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Aplicação de Unidade Acessível 
(Para 70%, 80%, 110% e 120% de unidades de apartamentos 

restritos AMI) 
Richmond Meadows II Rental Apartamento Development 

(Fase III) e (Fase IV)  
                

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 

                
 

As candidaturas devem ser recebidas, ou carimbadas, até às 14:00 em: 
6 DE FEVEREIRO DE 2023. 

 
Os Limites Máximos de Renda Familiar para Qualificar são os seguintes: 

Unidades Restritas AMI de 70%: $57,706 (1 Pessoa), $65,931 (2 Pessoas), $74,156 (3 Pessoas), $82,381 (4 Pessoas),  
$88,988 (5 pessoas), $95,594 (6 pessoas)  
80% de Unidades Restritas AMI: $65,950 (1 pessoa), $75,350 (2 pessoas), $84,750 (3 pessoas) $94,150 (4 pessoas), 
Unidades Restritas AMI de 110%: $104,797 (1 Pessoa), $119,768 (2 Pessoas), $134,739 (3 Pessoas), $149,710 (4 Pessoas),  
$161,687 (5 pessoas), $173,664 (6 pessoas)  
Unidades Restritas AMI de 120%: $114,324 (1 Pessoa), $130,656 (2 Pessoas), $146,988 (3 Pessoas), $163,320 (4 Pessoas),  
$176,386 (5 pessoas), $189,451 (6 pessoas)  
 

*Esses limites são baseados nos limites de renda do HUD de 2022. 
 
Os aluguéis (mensais) são: 

70% AMI Unidade Restrita Aluguéis Mensais: Studios @ $ 1,325, 1BR @ $ 1,511, 2BR @ $ 1,667, 3BR @ $ 1,823 
80% AMI Unidade Restrita Aluguéis Mensais: Studios @ $ 1,531, 2BR's @ $ 1,932 
110% AMI Unidade Restrita Aluguéis Mensais: Studios @ $1,850, 1BR's @ $ 2,560, 2BR's @ $3,182, 3BR's @ $3,506   

120% AMI Unidade Restrita Rendas Mensais: Studios @ $1,850, 1BR's @ $,2,560, 2BR's @ $3,488, 3BR's @ $3,847 
 

*Esses aluguéis mensais são baseados nos limites de renda do HUD de 2022. Além do aluguel mensal, os inquilinos pagarão por sua 

própria eletricidade (calor, água quente e cozimento são todos elétricos). O senhorio pagará as taxas de água e esgoto. 
 
Os rendimentos MÍNIMOS Anuais do agregado familiar são: 

70% de unidades AMI: $ 31,800 para alugar um estúdio, $ 36.264 para alugar um 1BR, $ 40,008 para alugar um 2BR, $ 43,752 

para alugar um 3BR 
80% de unidades AMI: $ 36,744 para alugar um estúdio, $ 46,368 para alugar um 2BR 
110% de unidades AMI: $ 44,400 para alugar um estúdio, $ 61,440 para alugar um 1BR, $ 76,368 para alugar um 2BR, $ 84,144 

para alugar um 3BR 
120% de unidades AMI:  $ 44,400 para alugar um estúdio, $ 61,440 para alugar um 1BR, $ 83,712 para alugar um 2BR, $ 92,328 

para alugar um 3BR 
 

(Por favor, leia o Pacote de Informações para mais detalhes). Isso não é habitação subsidiada.  Os aluguéis não mudam com base na 

renda do candidato e os inquilinos serão responsáveis por pagar o aluguel total por conta própria.   

 

Os candidatos com vouchers da Seção 8 devem entrar em contato com suas autoridades locais de habitação antes de se inscrever, 

pois os aluguéis do mercado justo (FMR) (para o ano fiscal de 2022) em Nantucket custam $ 1,587 (estúdio), $ 1,848 (1BR) e $ 

2,388 (2BR). Algumas autoridades de habitação podem não permitir que os seus titulares de vouchers usem o voucher quando 

as rendas acessíveis estão tão próximas do FMR, por isso é do interesse de TODOS os titulares de vouchers verificar se o seu 

voucher é utilizável aqui antes de passar por todo este processo.  Por favor, leia o Pacote de Informações para mais detalhes. 
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Instruções para preencher e enviar a inscrição: 

Os Pedidos de Loteria devem ser preenchidos e entregues até a data e hora listadas na primeira página deste documento. 
 
