
 

 

Pacote de Informações 
 

Projeto de Desenvolvimento de Apartamentos para Aluguel de Richmond 
Meadows II 

(Fases III e IV) – 20 unidades de apartamentos de aluguer restrito AMI 
 

47 e 49 Beach Grass Road, e 1-2, 3 e 4-5 Violet Place 
(Localizado fora da Old South Road) – Cidade de Nantucket, MA 

 

Uma Loteria de Habitação Acessível 
 

Este pacote contém informações específicas sobre o programa de habitação acessível e o processo 
de inscrição para as vinte (20) unidades de aluguel de renda mediana restrita (AMI) de área que 
estão sendo oferecidas no Richmond Meadows II (Fases III e IV) Rental Apartment Development, 
localizado na cidade de Nantucket, MA. 

A cidade de Nantucket e a Richmond Great Point Development LLC (o proprietário / 
desenvolvedor) convidam você a ler essas informações e enviar uma inscrição se achar que atende 
aos requisitos de elegibilidade. 

Por favor, mantenha este pacote mesmo depois de enviar uma inscrição, até que você tenha 
alugado uma unidade, pois será um guia útil durante todo o processo. 

 
A primeira dessas unidades de apartamentos alugados está prevista para ocupação em 

fevereiro de 2023. 
 

AS CANDIDATURAS DEVEM SER RECEBIDAS, OU CARIMBADAS, ATÉ ÀS 14:00 
EM 6 DE FEVEREIRO DE 2023 

As candidaturas marcadas pelo prazo devem ser recebidas o mais tardar 5 dias 
úteis a contar do prazo 

 
Inscrições adicionais estão disponíveis na Prefeitura de Nantucket e no Ateneu de 

Nantucket (Biblioteca Pública), no Richmond Meadows II Leasing Office (Localizado em 
1 Orchid Place em Nantucket) e no seguinte site: 

www.sebhousing.com 
 

Richmond Meadows II Rental Apartamento Development 
Para informações sobre unidades acessíveis, ligue para (617) 782-6900 x1 

 Pacote de informações criado por: 
SEB Housing, 257 Hillside Ave, Needham MA 02494 

          
 

 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.sebhousing.com&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=07nigdnGTE9r4MsARbQLqdrzLtlECDKIIKQCwiX0lB0&m=mlfdqyMjddYWn68aVMIhgoAjEpTfEvV3_B-nuS2160E&s=8bva2y6aK9OzIAuWx8rKxvO9HsAw-aGD8BjRSmlewUU&e=
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VISÃO GERAL E ALUGUÉIS 
 
 

As fases III e IV doProjeto de Desenvolvimento de Apartamentos de Aluguel de Richmond Meadows II 
compreendem as fases adjacentes de 16 unidades e 32 unidades da comunidade total de apartamentos 
de aluguel de 225 unidades, localizada na Old South Road, na cidade de Nantucket.  
 
Este pacote de informações e esta loteria referem-se especificamente à série de vinte (20) unidades de 
apartamentos acessíveis localizadas dentro dessas fases do projeto, que estão programadas para estarem 
disponíveis para ocupação inicial em fevereiro de 2023. 
 
Os vinte (20) apartamentos de aluguer restrito da AMI que estão a ser disponibilizados através deste 
processo de candidatura, serão alugados a inquilinos (agregados familiares) que se qualifiquem através 
de uma ampla gama de limites de rendimento relacionados com o rendimento mediano da área em 
Nantucket, incluindo rendimentos até 7 0%, 80%, 110% e 120% do rendimento mediano da área (AMI).  O 
mix de unidades específico e os aluguéis mensais específicos para as unidades acessíveis oferecidas 
nesta loteria são mostrados na tabela abaixo.  Para uma descrição detalhada das unidades e do projeto, 
consulte a última seção deste pacote de informações. 

 

  Unidades da Fase III – Estrada de Grama de Praia 47 e 49 
 

47 Beach Grass Road (Total de 8 unidades de construção, com duas unidades 
restritas AMI) * 

 

Número de unidades de aluguel acessíveis 
em certas porcentagens do 

Limites de Renda Mediana de Área (AMI) 

Tipo de 
Unidade  
(Nº de 

Quartos) 

Nº de 
Banheiros 

Tamanho Médio 
(sujeito a alterações 

durante a construção) 

Aluguel Mensal** 
(exclui Utilitários) 

110% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Um BR 1 Aprox. 700 pés quadrados 2.560 dólares  ** 

120% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Um BR 1 Aprox. 700 pés quadrados 2.560 dólares  ** 

 

49 Beach Grass Road (Total de 8 unidades de construção, com duas unidades 
restritas AMI) * 

 

Número de unidades de aluguel acessíveis 
em certas porcentagens do 

Limites de Renda Mediana de Área (AMI) 

Tipo de 
Unidade  
(Nº de 

Quartos) 

Nº de 
Banheiros 

Tamanho Médio 
(sujeito a alterações 

durante a construção) 

Aluguel Mensal** 
(exclui Utilitários) 

110% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Um BR 1 Aprox. 700 pés quadrados 2.560 dólares  ** 

120% IAM Máximo - Uma (1) Unidade 
(Esta Unidade é uma Unidade de Acessibilidade 

para Deficientes do Grupo 2) 
Dois BR 2 Aprox. 950 pés quadrados $3,488 ** 

 

* Nota: Duas outras (80% de Unidades Restritas da AMI) dentro de cada um destes Edifícios (4 unidades restritas 
totais de 80% da AMI)  já foram M arketed, com Tenants tendo sido Seleitos em uma loteria Prior (maio de  2022).   
Os quatro adicionais (as Unidades Restritas T wo 110% AMI   e os Units restritos Two 120% AMI) listados acima 
estão sendo comercializados, e os inquilinos serão selecionados para essas unidades no processo de divulgação 
e seleção em andamento descrito neste pacote informativo.  

 

** Nota: Os inquilinos são R responsáveis por Paying o Full Amontagem de Rent cada M onth.  As rendas não são 
Baverbadas no Income de um propositor  A (a menos que já tenham um Voucher do Programa da Secção 8 V, ou 
um Voucher de Programa semelhante). 
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  Unidades da FaseI V – 1-2, 3 e 4-5 Violet Place 
 

1-2 Violet Place (Edifício Total de 12 Unidades, com Seis Unidades Restritas AMI) 
 

Número de unidades de aluguel acessíveis 
em certas porcentagens do 

Limites de Renda Mediana de Área (AMI) 

Tipo de 
Unidade  
(Nº de 

Quartos) 

Nº de 
Banheiros 

Tamanho Médio 
(sujeito a alterações 

durante a construção) 

Aluguel Mensal** 
(exclui Utilitários) 

70% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Estúdio 1 Aprox. 450 pés quadrados $1,325 ** 

70% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Um BR 1 Aprox. 700 pés quadrados $1,511 ** 

80% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Dois BR 2 Aprox. 950 pés quadrados $1,932 ** 

110% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Três BR 3 
Aprox. 1.320 pés 

quadrados 
$3,506 ** 

120% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Estúdio 1 Aprox. 450 pés quadrados $1,850 ** 

120% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Um BR 1 Aprox. 700 pés quadrados $2,560 ** 

 

     3 Violet Place (Edifício Total de 8 Unidades, com Cinco Unidades Restritas AMI) 
 

Número de unidades de aluguel acessíveis 
em certas porcentagens do 

Limites de Renda Mediana de Área (AMI) 

Tipo de 
Unidade  
(Nº de 

Quartos) 

Nº de 
Banheiros 

Tamanho Médio 
(sujeito a alterações 

durante a construção) 

