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Anexo 7-8:  **Modelo** de ajuste temporário - rescisão do auxílio 

(Nome do Locatário / Tenant’s Name) 
(Endereço / Address)                                       (Data / Date) 
  
 
Prezado __________: 
 
Em (data da notificação inicial temporária / date of interim initial notice), encaminhamos à sua atenção 
uma notificação solicitando-lhe que agendasse uma entrevista para discutir uma alteração que o (gerente 
residente, auxiliar de ocupação etc. / Resident Manager, Occupancy Clerk, etc.) acredita ter ocorrido no 
seu/sua (rendimento, composição familiar / income, family composition). Como você não respondeu a 
essa notificação, o seu aluguel passará a ser de $ _______(aluguel de mercado/aluguel contratual/110% 
do aluguel BMIR (Below Market Interest Rate, taxa de juros inferior ao mercado) / market rent/contract 
rent/110% of the BMIR rent) com data de vigência em (primeiro dia do mês seguinte após terem 
decorridos os dez dias definidos na notificação inicial / first day of the month after the 10-day period 
stated in the initial notice has elapsed). 
 
Se você marcar uma entrevista com o (gerente residente, auxiliar de ocupação etc. / Resident Manager, 
Occupancy Clerk, etc.) em até (dez dias corridos contados da data desta notificação / 10 calendar days 
from the date of this notice) e fornecer todas as informações exigidas ou explicar que não houve 
alterações, você continuará a receber o seu auxílio, a não ser que os seus rendimentos demonstrem que 
você já não se qualifica para receber o auxílio. Se você não comparecer à reunião com o (gerente 
residente, auxiliar de ocupação etc. / Resident Manager, Occupancy Clerk, etc.) para fornecer as 
informações exigidas naquela data, estaremos liberados para transferir o seu auxílio para outro locatário.  
 
(NOTA: para locatários dos projetos PRAC acrescentar a seguinte sentença. / For tenants in PRAC 
projects add the following sentence.) Se você não comparecer à reunião com o (gerente residente, 
auxiliar de ocupação etc. / Resident Manager, Occupancy Clerk, etc.) para fornecer as informações 
exigidas naquela data, poderemos rescindir o seu contrato de locação. 
 
Se tiver dúvidas, fale com o (gerente residente, auxiliar de ocupação etc. / Resident Manager, 
Occupancy Clerk, etc.) pelo telefone __________ (nº do telefone / phone #). 

                                   
  Atenciosamente, 
 
 
  
                                   (Agente administrativo, 
                                     gerente residente etc. 

/ Managing Agent, 
Resident Manager, etc.) 

 
  