 A emendadeve ser preenchida inteiramente para que sua inscrição seja processada. Todos os espaços disponibilizados para serem 

iniciadospelo requerente devem ser rubricados, mesmo que responda "N/A".  Se uma pergunta não se aplicar a você, marque "N/A". 

NÃO DEIXE NADA EM BRANCO. 
 
Envie ou entregue todas as inscrições até a data e hora acima para: 
 

      Habitação SEB 
Re: Richmond Meadows II 
257 Avenida Encosta 
Needham, MA 02494 
Telefax: (617) 782-4500 
E-mail: info@sebhousing.com 

 

 
Este desenvolvimento 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. 
 

             
  

mailto:info@sebhousing.com
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Richmond Meadows II (Fase III) e (Fase IV): 
Por favor, forneça todas as seguintes informações de contato para o Chefe de Família: 
  

Nome do requerente:           

Endereço:            

Cidade: Estado: Zip:             

Telefone Residencial:(  )     Telefone Trabalho:(  )    

Celular:(      )     Empregador:      

Endereço eletrônico: @            
 
Observação: Nós só usaremos seu endereço de e-mail para contatá-lo sobre este aplicativo.  Fornecer seu e-mail deve facilitar o processo de 

preenchimento de sua inscrição, pois você será notificado da documentação ausente mais rapidamente do que se só pudéssemos enviar notificações 

via correio.  Não entraremos em contato com você sobre futuras loterias, a menos que solicitado.  
 

Data de renovação antecipada da mudança/locação:        
 
Informações sobre o tamanho do quarto:  Para qual tamanho de quarto você está aplicando (você pode selecionar mais 

de um) 
  Estúdio 
  1 quarto 
  2 quartos 
  3 quartos 

 
Você atualmente recebe ou tem um voucher ou certificado móvel da Seção 8?   (O Agente de Loteria não discrimina 

com base na fonte de renda.  Esta pergunta é feita com o único propósito de determinar a capacidade de pagar aluguel.) 
      Sim Não    
 
Por favor, preencha a tabela abaixo para todos que estarão ocupando a unidade: 

 
Certifico que o tamanho do meu agregado familiar é (número total de membros do agregado familiar) _________. 

 
Inicial(is): _________Initial(s): _________   

NOME IDADE 
CHEFE DE FAMÍLIA OU 

DEPENDENTE 

RELAÇÃO COM O CANDIDATO 

LISTADO NO TOPO DESTA PÁGINA 
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TIPO DE AGREGADO FAMILIAR (por favor, verifique um, leia o Pacote de Informações para mais detalhes): 

Tipo III 

□  Agregado familiar de 6 pessoas: todos os tipos 

□  Agregado familiar de 5 pessoas: todos os tipos 

□  Agregado familiar de 4 pessoas: todos os tipos 

□  Agregado familiar de 3 pessoas: 1 chefe de família mais 2 dependentes 

□  Agregado familiar de 3 pessoas: 2 chefes de família, que não podem ser obrigados a partilhar um quarto como consequência da 

partilha seria um impacto adverso grave na sua saúde mental ou física, mais 1 dependente 

 

Tipo II 

□  Agregado familiar de 3 pessoas: 2 chefes de família mais um dependente 

□  Agregado familiar de 2 pessoas: 2 chefes de família que não podem ser obrigados a partilhar um quarto em consequência da 

partilha seria um impacto adverso grave na sua saúde mental ou física  

□  Agregado familiar de 2 pessoas: 1 chefe de família mais um dependente 
 

Tipo I 

□ Agregado familiar de 2 pessoas: 2 chefes de família 

□ Agregado familiar de 1 pessoa: todos os tipos 

 
CORRIDA: (OPCIONAL) 
Você é solicitado a completar a seção opcional a seguir para ajudar a determinar a preferência.  Completar esta seção pode qualificá-lo 

para grupos de loteria adicionais.  (Por favor, marque todas as caixas que se aplicam): 