Aluguel Mensal** 
(exclui Utilitários) 

70% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Estúdio 1 Aprox. 450 pés quadrados $1,325 ** 

70% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Três BR 3 
Aprox. 1.320 pés 

quadrados 
$1,823 ** 

110% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Estúdio 1 Aprox. 450 pés quadrados $1,850 ** 

110% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Dois BR 2 Aprox. 950 pés quadrados $3,182 ** 

120% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Dois BR 2 Aprox. 950 pés quadrados $3,488 ** 
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     4-5 Violet Place (Edifício Total de 12 Unidades, com Cinco Unidades Restritas AMI) 
 

Número de unidades de aluguel acessíveis 
em certas porcentagens do 

Limites de Renda Mediana de Área (AMI) 

Tipo de 
Unidade  
(Nº de 

Quartos) 

Nº de 
Banheiros 

Tamanho Médio 
(sujeito a alterações 

durante a construção) 

Aluguel Mensal** 
(exclui Utilitários) 

70% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Um BR 1 Aprox. 700 pés quadrados $1,511 ** 

70% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Dois BR 2 Aprox. 950 pés quadrados $1,667 ** 

80% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Estúdio 1 Aprox. 450 pés quadrados $1,531 ** 

110% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Um BR 1 Aprox. 700 pés quadrados $2,560 ** 

120% IAM Máximo - Uma (1) Unidade Três BR 3 
Aprox. 1.320 pés 

quadrados 
$3,847 ** 

 
** Nota: Os inquilinos são  R responsáveis por Paying o Full Amontagem de Rent cada M onth.  As rendas não são 
Baverbadas no Income de um propositor  A (a menos que já tenham um Voucher do Programa da Secção 8 V, ou um 
Voucher de Programa semelhante). 

 

 
Utilitários e informações relacionadas 

 
Todos os Tenants serão responsáveis por pagar todos os seus próprios custos de eletricidade (o 
calor, a água quente e cozinhar nas unidades de apartamentos são todos elétricos).  Apenas para 
as unidades restritas a 70% e 80% de AMI, conforme exigido pelos regulamentos aplicáveis, 
osenhorio pagará todos os   custos adicionais.  Para as unidades restritas de 110% e 120% do 
AMI, o inquilino deve pagar todos os custos de água e esgoto. 
 
O estacionamento está incluído no aluguel (cada unidade recebe um [1] espaço de 
estacionamento para cada quarto).  Os aluguéis mensais são definidos anualmente usando um 
cálculo que determina o aluguel "acessível", que é baseado nos rendimentos médios da área para 
o condado de Nantucket. 
 
Como é possível que haja mais candidatos interessados e elegíveis do que o número total de 
unidades disponíveis, a cidade e o  desenvolvedor estarão patrocinando um processo de inscrição 
e loteria para classificar os candidatos elegíveis para o programa.  O processo de inscrição e 
loteria, bem como os requisitos de elegibilidade para  se candidatar a ser um inquilino para essas 
unidades, são descritos em mais detalhes neste pacote de informações. 
 
A Richmond Meadows II não discrimina na seleção de candidatos com base em raça, cor, origem 
nacional, deficiência, idade, ascendência, filhos, estado familiar, informação genética, estado civil, 
recipiência de assistência pública, religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, status 
de veterano / militar ou qualquer outra base proibida por lei. 
 
As pessoas com deficiência têm o direito de solicitar uma acomodação razoável nas regras, 
políticas, práticas ou serviços, ou de solicitar uma modificação razoável na habitação, quando tais 
acomodações ou modificações puderem ser necessárias para proporcionar às pessoas com 
deficiência uma oportunidade igual de usar e desfrutar da habitação. 
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P: Por quanto tempo os apartamentos designados permanecerão 
acessíveis? 
 

R : Se você se qualificar e for selecionado para a ocupação inicial de uma unidade, 

umresidente atual,  você continuará a ser considerado elegível para a unidade, desde que 
sua família ganhe uma renda que não exceda 140%  do limite de renda atual aplicável 
para uma família do seu tamanho (consulte Elegibilidade Anual e Revisão de Aluguel). 

 
Além disso, os aluguéis podem mudar anualmente com base em mudanças na Renda 
Mediana da Área e nos Subsídios de Serviços Públicos Locais.  Se a AMI aumentar ou se 
os subsídios de utilidade diminuírem, o aluguel poderá aumentar alguns pontos 
percentuais, conforme permitido no Contrato Regulatório do projeto. 

 

 
Fim da seção Visão Geral e Aluguéis  (Próxima Seção Começa na Próxima Página) 

 

  



 

 7 

 

 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE 
 

 

P: Quem é elegível para se candidatar às unidades acessíveis em Meadows 
II? 

 
R:  Para se qualificar para uma unidade acessível: 
 

1.) As famílias devem ter renda e ativos que se qualifiquem dentro dos parâmetros 
destacados nesta seção. 

2.) A prioridade do agregado familiar será dada com base na composição do agregado 
familiar.  Para perguntas sobre tamanho e composição do agregado familiar, leia 
"Tamanho e composição do agregado familiar".  

3.) As famílias não podem possuir uma casa, inclusive em um trust, após a mudança.  
Todas as casas devem ser vendidas antes de alugar uma unidade. 

4.) As famílias, ou suas famílias, não podem ter um interesse financeiro no 
desenvolvimento e nenhum membro da família pode ser considerado uma Parte 
Relacionada ao proprietário ou incorporador. 

 

Além disso, alguns dos apartamentosserão acessíveis para deficientes.  Todas as famílias 

podem solicitar os apartamentos acessíveis para deficientes,  mas as famílias que 

precisam de um apartamento acessível  terão prioridade máxima para essas unidades, 
independentemente de o apartamento ser designado como preferência local ou não.  Para 
perguntas sobre a prioridade por necessidade de um apartamento acessível para 

deficientes, por favor, leia "Informações sobre a unidade acessível para deficientes. " 
 

P: Quais são os requisitos de elegibilidade de renda? 
 

R: Para ser elegível para alugar um apartamento acessível, a renda familiar anual deve estar 
dentro de uma faixa específica, definida pelos níveis de renda máxima e mínima da 
seguinte forma: 
 

Rendimento Anual Máximo (para as UnidadesRestritas de 70% do AMI) 
 

Tamanho da família 
Limite Máximo de 

Renda 

1 $ 57,706 
2 $ 65,931 
3 $ 74,156 

4 $ 82,381 

5 $ 88,988 

6 $ 95,594 

 

Rendimento Anual Máximo (para as Unidades Restritas de 80% de AMI) 
 

Tamanho da família 
Limite Máximo de 

Renda 

1 $ 65,950 
2 $ 75,350 
3 $ 84,750 

4 $ 94,150 
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Rendimento Anual Máximo (para as Unidades Restritas de 110% 

AMI) 
 

Tamanho da família 
Limite Máximo de 

Renda 

1 $ 104,797 
2 $ 119,768 
3 $ 134,739 

4 $ 149,710 

5 $ 161,687 

6 $ 173,664 

 

Rendimento Anual Máximo (para as Unidades Restritas de 120% AMI) 
 

Tamanho da família 
Limite Máximo de 

Renda 

1 $ 114,324 
2 $ 130,656 
3 $ 146,988 

4 $ 163,320 

5 $176,386 

6 $189,451 

 
Para ser elegível para se candidatar a alugar um apartamento de aluguel acessível, a renda anual 
combinada para todas as fontes de renda de todos os membros que ganham renda na família 
deve ser igual ou inferior às porcentagens de renda mediana para o Condado de Nantucket para 
as unidades classificadas dentro dos respectivos limites de renda. 
 
