
 

 

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? Tempo de Serviço: Nº Dependentes: 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 lançando o  Residencial Reserva 

do Pampa, localizado na Av. Santos Ferreira, 4307, Canoas - RS. 

     Trata-se de um condomínio de 02 blocos com 80 apartamentos, com sala, varanda com previsão 

para churrasqueira e cozinha integradas, dois quartos, área de lazer, destinado aos beneficiários com 

renda bruta familiar de até 10 salários mínimos. 

     O financiamento para a aquisição do imóvel será obtido pela Caixa Econômica Federal -CAIXA, 

onde a atual sistemática exige a formação do grupo de interessados, a ser formalizado conforme este 

Termo.     

 Algum membro da família é portador de necessidades especiais? (   ) Sim  (   ) Não 

 Possui interesse em comprar uma unidade já disponibilizada para essa finalidade? (    ) Sim (   ) Não 

 Caso afirmativo preencher os dados abaixo: 

Parentesco: ___________________   Qual a necessidade especial? (espécie, grau e nível da deficiência e 

a classificação CID)__________________________     É cadeirante?    (   ) Sim  (   ) Não 

     Pelo presente, aceito aderir ao empreendimento Residencial Reserva do Pampa, promovido pela 

Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica - CFIAe, manifestando-me de acordo com o projeto, 

condições de financiamento, seleção da construtora responsável pela execução do empreendimento 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 ser concedido pela CAIXA é de 90%, o que implicará na 

necessidade, no ato da escolha da Unidade Habitacional, da disponibilidade de, no mínimo 10% do 

valor do imóvel  para entrada, mais as Taxas da Caixa Econômica Federal, mais os custos de ITBI 

(Prefeitura-Canoas) e RGI (Cartório-Canoas).  

 ______ /________ /______  ____________________________ 
Data  Assinatura do Pretendente

     Este Termo deverá ser escaneado e enviado para o e-mail srv.dcom@gmail.com, até 31 de agosto de 

2021, juntamente com a documentação exigida pela CFIAe e Caixa Econômica Federal. 

www.cfiae.intraer ou www.fab.mil.br/cfiae 

http://.cfiae.intraer/
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