  Nativo do Alasca e Nativo Americano Asiático   
  Nativo havaiano negro ou afro-americano ou insular do Pacífico     
  Hispânico ou Latino      
  Branco (não de origem hispânica)Outro (por favor especifique)___       

 
PARTES RELACIONADAS 
Algum membro do agregado familiar é relacionado ou empregado pelo promotor ou relacionado ou empregado pela Empresa de 

Gestão de Propriedades?   
  Sim 
  Não 
Se sim, por favor, explique a relação no espaço fornecido aqui: 
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INFORMAÇÕES DE PREFERÊNCIA 
(Por favor, note que a documentação será necessária após a loteria para  verificar as preferências e  as famílias que se inscreverem 

incorretamente para uma preferência serão retiradas de todas as listas de espera) 

 

Você ou qualquer membro da sua família se qualifica para a Preferência Local?  Um candidato se qualifica para 

preferência local se o candidato ou um membro de sua família se encaixar em uma das seguintes categorias (A) um residente atual de 

Nantucket ou (B) um funcionário de uma empresa localizada em Nantucket, incluindo funcionários da cidade ou (C) um estudante atual 

no sistema escolar de Nantucket. 
  Sim 
  Não 

 

Se sim, você será obrigado a enviar o seguinte documento após a loteria:  
 

Se se qualificar sob a definição (A), conforme detalhado acima, APÓS a loteria, você será solicitado a enviar uma cópia de duas (2) 

contas de serviços públicos 1 de cada empresa de serviços públicos em seu nome, datadas nos últimos 60 dias, por exemplo, (1) elétrica, 

(1) óleo, (1) cabo, (1) gás ou (1) telefone fixo (não celular).   Se as contas de serviços públicos não puderem ser fornecidas, a seguinte 

documentação deve ser fornecida: contrato de arrendamento assinado atual E prova de registro de eleitores do Departamento Eleitoral 

da Cidade de Nantucket 
 

Se se qualificar sob a definição (B), conforme detalhado acima, APÓS a loteria, você será solicitado a enviar cópias dos holerites E SE 

OS HOLERITES NÃO MOSTRAREM O ENDEREÇO DO TRABALHO, envie uma declaração assinada da cidade de Nantucket em 

papel timbrado oficial que indique o empregador e o endereço do trabalho e o nome do empregado. 
 
Se se qualificar sob a definição (C), conforme detalhado acima, APÓS a loteria, você será solicitado a enviar cópias dos holerites E, SE 

OS HOLERITES NÃO MOSTRAREM O ENDEREÇO DO TRABALHO, envie uma declaração assinada pelo seu empregador em papel 

timbrado da empresa que indique o endereço do trabalho e o nome do funcionário. 
 
Se se qualificar sob a definição (D), conforme detalhado acima, APÓS a loteria, você será solicitado a enviar cópias das transcrições 

escolares de Nantucket E prova de relação com o aluno (por certidão de nascimento ou tutela legal ou decreto de divórcio) 
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Você, ou qualquer membro da sua família, precisa de uma unidade acessível?  Isso é definido como pessoas com 

deficiência física que atendem aos padrões estabelecidos pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Comunitário e leis 

estaduais para habitação acessível a  deficientes e que precisam dos recursos de uma unidade acessível a deficientes. 
  Sim 
  Não 

 

 

 

ACOMODAÇÃO RAZOÁVEL 

As pessoas com deficiência têm o direito de solicitar uma acomodação razoável em regras, políticas, práticas ou serviços ("práticas") 

quando tais acomodações puderem ser necessárias para proporcionar às pessoas com deficiência uma oportunidade igual de usar e 

desfrutar da moradia.  Se você tiver uma solicitação de acomodação razoável relacionada a esta Aplicação/Certificação, descreva-a 

aqui.  Se você tiver quaisquer outras solicitações, incluindo uma solicitação de acomodação  razoável relacionada às práticas do 

Proprietário/Desenvolvedor, ou  uma solicitação de modificação razoável relacionada à estrutura física do prédio ou unidade, não a  

liste aqui.  Essa solicitação deve ser feita diretamente ao Proprietário/Desenvolvedor.   