Todas as fontes de renda são contadas, por favor, veja os detalhes abaixo. 
 

Renda Anual Mínima (para se Qualificar como Inquilino) 
 
De acordo com a política do Proprietário / Desenvolvedor que também está em vigor para 
apartamentos com taxa de mercado,  a relação aluguel máximo para  renda permitida para ser 
elegível para alugar uma unidade é de cinquenta por cento (50%) (ou seja, a renda mensal do 
candidato deve ser aproximadamente DUAS vezes o aluguel mensal).  Os candidatos podem fazer 
menos do que os rendimentos mínimos mostrados  abaixo e ser considerados elegíveis para 
arrendar uma unidade, a critério único e absoluto  do  Proprietário / Incorporador, somente se  
tiverem economias suficientes das quais possam sacar de outra forma, os candidatos não serão 
elegíveis para uma locação se ganharem menos do que as rendas mostradas abaixo. 
 
Os candidatos que receberam um subsídio de habitação (como a Seção 8) não estão sujeitos aos 
requisitos de renda mínima, mas, como todos os outros candidatos, também terão que passar por 
revisões sobre pontuações de crédito, histórico de inquilinos e verificações de antecedentes 
criminais de acordo com os requisitos do DHCD em relação ao mesmo.  Consulte "Revisão do 
proprietário/desenvolvedor " no processo passo a passo para obter mais detalhes. Novamente, 
essas rendas mínimas não são exigidas pelo programa de habitação acessível, são apenas 
estimativas de rendas mínimas exigidas pelo escritório de locação. 
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Rendimento Anual Mínimo Qualificado 
(para as Unidades Restritas de 70% do AMI) 

 

Tamanho da unidade Rendimento Mínimo Qualificado 

Unidade Estúdio $ 31,800 
Unidade de um quarto $ 36,264 

 Unidade de Dois 
Quartos (Two 
Bedroom Unit) 

$ 40,008 

 Unidade de Três 
Quartos 

$ 43,752 

 

Rendimento Anual Mínimo Qualificado 
(para as Unidades Restritas de 80% de AMI) 

 

Tamanho da unidade Rendimento Mínimo Qualificado 

 Unidade Estúdio $ 36,744 
Unidade de Dois 

Quartos (Two 
Bedroom Unit) 

$ 46,368 

 

Rendimento Anual Mínimo Qualificado 
(para as 110% de unidades restritas de AMI) 

 

Tamanho da unidade Rendimento Mínimo Qualificado 

Unidade Estúdio $ 44,400 
Unidade de um quarto $ 61,440 

Unidade de Dois 
Quartos (Two 
Bedroom Unit) 

$ 76,368 

 Unidade de Três 
Quartos 

$ 84,144 

 

Rendimento Anual Mínimo Qualificado 
(para as 120% de unidades restritas AMI) 

 

Tamanho da unidade Rendimento Mínimo Qualificado 

Unidade Estúdio $ 44,400 
Unidade de um quarto $ 61,440 

Unidade de Dois 
Quartos (Two 
Bedroom Unit) 

$ 83,712 

 Unidade de Três 
Quartos 

$ 92,328 
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P: Como é determinado o rendimento de um agregado familiar? 
 
R: A renda de uma família é a quantia total antecipada de dinheiro recebida por TODOS os 

membros da família nos próximos  doze (12) meses - a partir da data de apresentação  do 
pedido e projetando para frente doze (12) meses  -  com base em sua renda e ativos atuais.   
Em um esforço para fornecer uma estimativa de renda o mais precisa possível, o Agente de 
Loteria do projeto também revisará os dados históricos de renda para fornecer uma base para 
futuras estimativas de renda. 

 
Umdinheiro que você espera receber nos próximos 12 meses será contado como renda e os 
valores recebidos nos 12 meses anteriores  serão analisados para ajudar a estimar a renda 
futura.  Isso inclui, mas não se limita a, Seguridade Social, pensão alimentícia, pensão 
alimentícia, pagamento de horas extras, bônus, desemprego, indenização, emprego de meio 
período, títulos vencidos, dinheiro a ser recebido em acordos judiciais e juros e dividendos reais 
ou imputados em contas de bank e outros ativos.  TODAS AS FONTES DE RENDAARE 
CONTADAS com exceção da renda do trabalho para membros do agregado familiar  com idade 
inferior a 18 anos, e qualquer rendimento superior a US $ 480 / ano para estudantes a tempo 
inteiro que sejam dependentes (mas note que todos esses rendimentos ainda devem ser 
documentados, mesmo que esteja isento do cálculo do rendimento do agregado familiar).   

 
Partir-se-á do princípio de que todos os requerentes continuarão a receber quaisquer quantias 
que tenham recebido nos últimos 12 meses, a menos que a documentaçãocomprovem outros.  
Isso inclui o emprego sazonal! A renda recebida do emprego sazonal nos últimos 12 meses 
será presumida como sendo obtida nos próximos 12 meses, a menos que a família forneça 
uma declaração juramentada assinada de seu antigo empregador confirmando que eles não 
serão contratados novamente por pelo menos 12 meses.  

 
Também não cabe ao agregado familiar determinar que verbas recebidas ao longo do ano 
passado devem ou não ser contabilizadas como o seu rendimento calculado.  Portanto, todos 
os fundos devem ser listados no aplicativo e a inclusão desses fundos na determinação da 
elegibilidade de uma família será baseada em diretrizes de habitação a preços acessíveis. 

 

Ativos permitidos 
 
Não existe um limite de ativos para a candidatura das famílias a este desenvolvimento.  No entanto, 
o maior do rendimento real auferido de activos, ou o rendimento imputado de 0. 06% de todos os ativos, 
serão contados como rendimentos.  Os Bens das Famílias são calculados no momento da aplicação. 
Os ativos podem incluir dinheiro, dinheiro em poupança e contas correntes, valor líquido em dinheiro 
das ações, valor líquido em dinheiro das contas de aposentadoria (como 401k), imóveis, títulos e 
investimentos de capital. 

  
Se algum membro do agregado familiar possuir atualmente um imóvel, o montante total do capital 
próprio do imóvel deve ser adicionado ao seu valor total de ativos. 

  
Exemplo: Uma família tem US $ 8.000 em poupança, US $ 30.000 em uma conta de aposentadoria da 
qual eles não estão retirando (US $ 20.000 em valor líquido em dinheiro) e uma casa avaliada em US 
$ 300.000 na qual eles atualmente têm US $ 278.000 restantes na hipoteca (US $ 22.000 em 
patrimônio). 
  
Seu total de ativos é: $8.000 + $20.000 + $22.000 = $50.000 
A renda real dos ativos é: $300 + $0 + $0 = $300 (A)                           
Renda imputada a 0,06% é: 0,06% de $50.000 = $30 (B) 
  
Para essa família, US $ 300 seriam adicionados à sua renda que recebem de todas as outras fontes de 
renda (emprego, Seguridade Social, Pensão Alimentícia, etc.), pois o programa obtém a maior de (A) 
renda real de ativos OU (B) renda imputada de ativos. 
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P:I não posso retirar dinheiro do meu 401k ou fundo de aposentadoria, eu 
tenho que incluí-lo quando eu listar meus ativos? 

 
R: Sim. Você precisa incluir o valor líquido em dinheiro de todos os seus fundos de 

aposentadoria atuais.  Percebemos que a maioria dos fundos de aposentadoria avalia 
grandes penalidades para retirada antecipada, mas isso não significa tecnicamente que 
você "não pode" retirar seus fundos.  O valor pós-penalidade é o que você precisa fornecer 
junto com a documentação de apoio. 
 

