
 

REQUERIMENTO 
 

À AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – AGEHAB 

Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 108, Bairro: Tiradentes – CEP 79041-118, Campo Grande/MS, 

 

 

__________________________________________________,estado civil___________________ nacionalidade, 

___________________,profissão ____________________________,portador da carteira de identidade RG 

nº__________________ órgão expedidor______________ e do CPF nº ________________________, residente 

e domiciliado(a) à ___________________________________________________, nº ________, quadra ______, 

lote _____, Bairro ___________________________________________________ no Conjunto Habitacional 

__________________________________________ na cidade de _________________________________ /MS, 

contrato nº ______________________, e-mail: ____________________________________________, telefone: 

___________________________________, vem através deste requerer junto a AGEHAB, nos termos da Lei 

Estadual nº 4.857, publicada no dia 09 de maio de 2016, o que segue: 

a. (   ) Transferência da Titularidade do Contrato do Imóvel acima identificado. 

b. (   ) Transferência da Titularidade do Termo de Quitação do Imóvel acima identificado. 

c. (  ) Permuta de Imóveis: o Imóvel identificado acima para o meu nome e o imóvel situado à ___________ 
____________________________________________, nº ________, quadra _________, lote _____ , Bairro 
_________________________________________, Conjunto Habitacional __________________________ 
______________________________________________________ na cidade de _______________________ 
___________________ /MS, contrato nº _____________________ ,para o nome  de __________________  
___________________________________________________. 

 

Anexa-se ao presente requerimento os seguintes documentos- em nome do casal, se for o caso: 

1.(    ) Cópia autenticada do Instrumento Contratual que comprove a aquisição de direitos sobre o Imóvel; 

2.(    ) Cópia da certidão da matrícula do imóvel; 

3.(    ) Procuração Pública ou Particular; 

4.(    ) Cópia da Carteira de Identidade(RG) e do CPF, do(s)adquirente(s) e do procurador (se houver); 

5.(    ) Cópia do Comprovante do estado civil; 

6.(    ) Cópia da Certidão de Nascimento ou RG dos dependentes; 

7.(    ) Cópia do comprovante de endereço em nome do requerente; 

8.(    ) Certidão(ões) Negativa(s) de Bens Imóveis – originais e sem rasuras. 

 

 

___________________________________, MS, _____ de ________________ de ______. 
                                                        (Local e data) 

 

 

_________________________________________                  _________________________________________ 

REQUERENTE (ou seu procurador)                                                Cônjuge (quando houver) 
 

Anuente(s) vendedor(es) 

 

 

___________________________________________             __________________________________________ 

BENEFICIÁRIO ORIGINAL (ou seu procurador)                            Cônjuge (Quando Houver) 

(Reconhecer em cartório a firma do Beneficiário Original – do casal, se for o caso – e juntar cópia do RG) 

 
 

 
DESPACHO 

 

(      )  DEFERIDO 
(      ) INDEFERIDO 

ANALISTA (carimbo e assinatura): 
 
 

DE ACORDO (carimbo e assinatura): 
 

 

✂-----------------------------------------------------------------------------✂------------------------------- 

       PROTOCOLO DE REQUERIMENTO  

CONTRATO N. 
 
 

ASSUNTO: RECEBEMOS EM:           /           / 
SERVIDOR: 
ASSINATURA: 

 