Algum membro da família tem algum pedido de acomodação razoável ou formas alternativas que precisamos para nos comunicarmos 

com você? 

  Sim 
  Não 

Em caso afirmativo, explique no espaço fornecido aqui ou escreva uma declaração assinada e anexe-a:
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHER A TABELA DE RENDA A SEGUIR  
 

Por favor, preencha a Tabela de Renda nas duas páginas a seguir. Mais tarde, você será solicitado a anexar documentação de apoio na 

forma dos cinco holerites consecutivos mais recentes e / ou declarações de renda para todas as fontes de renda, 

declarações W-2 e as declarações de imposto de renda federal mais recentes (incluindo todos os anexos e alterações) para cada 

membro da família. 
 
Para o emprego sazonal, você deve indicar a renda mensal média que você espera ganhar nos próximos 12 meses.  POR 

EXEMPLO: se você tem um emprego em que ganha US $ 3.000 / mês por 4 meses e não trabalha nesse trabalho o resto do ano, 

você ganharia US $ 12.000 em um ano nesse trabalho, o que é uma média de US $ 1.000 / mês. Então, se você vai trabalhar 

nesse emprego em algum momento nos próximos 12 meses, você listaria o trabalho na Tabela de Renda na próxima página com 

uma renda mensal de US $ 1.000 / mês MESMO QUE VOCÊ NÃO ESTEJA TRABALHANDO ATUALMENTE LÁ. 
 

Para efeitos de determinação dos rendimentos, entende-se por "agregado familiar" todas as pessoas   cujos nomes figurem no 

contrato de arrendamento, bem como todas as pessoas que pretendam ocupar a unidade habitacional como residência principal 

permanente, mesmo que não estejam incluídas no contrato de arrendamento.  Os casais legalmente casados devem ser considerados 

parte do agregado familiar, mesmo que separados.  Os rendimentos de todos os membros do agregado familiar  serão incluídos, com 

exceção do emprego para membros do agregado familiar com idade inferior a 18 anos ou de qualquer rendimento superior a 480 dólares 

/ ano de estudantes a tempo inteiro que sejam dependentes (mas tenha em atenção que a documentação do rendimento para esses 

dependentes ainda precisa de ser fornecida). 
 
Atenção: 

1. A renda bruta de salários correntes, salários, gorjetas, etc. é o valor total, antes de quaisquer deduções, e é o valor usado para determinar 

a renda anualizada corrente estimada. 
2. Para candidatos autônomos - inclua o contrato ou o nome do trabalho no espaço fornecido.  Você será direcionado para toda a 

documentação adicional que você precisará enviar uma vez que sua inscrição tenha sido concluída. 
3. "Renda de Juros" refere-se a qualquer quantia que você receba de qualquer ativo, exceto por quantias retiradas de uma conta de 

aposentadoria ou 401K, conforme as linhas para "pensão" ou "fundos de aposentadoria". 
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RENDIMENTO 
 

Nome do Membro 

Familiar 
Fonte de Renda 

BRUTO atual 
Renda Mensal 

 Empregador (nome) 
 

 

 Empregador (nome) 
 

 

 Empregador (nome) 
 

 

 Empregador (nome) 
 

 

 Empregador (nome) 
 

 

 Empregador Sazonal (nome) 
 

 

 Empregador Sazonal (nome) 
 

 

 Empregador Sazonal (nome) 
 

 

 Empregador Sazonal (nome) 
 

 

 Empregador Sazonal (nome) 
 

 

   

 Autônomo (nome do contrato/cargo) 
 

 

 Autônomo (nome do contrato/cargo) 
 

 

 Autônomo (nome do contrato/cargo) 
 

 

   

 Pensão alimentícia/pensão alimentícia   

 Pensão alimentícia/pensão alimentícia  

   

 Renda da Previdência Social  

 Renda da Previdência Social  

 Renda da Previdência Social  

 Renda da Previdência Social   

   

 SSDI  

 SSDI  

   

 Pensão (fonte da lista)  

 Pensão (fonte da lista)  