P: Se eu não puder me qualificar para um Contrato de Locação com base em 
minha própria renda ou histórico de crédito, posso ter um 
cossignatário em minha Locação? 

 
R: Não.  Somente pessoas que vão morar na unidade podem assinar o contrato.  As famílias 

candidatas devem ser capazes de satisfazer as qualificações de rendimento por conta 
própria.  Se alguém de fora da família vai ajudar a pagar o aluguel, o valor a ser pago deve 
ser listado como "Pagamentos Periódicos" na Tabela de Renda no Aplicativo do 
Programa.  Estes pagamentos serão contabilizados para o rendimento do agregado 
familiar requerente.  Garantes NÃO serão permitidos.   

 

P: Eu tenho que ser um residente da cidade de Nantucket para me 
candidatar? 

 
R:  Não.  Todas as famílias que atendem às diretrizes de renda especificadas acima  são 

bem-vindas e são incentivadas a  se candidatar a um apartamento acessível ou de baixa 
renda.  Os candidatos que atenderem aos requisitos de Preferência Local terão a 
oportunidade de alugar alguns, mas não todos, os apartamentos acessíveis primeiro.  
Consulte a seção sobre Listas de Espera e Preferências Locais para obter mais detalhes. 

 

 
Fim da Seção de Requisitos de Elegibilidade (Próxima Seção Começa na Próxima Página) 
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DIMENSÃO E COMPOSIÇÃO DOS AGREGADOS 
FAMILIARES 

 

 
Q: Como é determinado o tamanho apropriado da casa? 
 
R: De acordo com as diretrizes do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Comunitário 

de Massachusetts (DHCD ): 
 

Dentro de um pool de candidatos, a prioridade conforme estabelecido abaixo, 
deve ser dada às famílias que exigem o número total de quartos no apartamento 
com base nos seguintes critérios: 

 

1. Há pelo menos um ocupante e geralmente não mais do que dois ocupantes 
por quarto (com base no  Código Sanitário do Estado). 

2. Um casal, ou aqueles que se encontrem em condições de vida semelhantes, 
é obrigado a partilhar um quarto.  Outros membros do agregado familiar 
podem partilhar, mas não devem ser obrigados a partilhar um quarto. 

3. Uma pessoa descrita na primeira frase de (2) não será obrigada a partilhar 
um quarto se uma consequência da partilha tiver um impacto adverso grave 
na sua saúde mental ou física e o agente lotérico receber documentação 
médica fiável sobre esse impacto da partilha. 
 

Por favor, note também que osproprietários com deficiência não devem ser excluídos de  
uma prioridade/preferência por uma unidade maior  com base no tamanho do agregado 
familiar, se essa unidade maior for necessária como uma acomodação razoável. Os 
seguintes tamanhos e composições de domicílios serão considerados apropriados para 
os seguintes tamanhos de apartamentos: 
 
TIPO III 
(Prioridade para um Apartamento 3BR ou 2BR) 

• Todos os agregados familiares de 6 pessoas 

• Todos os agregados familiares de 5 pessoas 

• Todos os agregados familiares de 4 pessoas 

• Agregado familiar de 3 pessoas: 1 chefe de família mais 2 membros 

• Agregado familiar de 3 pessoas: 2 chefes de família de acordo com o critério 3 (descrito acima) 
mais 1 membro 

 
TIPO II 
(Adequadamente dimensionado para uma unidade 2BR e pode solicitar uma unidade 3BR, mas 
não receberá prioridade para uma unidade 3BR) 

• Agregado familiar de 3 pessoas: 2 chefes de família mais um membro 

• Agregado familiar de 2 pessoas: 2 chefes de família de acordo com o critério 3 (descrito acima) 

• Agregado familiar de 2 pessoas: 1 chefe de família mais um membro 
 

 TIPO I 
(Adequadamente dimensionado para uma unidade Studio/1BR e pode se candidatar a uma 
unidade 2BR, mas não receberá prioridade para uma unidade 2BR) 

• Agregado familiar de 2 pessoas: 2 chefes de família 

• Agregado familiar de 1 pessoa: todos os tipos 

 
No Passo 1b: A Loteria, você encontrará uma explicação detalhada sobre como a prioridade é 
dada a certos tamanhos e composições de famílias. 
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P: O feto de um membro da família atualmente grávida conta para o tamanho 
da nossa família para fins de elegibilidade de renda? 

 
R: Sim.  Uma família pode contar um nascituro como membro da família.  Você terá que apresentar 

o comprovante de gravidez com toda a documentação de renda e ativos que precisa ser 
enviada com sua inscrição. 

 

P: Uma família tipo II pode se candidatar a um apartamento de três quartos? 
 
R: Sim.  Por favor, veja " A Loteria" no Processo Passo-a-Passo para saber como o pedido será 

dado a partir dos Resultados da Loteria.  
 

P: Uma família tipo I pode se inscrever para um apartamento de  dois 
quartos? 

 
R: Sim.  Por favor, veja " A Loteria" no Processo Passo-a-Passo para saber como o pedido será 

dado a partir dos Resultados da Loteria.  

 
P: Se eu estiver atualmente passando por um divórcio / separação ou 

planejando me divorciar / separar em breve, ainda posso me 
inscrever? 

 
R: Para os não-proprietários, você precisará fornecer prova de que o processo de separação ou 

divórcio começou ou já foi finalizado.  O Aplicativo do Programa irá guiá-lo através da 
documentação que você precisará fornecer.   

 
Se você apenas começou a considerar um divórcio ou separação, e nenhuma ação legal 
foi tomada, você não pode se inscrever como um único chefe de família e seu pedido será 
revisado como se seu cônjuge atual estivesse se mudando para o apartamento acessível  
com você.  Para os proprietários que passam por um divórcio, a casa deve ser vendida ou 
o divórcio deve ser finalizado (como você deve estar fora da escritura) antes de se mudar.   

 

P: Uma família de cinco ou  seis pessoas pode se inscrever para o 
apartamento de dois quartos? 

 
R:  Aocupação total é baseada em duas pessoas por quarto, a menos que a família solicite 

uma unidade de tamanho específico. O tamanho da família  deve então cumprir o tamanho 
da unidade com base nos atuais Requisitos de Metragem Quadrada Mínima do Código 
Sanitário do Estado.  O número máximo de ocupantes pode ser aumentado com base no 
Código Sanitário do Estado. A aceitação de uma unidade na ocupação máxima não dá ao 
morador o direito de reivindicar condições de superlotação e solicitar uma transferência 
para uma unidade maior. 

 
Fim da Seção de Tamanho e Composição da Casa (Próxima Seção Começa na Próxima Página) 
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PASSO A PASSO PROCESSO E CRONOGRAMA 
  

 
P: Qual é o processo de aplicação, lotaria/seleção e mudança para as 

unidades de apartamentos restritos da AMI dentro do Projeto de 
Desenvolvimento de Apartamento de Aluguel Richmond Meadows II 
(Fase III e IV)?  

 
R: O processo é essencialmente um processo de três etapas.  As páginas a seguir 

explicam cada etapa com mais detalhes. 
 

O primeiro passo é enviar um pedido de loteria preenchido dentro do prazo e ser 
considerado elegível  para a unidade de  apartamento  restrita da AMI específica para a 
qual você se inscreveu e receber uma posição nas Listas de Espera. 
 
