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Anexo 7-6:  **Modelo** de formulário-modelo de notificação de aumento de 
aluguel decorrente do processamento da recertificação 

(Nome do Locatário/ Tenant’s Name)                               (Data / Date) 
(Endereço / Address) 
 
  
Prezado Locatário: 
Tem esta a finalidade de notificá-lo que, com base na nossa última revisão do seu rendimento e 
composição familiar, o seu aluguel foi ajustado para $______. Este novo aluguel passará a vigorar a 
partir de (dia/mês/ano / day/month/year). Esta notificação revisa o parágrafo [3, 4 ou 5—indicar o número 
do parágrafo que corresponde ao parágrafo da locação-modelo usada pelo locatário. / 3, 4, or 5—
indicate the paragraph number that corresponds to the paragraph of the model lease being used for the 
tenant.] do seu contrato de locação, que define o valor do aluguel mensal da sua responsabilidade. 
 
Passe no escritório do local no prazo de sete dias a contar do recebimento desta notificação para assinar 
e receber uma cópia do formulário **HUD-50059**. O formulário **HUD-50059** deve ser assinado pelo 
chefe, co-chefe, cônjuge e todos os outros adultos membros da família. A cópia do formulário **HUD-
50059** fornece informações sobre o rendimento que usamos para calcular o seu novo aluguel e o valor 
do auxílio para o aluguel, se houver, que o HUD paga mensalmente em seu nome. 
 
Se quiser, poderá falar com ________________ para marcar uma reunião e discutir esta alteração. 
Agradecemos a sua cooperação. 

                                   Atenciosamente, 
 
  

                              (Agente administrativo, 
                                   gerente residente etc. 

/ Managing Agent,  
Resident Manager, etc.) 

 
 
 


