançamento do  Jardins do Jardins do Jardins do Jardins do 
HorizonteHorizonteHorizonteHorizonte, localizado na Av. Rodoviária (Prefeito Luciano Borges Pereira), nº 1277, em Lagoa Santa - MG. 
        Trata-se de um bloco de apartamentos com 24 unidades disponíveis, com sala, dois quartos (sendo uma 
suíte), cozinha, banheiro social, e uma vaga de garagem. Área comum com vaga de visitantes, espaço gourmet, 
lavabos, salão de festas, piscina, quadra de tênis e poliesportiva, playground e fitness, destinado aos oficiais, 
graduados, civis assemelhados e pensionistas.         
        O financiamento para a aquisição do imóvel será obtido mediante Carta de Crédito da Caixa Econômica 
Federal-CAIXA, onde a atual sistemática exige a formação do grupo de interessados, a ser formalizado conforme 
este Termo. As prestações serão decrescentes pelo Sistema de Amortização Constante - SAC.   

            
        Pelo presente, aceito aderir ao referido empreendimento, promovido pela Caixa de Financiamento 
Imobiliário da Aeronáutica - CFIAe, TERRAZZAS construtora, manifestando-me de acordo com o projeto, 
condições de financiamento e demais procedimentos adotados pelos órgãos e entidades do Sistema 
Financeiro da Habitação - SFH envolvidos, autorizando a inclusão do meu nome no grupo a ser 
encaminhado à  Caixa Econômica Federal-CAIXA. 
        Estou ciente que o financiamento máximo a seo financiamento máximo a seo financiamento máximo a seo financiamento máximo a ser concedido pela CAIXA é de 80%r concedido pela CAIXA é de 80%r concedido pela CAIXA é de 80%r concedido pela CAIXA é de 80%, o que implicará 
na necessidade, no ato da escolha da Unidade Habitacional, da disponibilidade de, no mínimo, 20% do 
valor do imóvel para entrada mais as Taxas da Caixa Econômica Federal, os custos de ITBI (Prefeitura-
LS) e RGI (Cartório-LS). 
       O presente Termo de Adesão deverá dar entrada no protocolo geral da CFIAe até o dia 
24/05/201924/05/201924/05/201924/05/2019. 
 
 
       Data:      /     / 2019                                                               ____________________________ 

                                                                                                     Assinatura do Pretendente 
 

 
www.cfiae.intraer ou www.cfiae.aer.mil.br 

 
 

       OBS: O CPF dos pretendentes e cônjuges (se houver) não podem ter restrições no  SERASA,   SPC   e 
RECEITA FEDERAL. 