O segundo passo deve ser determinado como Elegível para Locação (ver pidade 21) e 
reservar uma unidade fornecendo uma taxa de reserva, se você for considerado elegível 
durante a fase de certificação de renda (a disponibilidade da unidade de apartamento será 
determinada pela sua posição na Lista de Espera).  Por favor, não avise o proprietário 
da sua propriedade neste momento. 
 
O terceiro passo é ser renda certificada pelo SEB Habitação (o Agente de Loteria do 
Projeto) para o Programa de Habitação Acessível. 

 
Passo 1a: Candidatura ao Programa de Habitação 

through Fevereiro 6, 2023 

Passo 1b: A Loteria 

Fevereiro 15, 2023 em 6:00 pm via Zoom.  Vá para zoom.com/join ou ligue para (646) 
558-8656 e insira ID da reunião: 857 2736 5609, Senha: 276410.   
 
Passo 1c: Listas de Espera e Resultados da Loteria 

Seráestabelecido na noite da loteria 

Passo 2: Triagem pelo proprietário / desenvolvedor e  seleção de unidade de 
apartamento para os principais candidatos da lista de espera 
 
Ocorrerá de 1 a 90 dias após a loteria  
 
Etapa 3: Certificação final do programa antes da mudança 

Ocorrerá no prazo de 7 dias após a reserva de uma unidade de apartamento, os 
candidatos devem apresentar toda a documentação de renda, ativos e impostos exigidos 
para a SEB Housing. 
 

Haverá também uma Sessão de Informação Pública no dia 12 de janeiro de 2023, às 18h, 

via Zoom, onde perguntas sobre a loteria e o desenvolvimento podem ser abordadas 
diretamente.  

Vá para zoom.com/join ou ligue para (646) 558-8656 e insira ID da reunião: 818 9317 7595, 
Senha: 088159. 
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Não é necessária a presença em sessões de Informações ou Loteria. Para ver as sessões 
gravadas em uma data posterior, pesquise por Richmond Meadows no canal do SEB 

Housing no YouTube. 

 
As famílias também podem participar da transmissão ao vivo e da teleconferência na Sala 
Comunitária do Edifício de Segurança Pública em 4 Fairgrounds Road, Nantucket. Um 
representante da equipe de desenvolvimento estará presente na Sala da Comunidade.  
Durante a sessão de informação, perguntas sobre a loteria e o desenvolvimento podem ser 
abordadas diretamente. 
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Passo 1 a: Candidatar-se ao Programa de Habitação a 
Preços Acessíveis   

  

 
Os candidatos precisarão preencher um Formulário de Loteria   que inclua todas as pessoas que 
residirão na unidade. 
 
A documentação de renda e ativos de apoio não precisa ser enviada com o Pedido de Loteria 
(mas será exigida e confirmada posteriormente, para confirmar a elegibilidade total para poder 
reservar uma unidade e se tornar um inquilino).  A Inscrição no Programa deve ser recebida pelo 
Agente de Loteria em ou antes da data na Solicitação de Loteria. As inscrições devem ser 
preenchidas inteiramente, pois as inscrições incompletas não serão aceitas para a loteria.  Por 
favor, veja a folha de rosto do Pedido de Loteria para locais para entrega e endereço postal. 

 

Uma vez que o Agente de Loteria tenha recebido o Pedido de Loteria, ele determinará a 
conformidade inicial de todos os candidatos à loteria.  As famílias sem subsídio de habitação que 
se enquadrem bem abaixo dos limites mínimos de rendimento e as famílias que apresentem 
pedidos indicaram que estão acima dos limites máximos de rendimento permitidos não serão 
inscritas na lotaria.  A entrada na loteria não garante a aprovação da certificação de renda 
final (consulte as etapas a seguir). 
 

Uma vez que um Pedido de Loteria é recebido e a SEB Housing  determina que a família é elegível 
para a loteria, o candidato receberá um Número de Inscrição  que  designa especificamente o 
pedido em que sua inscrição foi recebida.  O objetivo do Número de Inscrição é simplesmente 
manter todos os nomes familiares desconhecidos quando os Números de Inscrição são sorteados 
na loteria. 
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Passo 1b: A Loteria 
  

 
A Loteria será realizada no dia 15 de fevereiro de 2023 às 18:00 via Zoom (Vá para zoom.com/join 
ou ligue para 646-558-8656 e insira o ID da Reunião: 857 2736 5609, Senha: 276410). As famílias 
não precisam estar presentes nos sorteios da loteria para serem selecionadas. Todas as Famílias 
serão formalmente notificadas dos resultados pelo Agente de Loteria, independentemente de 
comparecerem à loteria ou não. 
 
Haverá dois sorteios separados na loteria, um Sorteio de Preferência Local e umSorteio Aberto  
/Geral.  Os Números de Inscrição para famílias de Preferência Local são colocados em ambas as 
Loterias.  Para cada loteria, um membro da equipe da SEB Housing extrairá os números de 
inscrição de uma caixa.  Os Números de Inscrição são sorteados aleatoriamente e serão colocados 
na ordem sorteada em duas Listas de Resultados da Loteria. 
 
A ordem sorteada não reflete necessariamente a ordem que as famílias receberão para selecionar 
unidades de apartamentos, pois os Números de Aplicação de famílias menores são misturados 
com os Números de Aplicação de famílias de tamanho apropriado.  Independentemente da ordem 
sorteada, todas as famílias de tamanho apropriado para cada tamanho de unidade terão a 
oportunidade de alugar uma unidade de n apartamentos antes de qualquer família menor. 
 
Por exemplo: uma família de uma pessoa é a primeira família sorteada na loteria.  Eles terão a 
primeira oportunidade de alugar um apartamento de um quarto.  No entanto, se eles desejam   
alugar uma unidade de apartamento de dois quartos, eles terão que esperar até que todas as 
famílias de tamanho apropriado sorteadas depois deles na loteria tenham a oportunidade de alugar 
uma unidade de apartamento de dois quartos. 
 
Além disso, as famílias que se qualificam para unidades de apartamentos acessíveis a deficientes 
terão a oportunidade de alugar  unidades de apartamentos com recursos acessíveis a deficientes 
antes de qualquer família que não precise dos recursos dese.  Para ajudar a esclarecer a ordem 
real em que os candidatos terão a oportunidade de alugar unidades de apartamentos, as Listas 
de Espera serão criadas a partir da Lista de Resultados da Loteria (veja a próxima etapa).  
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Passo 1c: As Listas de Espera e os Resultados da 
Loteria 

  

 
As Listas de Espera serão compiladas imediatamente após a loteria e enviadas a todos os 
candidatos à loteria. As Listas de Espera separadas criadas a partir das duas Listas de 
Resultados da Loteria ilustram a ordem em que as famílias escolherão as  unidades de 
apartamentos com base no tamanho da unidade, tamanho da família, composição da 
família, preferência local e necessidade de uma unidade de apartamentos acessível para 
deficientes  .  A posição que cada agregado familiar tem nas Listas de Espera é determinada pela 
ordem em que o seu Número de Candidatura é sorteado na Loteria em relação aos agregados 
familiares de qualificações semelhantes (ou seja, os agregados familiares de "tamanho adequado" 
serão adicionados às Listas de Espera na ordem sorteada na ordem sorteada e, em seguida, os 
agregados familiares mais pequenos serão adicionados na ordem originalmente sorteada).  Por 
favor, veja "Tamanho e Composições do Agregado Familiar" para obter detalhes sobre os Tipos 
de Agregados Domésticos III, II e I mostrados abaixo. 
 

