CONFERIDO
Processo conferido e autuado com
_______________________ folhas.
__________________________________________

Rubrica/Matrícula

HABILITAÇÃO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
À DIRETORIA IMOBILIÁRIA – DIMOB

Unidade/Órgão

Brasília-DF, _____ de _______________ de ________
Inscrição ou Processo: _____________________________

Nome:______________________________________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________________________
Cidade:
________________________________
UF:________
Telefone:_____________________________
Profissão:_____________________________
Naturalidade:______________________________________ RG: ________________
Org. emissor_____/_____ CPF: _____________ Est. civil: ___________________
Nome cônjuge/companheiro: ___________________________________________________________
RG cônjuge: ____________ Org. emissor_____/_____ CPF cônjuge: ___________
Est. civil:__________ Tipo convocação: ____________________________
Data convocação______________________
VEM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, VISANDO A HABILITAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
Senhor Diretor,
Declaro(amos) que não sou(somos) e não fui(fomos) proprietário(s), promitente(s) comprador(es), cessionário(s) de direito aquisitivo de lote
ou qualquer imóvel residencial no Distrito Federal, bem como não sou(somos), atualmente, titular(es) de usufrutuário(s) de imóvel residencial
nesta capital, nem mesmo detentor de qualquer financiamento habitacional, nas condições estabelecidas para o Sistema Financeiro da
Habitação, no âmbito do território nacional.

Declaro(amos) para fazer prova junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal –
CODHAB/DF, que AUFIRO(IMOS) EM ATIVIDADE INFORMAL a renda mensal de R$ ___________
(________________________________________________________________________),
e que meu estado civil é __________________________ (a), mas VIVO EM UNIÃO ESTÁVEL
com___________________________________________________________________
natural
de
__________________UF_____,
profissão:_______________________________________________
CPF____________________,RG_________________ Orgão emissor_____/_______, ambos residentes e
domiciliados na ________________________________________cidade________________________ UF _____.
Outrossim, responsabilizo-me civil e criminalmente pela veracidade desta declaração e que tenho conhecimento das cominações legais
existentes para falsa declaração (Dispõe o art. 299 do Código Penal: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante: Pena: reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos.....”) bem como, do fato de que convivo maritalmente com o(a)
declarado(a) há mais de 05 (cinco) ano, contado da data do instrumento de recebimento, para qualquer procedimento que redunde em
alienação, no todo ou em parte, do imóvel recebido.

AO PROTOCOLO/GESOP/DIRAD, SOLICITAMOS AUTUAR O PRESENTE REQUERIMENTO
COM A DOCUMENTAÇÂO ANEXA E ENCAMINHÀR À ( ) GECAD ( ) GCOOP ( ) GERAT
OBSERVAÇÃO:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________
Assinatura do Declarante

____________________________________
Assinatura do(a) Companheiro(a)

_________________________________________________________
SERVIDOR / MATRÍCULA
NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – NUATE

Observação: Não é obrigatória a presença do casal na CODHAB, desde que o titular traga toda a documentação do casal
exigida (cópia e original), e esta folha de abertura de processo devidamente assinada pelo casal.