 Fundos de Aposentadoria  

Nome do Membro 

Familiar 
Fonte de Renda Renda Mensal BRUTA 

Atual 

   



 9 

 
Subsídio de Desemprego  

 Remuneração do Trabalhador  

 Indenização  

   

 Título IV/TANF  

   

 Renda Estudantil em Tempo Integral 
(18 anos ou mais) 

 

 Renda Estudantil em Tempo Integral 
(18 anos ou mais) 

 

   

 Pagamentos periódicos de 

familiares/amigos e presentes 

recorrentes 
(ou seja, assistência familiar para 

aluguer) 

 

   

 Rendimentos de Juros (fonte) 
 

 

 Rendimentos de Juros (fonte) 
 

 

 Rendimentos de Juros (fonte) 
 

 

 Rendimentos de Juros (fonte) 
 

 

 Rendimentos de Juros (fonte) 
 

 

 Rendimentos de Juros (fonte) 
 

 

   

 Outros Rendimentos (nome/fonte) 
 

 

 Outros Rendimentos (nome/fonte) 
 

 

   

 
Rendimento Mensal Bruto do 

Agregado Familiar (GMHI) 

 
$ /mês                              

GMHI x 12 = Renda Anual Bruta das Famílias 

 
$ /ano 
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ATIVO 

Se uma seção não se aplicar, risque ou escreva NA.  Na próxima seção, você será direcionado a enviar extratos 

bancários / saldos detalhados para TODOS os ATIVOS listados aqui.  Se qualquer membro do agregado familiar 

se tiver alienado de um activo por um valor em numerário inferior ao total e justo do activo no prazo de dois anos 

antes da presente aplicação, o valor total e justo em numerário do activo no momento da sua alienação deve ser 

listado abaixo. 

Contas 

Correntes 

Nome do Banco 
Últimos 4 dígitos do 

número Acct 
Quantidade 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

Contas de 

Poupança 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

Venmo/PayPal/D

inheiro-Apps 
  Saldo $ 

  Saldo $ 

Conta fiduciária   Saldo $ 

Certificados 
(ou CDs) 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

Capitalização 
 

Data de Vencimento: Valor $ 
Data de Vencimento: Valor $ 

401k, IRA, Contas 

de Aposentadoria 
(Valor Líquido em 

Dinheiro) 

Nome da Empresa: Valor $ 
Nome da Empresa: Valor $ 
Nome da Empresa: Valor $ 
Nome da Empresa: Valor $ 

Fundos Mútuos 

Nome: Nº de Ações: 
Interesse/ 

Dividendos 
Valor 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

Ações 
 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

Títulos 
 

  $ $ 

  $ $ 

Propriedade de 

Investimento 
 Avaliado 

Valor $ 

IMÓVEIS 
Você, ou qualquer pessoa neste aplicativo, possui alguma 

propriedade ou possui propriedade nos últimos 2 anos? □ Sim       □   Não 

Você, ou qualquer pessoa neste aplicativo, tem direito a receber 

qualquer quantia de dinheiro da venda de qualquer propriedade? 
(atualmente ou através de um próximo acordo judicial) 

□ Sim       □   Não 

Se sim a qualquer uma das perguntas, tipo de propriedade: 
Localização do imóvel: $ 
Valor de Mercado Avaliado: $ 
Saldo de hipotecas ou empréstimos pendentes devidos: $ 
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Agora você deve ler, assinar e datar a 

página seguinte. 
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Por favor, leia cada item abaixo cuidadosamente antes de assinar. 
 

1. Declaro por meio deste, sob pena e pena de perjúrio, que as informações fornecidas em cada página deste aplicativo são verdadeiras 

e corretas. Eu entendo que, se quaisquer fontes de renda ou ativos não forem divulgados neste aplicativo, ou qualquer informação 

fornecida aqui não for verdadeira e precisa, este aplicativo poderá ser removido imediatamente de consideração adicional e eu não 

terei mais permissão para reservar uma unidade. 
2. Entendo que todos os rendimentos previstos para os próximos doze (12) meses devem ser divulgados neste pedido, incluindo todo e 

qualquer emprego sazonal ou desemprego. Eu entendo que a falha em relatar toda e qualquer mudança de renda resultará na 