As Listas de Espera 
 Unidades de Preferência Local* 

 
Um (1) 70% AMI Studio Unit – Piscina Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
 
Um (1) 70% AMI 1BR Unit – Pool Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
 
Um (1) 70% AMI 2BR Unit – Pool Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
 
Um (1) 70% AMI 3BR Unit – Pool Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
             

 
Um (1) 80% AMI Studio Unit – Piscina Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
 
Um (1) 80% AMI 2BR Unit – Pool Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
             

 
Um (1) 110% AMI Studio Unit – Piscina Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
 
Um (1) 110% AMI 1BR Units – Pool Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
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Um (1) 110% AMI 2BR Unit – Pool Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
 
Um (1) 110% AMI 3BR Unit – Pool Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
             

 
Um (1) 120% AMI Studio Unit – Piscina Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
 
Dois (2) 120% AMI 1BR Unit – Pool Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
 
Um (1) 120% AMI 2BR Unit – Pool Local 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 

 

*Consulte as últimas perguntas e respostas na página 26 que  detalham  como certas famílias que 
não são  de Preferência Local podem ser designadas como Preferência Local se os limites mínimos de 
representação de minorias não forem atingidos.  
 
 

Unidades Open Pool 
 

Um (1) 70% AMI Studio Unit –  Piscina Geral 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
 
Um (1) 70% AMI 1BR Unit –  Pool Geral 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 

 
Dois (2) 110% AMI 1BR Units –  Pool Geral 
Nível superior: todas as famílias (sem prioridade entre tipos) 
 
Um (1) 120% AMI 2BR Unit –  Pool Geral 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
 
Um (1) 120% AMI 3BR Unit –  Pool Geral 
Nível superior: todas as famílias de preferência local (sem prioridade entre tipos) 
Nível inferior: todas as famílias de preferência não local (sem prioridade entre tipos) 
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Etapa 2: Revisão do Escritório de Leasing e 
Preferência de Seleção de Unidade 

  

 
O Proprietário / Desenvolvedor (Richmond Meadows Two P3P4, LLC) entrará em contato com 
aproximadamente cinco vezes (5X) mais pessoas do que houver unidades de apartamentos 
disponíveis em cada Lista de Espera.   As famílias receberão pelo menos um aviso prévio de cinco 
dias de quando precisam vir ao Escritório de Locação para preencher um Pedido de Locação. 
 
A revisão do Pedido de Arrendamento será uma revisão semelhante à que os candidatos a 
apartamentos com taxa de mercado serão submetidos, onde fatores como históricos de e 
mployment, pontuação c redit / relatórios, histórico de locação f ormer, criminal background 
screening e renda suficiente são considerados. 
 
Nem os cossignatários nem os fiadores dos requerentes são permitidos, pois apenas as pessoas 
que viverão na unidade de apartamentos podem assinar o contrato. 
 
Quando uma unidade de apartamento específica é oferecida a uma família, ohusehold terá cinco 
(5) dias para depositar uma taxa de reserva.  A taxa de reserva não excederá o valor permitido 
para um depósito de segurança e mais tarde se tornará o depósito de segurança, se e ao assinar 
um contrato de locação.  O Proprietário / Desenvolvedor fornecerá mais detalhes nesta etapa. 
 
As famílias são removidas das Listas de Espera se o Proprietário / Desenvolvedor considerar que 
não são elegíveis para uma locação com base em seu Pedido de Locação, se uma família não 
cumprir os prazos futuros para envio de documentação e assinatura de contrato de locação e 
reserva de unidade, ou se uma família notificar o Proprietário / Desenvolvedor   de que eles não 
estão mais interessados em alugar uma unidade de apartamento.  Os agregados familiares com 
posições mais baixas nas Listas de Espera terão de aguardar a remoção dos agregados familiares 
com uma posição superior à deles antes de lhes ser dada a oportunidade de reservar uma unidade 
de apartamentos.   As famílias com posições mais baixas receberãopelo menos um aviso prévio 
de 5 dias de suas próximas datas de compromisso, se houver uma unidade de apartamento 
disponível para eles. 
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Etapa 3: Certificação final do programa antes da 
mudança 

  

 
Depois que uma família for considerada elegível para locação, a família deve reservar uma 
unidade de apartamento específica com o Escritório de Locação, assinando um Formulário de 
Reserva e fornecendo uma taxa de reserva.  
 
Todas as famílias que reservaram uma unidade de apartamento devem então preencher um 
Pedido de Certificação e enviá-lo juntamente com toda a documentação de renda, ativos e 
impostos exigida para a SEB Housing no prazo de 7 dias após a reserva da unidade de 
apartamento.  Uma vez que o SEB revise esses documentos e considere a família como elegível 
para renda e ativo, a família pode então se mudar para a unidade de apartamento.  
 

Se a SEB Housing precisar revisar a documentação adicional, a SEB Housing notificará a família.  
A não entrega da documentação adicional solicitada no prazo de 7 dias após ser notificada 
encerrará o processo de revisão e certificação e resultará na perda de qualquer posição da Lista 
de Espera ou reserva de unidade de apartamento com Restrição de Renda que o requerente possa 
possuir.  As famílias que forem consideradas com excesso de renda nesta fase do processo 
(quando atualizarem sua documentação de renda e ativos com o SEB Housing for Certification of 
Eligibility) perderão sua reserva para a unidade de apartamento que selecionaram. 
 

Fim do processo passo a passo e da seção Linha do Tempo (a próxima seção começa na 
próxima página) 
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YELEGIBILIDADE ANTECIPADA E REVISÃO DE 
ALUGUEL 

 

 
Depois que uma família tiver ocupado uma unidade de apartamentos, e aproximadamente 90 dias 
antes da renovação do aluguel, os inquilinos de todos os apartamentos acessíveis precisarão 
enviar documentação atualizada de renda e ativos ao Proprietário / Desenvolvedor para que 
possam garantir a elegibilidade contínua sob as diretrizes de habitação acessível.  Os inquilinos 
não poderão renovar os Contratos de Arrendamento até que toda a documentação necessária 
tenha sido enviada.  Registros de impostos, holerites, extratos bancários e extratos de ativos 
devem ser mantidos enquanto se vive na unidade de apartamento acessível. 
 

P: Por quanto tempo posso alugar minha  unidade de apartamento 
acessível? 

 
R: Apenas como residente atual, você é considerado renda elegível  para uma  unidade  de  

apartamento restrita da AMI, desde que sua família ganhe uma renda que não exceda 
140% do limite de renda do ano corrente para  uma família do seu tamanho (para as 
unidades restritas de 70% e 80% da AMI  ) e não exceda 160% da atual  limite de renda 
do ano para  uma família do seu tamanho (para as unidades restritas de 110% e 120% do 
AMI). 

