REQUERIMENTO
Programa de Recuperação de Créditos - Morar Legal (Lei Estadual nº 4.715, de 9 de Setembro de 2015)
À AGENCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – AGEHAB/MS,
__________________________________________________________________________________________,
portador (a) do RG nº__________________SSP/_________, e do CPF nº __________________________,
residente e domiciliado à __________________________________________, nº ________, quadra: _________,
lote:

_____,

Bairro:

______________________________________no

____________________________

na

cidade

de

Conjunto

Habitacional

______________________/MS,

e-mail:

_____________________________________________, telefone: ___________________________________,
venho requerer junto a AGEHAB/MS, o que segue:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

( )- quitação total, com desconto de 100% (cem por cento) sobre o valor dos juros de mora e da multa
contratual das prestações em atraso;
( )- quitação parcial, com o pagamento de no mínimo 04 (quatro) prestações em atraso, com desconto
de 60% (sessenta por cento) sobre o valor dos juros de mora e da multa contratual das prestações que
forem quitadas; * Referente a (__________) prestações em atraso.
( ) - pagamento parcelado, por meio de repactuação por novação de dívida, formalizado por termo
aditivo de novação de dívida, com desconto de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor dos juros de
mora e da multa contratual. Opção por (_________) parcelas. Entrada de R$ ____________________
( ) - pagamento antecipado, a vista, da totalidade do saldo devedor com desconto de 20% (vinte por
cento), após ter decorrido mais de 05 (cinco) anos da data constante no termo de recebimento do imóvel
da AGEHAB-MS.
( ) - atualização cadastral.
( ) - Termo de Quitação do imóvel acima identificado.
( ) - Quitação do contrato por falecimento do beneficiário titular.

Anexa-se ao presente requerimento os seguintes documentos:
( ) - RG e CPF, do (s) beneficiário (s) devedor(es) e procurador (se houver);
( ) - Comprovante do estado civil (certidão de nascimento ou casamento, com as devidas averbações se houver);
( ) - Comprovante de endereço;
( ) – Procuração Pública ou Particular (contendo identificação do outorgante e outorgado, identificação do imóvel,
poderes específicos para o ato. E no caso de procuração particular o reconhecimento de firma deverá ser por
autenticidade).
____________________________, MS, _____ de ________________ de ______.
__________________________________________________________________
REQUERENTE
__________________________________________________________________
PROCURADOR (PROCURAÇÃO ANEXA)
RG:
CPF:
CONTROLE/AGEHAB-MS
CONTRATO N.

REQUERIMENTO N.

DATA:
NOME DO SERVIDOR:
MATRÍCULA:

✂-----------------------------------------------------------------------------✂------------------------------PROTOCOLO
CONTRATO N.

REQUERIMENTO N.

DATA:
NOME DO SERVIDOR:
MATRÍCULA:

Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 108 – Bairro: Tiradentes – CEP 79041-118 – Campo Grande/MS
Fone: (67) 3348-3100/FAX 3348-3139