remoção do meu pedido de consideração adicional, e eu não serei autorizado a reservar uma unidade. 
3. Eu entendo que, se minha família tiver a oportunidade de avançar no processo de locação de uma unidade acessível, na Certificação 

do Programa, quaisquer alterações na renda no mesmo emprego ou fonte de renda precisarão ser documentadas por pelo menos 

quatro holerites mostrando que a mudança já ocorreu. 
4. Eu entendo que este pedido será incompleto se eu não assinar e datar esta página e inicial em todos os pontos indicados no pedido e que a 

falha em fornecer informações oportunas e / ou completas de acordo com o pedido pode resultar na negação do meu pedido e perda de posição 

em todas as Listas de Espera. 

5. Os abaixo assinados certificam que nenhuma das pessoas listadas neste pedido, ou suas famílias, têm interesse financeiro no desenvolvimento 

e nenhuma das pessoas listadas neste aplicativo pode ser considerada uma Parte Relacionada pelas diretrizes de habitação acessível que regem 

esta propriedade. 

6. Os abaixo assinados certificam que a unidade a preços acessíveis será a residência principal do abaixo assinado e que os abaixo assinados 

não podem possuir uma casa noutro local ou fiduciário enquanto residirem numa unidade a preços acessíveis. 
7. Entendo que, embora as transcrições e a documentação fiscais dos anos anteriores sejam necessárias, a SEB Housing LLC não usa a renda 

relatada na documentação fiscal dos anos anteriores para calcular a renda anualizada atual.  
8. Entendo que o contrato de locação ou residência para as unidades a serem ocupadas por meio deste programa habitacional acessível pode 

estar sujeito a cancelamento se alguma das informações acima não for verdadeira e precisa. 

9. Entendo que se trata de uma aplicação preliminar e que as informações prestadas não garantem habitação. Também entendo que este não é 

o pedido de arrendamento usado pela empresa de gestão, onde a empresa de gestão (não a SEB Housing) nos critérios como pontuação de 

crédito, histórico de inquilinos e triagem de antecedentes criminais (além da elegibilidade para habitação acessível) para determinar a 

elegibilidade para uma unidade acessível. 
10. Entendo que qualquer alteração material nos rendimentos ou bens do meu agregado familiar que ocorra após a apresentação deste pedido 

pode tornar-me inelegível para habitação a preços acessíveis. Eu entendo que quaisquer alterações na renda ou ativos que possam colocar 

minha família em outro nível de renda devem ser relatadas ao SEB Housing.   
11. Cossignatários e fiadores não são permitidos, a menos que sejam coinquilinos que residirão na unidade. 
12. Reconheço que, se meu endereço de e-mail for fornecido neste aplicativo, a SEB Housing, LLC se corresponderá comigo por e-mail em vez 

de correio postal, a menos que eu faça uma solicitação por escrito em contrário. Eu entendo que quaisquer alterações nas minhas informações 

de contato ou composição da casa devem ser relatadas ao SEB Housing. 
13. Reconheço que a determinação da elegibilidade pela SEB Housing baseia-se nas diretrizes que regem o Programa de Habitação Acessível 

para o desenvolvimento e, como tal, salvo qualquer erro confirmado pela SEB Housing na aplicação das diretrizes e / ou cálculo da renda, a 

decisão é final e concordo ainda em isentar a SEB Housing de qualquer reivindicação (s) relacionada a esta aplicação. 

14. Os abaixo assinados dão o seu consentimento à cidade de Nantucket, à SEB Housing LLC e à Meadows II para verificar as 

informações fornecidas no presente pedido.  Os abaixo assinados autorizam a divulgação das informações necessárias para a 

determinação dos rendimentos e dos activos provenientes de referências de terceiros. 
 
___________________________________________________________________     
Data de Assinatura do Requerente           
 
___________________________________________________________________     
Data de Assinatura do Requerente           
 

 
Envie as inscrições conforme indicado na folha de rosto.  Em caso de dúvidas entre em contato info@sebhousing.com  ou (617) 

782-6900 
 
Este desenvolvimento 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. 
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