 

Usando os Limites de Renda Atual como exemplo: 
 

 

 

Tamanho 
da família 

Limite de rendimento corrente 
para novos candidatos (70% de 

unidades AMI) 

Limite de renda para inquilinos atuais 
(140% do Limite de Renda Corrente) 

1 $ 57,706 $ 80,788 
2 $ 65,931 $ 92,303 
3 $ 74,156 $ 103,818 
4 $ 82,381 $ 115,333 
5 $ 88,988 $ 124,583 
6 $ 95,594 $ 133,832 

Tamanho 
da família 

Limite de renda atual para novos 
candidatos (80% de unidades 

AMI) 

Limite de renda para inquilinos atuais 
(140% do Limite de Renda Corrente) 

1 $ 65,950 $ 92,330 
2 $ 75,350 $ 105,490 
3 $ 84,750 $ 118,650 
4 $ 94,150 $ 131,810 

Tamanho 
da família 

Limite de rendimento corrente 
para novos candidatos (110% de 

unidades AMI) 

Limite de renda para inquilinos atuais 
(160% do Limite de Rendimento 

Corrente) 
1 $ 104,797 $ 167,675 
2 $ 119,768 $ 191,629 
3 $ 134,739 $ 215,582 
4 $ 149,710 $ 239,536 
5 $ 161,687 $ 258,699 
6 $ 173.664 $ 277,862 
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Se o rendimento de um agregado familiar exceder o Limite de Rendimento para Inquilinos 
Atuais no momento da sua renovação, a sua unidade de apartamento permanecerá ainda 
na renda atual até ao final do seu prazo de arrendamento atual, altura em que a renda da 
unidade  de apartamento será alterada para renda à taxa de mercado.  Quando o inquilino 
de renda excessiva desocupar voluntariamente a unidade de apartamento, a  unidade de 
apartamento será então alugada para uma família que se qualifica para o nível de renda 
no aluguel para essa unidade de apartamento  em particular.   

 

P: Meu aluguel aumentará a cada ano e, em caso afirmativo, em quanto? 
 
R: Os aluguéis podem aumentar alguns pontos percentuais a cada ano, se a Renda Mediana da 

Área de Nantucket (AMI), conforme determinado e publicado pelo Departamento de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos (HUD), aumentar, ou se os 
custos dos serviços públicos em   Nantucket diminuírem.  Da mesma forma, se a  Renda 
Mediana da Área de Nantucket (AMI), conforme determinado e publicado pelo 
Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos (HUD), 
diminuir e se os custos dos serviços públicos aumentarem, os aluguéis poderão diminuir. 

 
Seção de Revisão de Elegibilidade e Aluguel do Fim do Ano (Próxima Seção Começa na 

Próxima Página) 

Tamanho 
da família 

Limite de rendimento corrente 
para novos candidatos (120% de 

unidades AMI) 

Limite de renda para inquilinos atuais 
(160% do Limite de Rendimento 

Corrente) 
1 $ 114,324 $ 182,918 
2 $ 130,656 $ 209,050 
3 $ 146,988 $ 235,181 
4 $ 163,320 $ 261,312 
5 $ 176,386 $ 282,218 
6 $ 189,451 $ 303,122 
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 INFORMAÇÕES DE PREFERÊNCIA LOCAL 
 

P:O que é Preferência Local? 
 
R:  A cidade de Nantucket aprovou uma preferência local por setenta por cento (70%) das  

unidades  de  apartamentos restritos da AMI dentro do Projeto.  A Preferência Local será 
dada conforme descrito em The Lottery, na seção de processo passo-a-passo deste 
pacote de informações. 

 
Um candidato se qualifica para preferência local se o candidato ou um membro de sua 
família se encaixar em uma das seguintes categorias: 

 

• Atual residente de Nantucket 
• Funcionários da cidade de Nantucket 
• Funcionários de Empresas Locais (empresas localizadas em Nantucket) 
• Famílias com crianças que frequentam uma escola pública de Nantucket 

 

P: As famílias que atendem a todos os critérios de Preferência Local têm prioridade sobre 
as famílias que atendem a apenas uma? 

 
A:No.  Contanto que uma família atenda a qualquer um dos vários critérios de Preferência Local, 

eles se qualificarão (igualmente) para a Preferência Local. 
 

P: A Preferência Local tem prioridade sobre o tamanho/composição da família? 
 
R: Não.  Por exemplo, na Lista de Espera para as unidades de apartamentos de Preferência Local 

de 2BR, se não houver Candidatos de Preferência Local Tipo II elegíveis suficientes, as 
unidades de apartamentos serão disponibilizadas para uma família de Preferência Não 
Local Tipo II antes de serem disponibilizadas para uma Residência de Preferência Local 
Tipo I que estaria sobre-alojada em uma unidade de apartamentos  2BR .  Por favor, veja 
a forma como as Listas de Espera são compiladas na seção sobre Listas de Espera. 

 
P: E se uma família não se qualificar para a Preferência Local? 
 
R: As famílias sem Preferência Local serão inscritas na Loteria Aberta e receberão posições nas 

Listas de Espera com base em onde forem sorteadas no sorteio da Loteria Aberta.  As 
famílias de Preferência Não Local também receberão posições na Lista de Espera de 

Preferência Local para garantir que a necessidade de umn tamanhos de unidade de 
apartamentos  seja adequadamente abordada (veja a pergunta acima e as Listas de 

Espera sobre pidades. 18-20). 
 

P: A Preferência Local tem prioridade sobre uma família que precisa de um apartamento 
acessível a deficientes (DA)? 

 
R: Não. O apartamento DA será disponibilizado a todas as famílias que necessitem de um 

apartamento DA, independentemente do tamanho e composição do agregado familiar. 
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Ajustes no Pool de Preferências Locais 
(Ponderação da Loteria para Candidatos Minoritários Elegíveis) 
 
De acordo com as diretrizes emitidas pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento 
Comunitário de Massachusetts (DHCD), "Se a porcentagem de minorias no pool de preferências 
locais for menor do que a porcentagem de minorias na área definida pelo HUD (U.S. Department 
of Housing and Urban Development) circundante, os seguintes ajustes serão feitos no pool de 
preferências locais: 
 

• O Desenvolvedor realizará uma loteria preliminar composta por todos os candidatos 
minoritários que não se qualificaram para o pool de preferências locais e classificará os 
candidatos na ordem do sorteio. 

 

• Os candidatos minoritários devem então ser adicionados ao pool de preferências locais 
em ordem de suas classificações até que a porcentagem de candidatos minoritários no 
pool de preferências locais seja igual à porcentagem de minorias na área definida pelo 
HUD circundante. " 

 
A minoria percentual para a área estatística metropolitana de Nantucket é de 30,6%.  Esta é a 
porcentagem mínima de candidatos minoritários que é o objetivo para o pool de preferências 
locais. 
 
Os candidatos minoritários são definidos como uma pessoa que é membro dos seguintes grupos: 
negros ou afro-americanos; Asiático; Nativo Americano ou Nativo do Alasca; Nativo havaiano ou 
insular do Pacífico; ou outro (não branco); e a classificação étnica hispânica ou latina. 
 
Fim da seção de informações de preferência local (a próxima seção começa na próxima página) 
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INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE DE 
APARTAMENTOS  ACESSÍVEIS A PESSOAS COM MOBILIDADE 

CONDICIONADA 
 

 

P: Quem se qualifica para uma  unidade de apartamento acessível a 
deficientes (DA)? 

R: De acordo com o Mass Access: The Accessible Housing Registry, "as unidades que são livres 

de barreiras são acessíveis a pessoas com deficiência que são usuários de cadeiras de 
rodas, mas também podem ser usadas por pessoas de diferentes tipos de deficiências.  
Por exemplo, uma pessoa de estatura muito baixa, uma pessoa com uma lesão cerebral 
ou acidente vascular cerebral, problemas cardíacos ou respiratórios graves, ou uma 
pessoa com capacidade limitada de pé, andar ou alcançar, pode usar os recursos de 
design de uma unidade acessível a cadeiras de rodas.  A verificação de um médico ou  
outro profissional médico, um grupo de apoio de pares, uma agência de serviços não 
médicos ou um terceiro confiável que esteja em posição de saber sobre a deficiência do 
indivíduo pode ser solicitada.   

P: Como são concedidas  as unidades  de apartamentos acessíveis a 
deficientes? 
R:  Existem Listas de Espera específicas para as unidades de apartamentos  acessíveis que 

só serão preenchidas com agregados familiares que necessitem das características da 
unidade de  apartamentos.  As famílias com as primeiras posições nessas  Listas de  
Espera terão a primeira oportunidade de alugar as  unidades de apartamentos DA. 

