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May 18 2020  DCRHA Covid 19 ERRP Application 

Covid 19 Programa de Emergência para Ajuda de Aluguel 
 

Descrição 
 

O Dukes County Regional Housing Authority DCRHA (A Autoridade Regional de Habitação de Dukes 
County) Programa de Emergência para Ajuda de Aluguel é financiado através do Permanent 
Endowment for Martha’s Vineyard e seus generosos doadores que desejam fornecer apoio aos 
inquilinos da Ilha afetados financeiramente pela pandemia Covid 19. A prioridade deste programa é 
fornecer ajuda emergencial para inquilinos no mercado de aluguel com perda de renda relacionada ao 
Covid 19. Inquilinos em propriedades e programas administrados em M.V. pelo DCRHA e outros podem 
ser considerados se/quando o financiamento permitir. 
 
Condições do Programa: 
 

• O requerente é um inquilino no mercado de aluguel em Martha's Vineyard; 

• O requerente deve fornecer uma descrição da emergência financeira temporaria relacionada ao 
Covid19 e também listar qualquer pedido de assistência, como o desemprego; 

• O proprietário tem que assinar a aplicação e aceitar o pagamento do Programa de Emergência 
para Ajuda de Aluguel e concordar no minimo em manter o arrendamento atual durante o 
período pago. Atualmente, muitos proprietários da ilha estão organizando extensões de contrato 
de aluguel e/ou mudando o contrato para anual quando possível. O DCRHA está disponível para 
falar sobre o suporte adicional atraves da Assistência de Aluguel financiada pela cidade, onde os 
fundos estão disponíveis:https://dcrha.files.wordpress.com/2018/10/rental-assistance-summary-
10-18.pdf 

• É Necessário um documento que mostre o valor do aluguel solicitado, como um contrato de 
aluguel, cheque cancelado ou extrato bancário. Carta do proprietário não será aceita. 

• O Programa de Ajuda para Aluguel de Emergência será para um unico pagamento de 
emergência relacionado ao Covid 19 de até um mês de aluguel, conforme priorizado acima e à 
medida que os fundos são disponibilizados; 

• Priorização adicional pode ser dada a inquilinos com aluguel anual; 

• Pode ter uma possibilidade de financiamento adicional, em uma data futura, pedente ao uso e 
fundos do programa, se houver uma definível necessidade a longo prazo relacionada ao Covid 
19; 

• O DCRHA pode solicitar informações adicionais às descritas na aplicação anexada;  

• A assistência será determinada caso por caso e conforme o financiamento permitir;  
 
O DCRHA, como administrador deste programa de emergência temporária, reserva-se o direito de 
adaptar ou modificar os termos deste programa conforme necessário e conforme revisado com todos os 
parceiros privados e públicos envolvidos cuja assistência torna possível este Programa de Emergência 
para Ajuda de Aluguel. Por favor preencha a aplicação anexada ao Covid 19 Programa de Emergência 
para Ajuda de Aluguel e envie com todos os anexos necessários ao DCRHA. NÃO ENVIE FOTOS DOS 
DOCUMETOS.  
 

o Pelo email: dcrha@housingauthoritymv.org,  
o Através do correio para:DCRHA. P.O. Box 4538, Vineyard Haven MA. 02568  
o ou utilizando a caixa localizada no escritório em 221 Mechanic Street, Vineyard Haven 

(Do outro lado da rua do State Road em frente ao Little House Café) 

 
O Dukes County Regional Housing Authority, o Permanent Endownment de M.V. e seus parceiros 

públicos e privados se unem a cada um de vocês na esperança de que o apoio necessário e oferecido 
na nossa comunidade nos fará passar por essa crise juntos. 
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May 18 2020  DCRHA Covid 19 ERRP Application 

Covid 19 Programa de Emergência para Ajuda de Aluguel - Aplicação 
 

 

Data de Aplicação _________________  Valor do Aluguel Solicitado  ___________________ 
 
Nome do Aplicante_____________________________________________________________  
 
Informações de telefone/e-mail___________________________________________________ 
 
Renda Familiar Bruta Mensal (antes de qualquer imposto)______________________________         
 
Numero de pessoas na casa,  # de quartos, # de crianças__________________________  
 
Residência Atual (endereço e/ou # apartamento)_____________________________________ 
 
Nome do Proprietário___________________________________________________________  
 
Telefone/e-mail  ______________________________________________________________ 
 
 

Descrição da Situação de Emergência (ex. perda de emprego, status de pedido de desemprego): 

 
 
 
 
 
 
Documentação de Aluguel (ex. cópia do contrato ou cheque cancelado/extrato bancário indicando 
aluguel): 

 
Entendo que qualquer declaração falsa, deturpação e/ou a não divulgação de informações, e a falha em 
fornecer informações completas e precisas nesta aplicação pode resultar na negação da minha 
aplicação. 
 

Autorizo o DCRHA a fazer perguntas para verificar as informações fornecidas nesta aplicação. 
 

Certifico que as informações que dei nesta aplicação são verdadeiras e corretas e entendo que o 
DCRHA pode solicitar informações adicionais. Assine sob as penalidades de perjúrio. 
 

 
 
 
 

Assinatura do Aplicante __________    _____________ 
 
 

Assinatura do Proprietário_________ ____________________________________________ 
 
Data: ____________________________ 

O Dukes County Regional Housing Authority não faz discriminação com base na raça, cor, religião, sexo, 
nacionalidade, antepassados, orientação sexual, idade, status familiar, estado civil, status de veterano, assistência 
pública, deficiência, informações genéticas, identidade de gênero ou qualquer outra classe protegida pelo governo, 
leis locais ou federais, no acesso ou admissão ao(s) seu(s) programa(s) de habitação, ou de emprego, ou qualquer 
outro de seus programas, atividade, funções ou serviços. 
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