P: As famílias que se qualificam para uma unidade de apartamento DA 
também podem solicitar uma  unidade  de apartamento não-DA  ? 

R: Sim.  As famílias que se qualificam para uma unidade de apartamentos DA também terão 
posições nas Listas de Espera  para  unidades de apartamentos não-DA, dependendo do 
tamanho da  unidade  de apartamentos para a  qual estão se candidatando.  Se  eles 
alcançarem a posição superior em uma Lista de Espera para uma unidade de 
apartamentos não-DA antes de alcançarem a  posição superior para uma unidade de 
apartamentos DA, eles terão que decidir se querem alugar uma unidade de apartamentos 
não-DA, ou esperar até que eles tenham uma posição superior em uma Lista de Espera 
para uma     unidade de apartamentos DA. 

P: O que acontece se houver menos candidatos qualificados acessíveis a 
deficientes do que  unidades de apartamentos acessíveis a deficientes  
no momento da loteria?  

R: Se não houver candidatos qualificados suficientes na Lista de Espera #8 e #9 (para as unidades 
de apartamentos DA), as unidades de apartamentos  serão disponibilizadas para os 
principais candidatos na Lista de Espera que tenham os mesmos tamanhos de unidade 
(e, se aplicável, prioridade de preferência local).   

 

P: Quem tem o direito de solicitar uma acomodação razoável? 
R: As pessoas com deficiência  têm o direito de solicitar uma acomodação razoável em regras, 

políticas, práticas ou serviços, ou de solicitar uma modificação razoável na habitação, 
quando tais acomodações ou modificações possam ser necessárias para proporcionar às 
pessoas com deficiência uma oportunidade igual de usar e desfrutar da habitação. 

 
Fim da Seção de Informações da Unidade de Apartamento Acessível para Deficientes (Próxima 

Seção Começa na Próxima Página) 
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RICHMOND MEADOWS II (FASES III e IV) 
 DESCRIÇÃO DO PROJETO DO APARTAMENTO DO ALUGUEL 

 
 

 Descrição do Projeto 
 
O Richmond Meadows II Rental Apartment Project é uma nova comunidade de apartamentos de 
aluguel de renda mista de 225 unidades que está sendo desenvolvida em um total de +/- 14 acres 
de terra, localizada na Old South Road, na cidade de Nantucket. 
 
De acordo com as disposições do estatuto de zoneamento da "Comunidade de Aluguel de 
Habitação da Força de Trabalho" da Cidade de Nantucket, pelo menos vinte e cinco por cento 
(25%) do total de unidades de apartamentos dentro do projeto, igual a pelo menos 57 das 225 
unidades totais, serão obrigados a ser alugados a inquilinos qualificados que ganham 120% ou 
menos dos limites de renda mediana da área (AMI) aplicáveis no Condado de Nantucket.  Estas 
unidades terão rendas mensais máximas que espelham as fórmulas estabelecidas no estatuto e 
nas orientações habitacionais do Capítulo 40B da MGL. 
 
O Projeto foi concebido e está sendo construído e ocupado em uma série de várias fases, ao longo 
de um período de vários anos.   As Fases I e II do Projeto, totalizando cento e vinte e duas (122) 
unidades, incluindo um incremento de 36 (trinta e seis) unidades restritas da AMI, já foram 
construídas, e foram inicialmente ocupadas a partir do final de 2019. 
 

• As Fases III e IV do Projeto compreendem os próximos quarenta e oito (48) do total de 
unidades que serão construídas e ocupadas, incluindo um incremento de vinte e quatro 
(24) unidades restritas do AMI  . A loteria para a seleção dos inquilinos para as 20 (vinte) 
unidades restritas da AMI localizadas nessas duas fases do projeto, que é objeto deste 
pacote informativo, será realizada no dia 15 de fevereiro de 2023. 

 

• As fases III e IV do rojecto Psão compostas por uma mistura de estúdio, unidades de 
apartamentos de um quarto, dois quartos e três quartos.  O projeto é composto por uma 
série de edifícios em estilo de jardim (dois andares), projetados como um layout de estilo 
campus, com estacionamento de superfície e uma variedade de áreas de espaços 
abertos.  As unidades acessíveis dentro do projeto não serão identificáveis como tal, serão 
integradas e misturadas ao projeto e se relacionarão com as unidades de taxa de mercado 
em pé de igualdade. 

 
O projeto inclui uma variedade de espaços abertos dedicados, incluindo áreas de lazer abertas, 
áreas com equipamentos de playground adequados para nós para uma variedade de idades e 
uma ou mais áreas para esportes de quadra.  O local também fornecerá acesso à extensa rede 
de ciclovias e trilhas para pedestres locais, fornecendo acesso de e para outros recursos 
recreativos locais. 
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Descrição do Apartment Unit 
 
Cada unidade de apartamento individual  terá configurações e metragem quadrada ligeiramente 
diferentes, mas todas as unidades serão equipadas com características, acabamentos e 
eletrodomésticos semelhantes. 
 

• Todos os apartamentosincluirão uma combinação  de pisos de tábua de vinil ou madeira 
(em cozinhas, salas de estar e quartos) e pisos de tábua de azulejo ou vinil (em banheiros).  

 

• Todas as unidades terão ar quente forçado (elétrico) / ar condicionado central, com uma 
zona de controle de temperatura em cada unidade de apartamento . 

 

• Os banheiros oferecerão chuveiros de pé (dentro do estúdio  e das unidades de 
apartamentos de um quarto) e uma combinação de um chuveiro de pé e uma banheira e 
chuveiro combinados (dentro  das  unidades de apartamentos de dois e três quartos).  

 

• As cozinhas serão equipadas com armários de madeira e bancadas laminadas.  Todas as  
unidades de apartamentos serão equipadas com aparelhos de aço inoxidável (elétricos), 
incluindo uma geladeira de tamanho normal, combinação fogão / forno, forno de micro-
ondas e lava-louças, bem como uma máquina de lavar e secar roupa lado a lado ou 
empilhada (em um armário de lavanderia localizado dentro da unidade de apartamento). 

 
Estacionamento 
 
O acesso a umlugar de estacionamento  fora da rua está incluído no aluguer de cada  unidade de 
apartamento.  Unidades de estúdio e unidades de um quarto receberão um (1) espaço de 
estacionamento.  As unidades de dois quartos receberão 2 (dois) lugares de estacionamento. 
Unidades de três  quartos serão atribuídas três (3) vagas de estacionamento  adicionais fora da 
rua e na rua serão fornecidas em todo e adjacente ao local, que estará disponível para 
estacionamento de hóspedes / visitantes. 
 
Animais 
 
Costumeiros domésticos p ets são permitidos (mas animais exóticos, répteis, etc.  são proibidos).  
Aquiestão os limites que serão impostos sobre o número  de animais de estimação, bem como 
restrições sobre o tamanho (peso) dos animais de estimação.  Certas raças de cães, 
particularmente aqueles que têm a reputação de serem perigosos ou violentos, serão proibidas 
(detalhes adicionais sobre essas proibições e restrições serão fornecidos em uma data posterior). 
 
Meadows II é um moke S Free Environment. 
 
Absolutamente não é permitido fumar (de qualquer tipo ou qualquer produto) dentro de qualquer 
uma das unidades de apartamentos ou qualquer uma das áreas comuns em toda a propriedade. 
 

 
FIM DO TEXTO 
 


