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Programa CDBG – Formulário de Autocertificação de Rendimento Familiar 
 
Instruções: 
A sua elegibilidade para participar neste programa é determinada em parte pelo tamanho do seu agregado 
familiar e pelo seu rendimento familiar. Uma FAMÍLIA é definida como um grupo de pessoas com domicílio 
comum e todos os filhos dependentes que vivem fora de casa. Os tipos de família incluem, mas não estão 
limitados a: uma família com ou sem filhos, uma família de idosos; uma família quase idosa; uma família com 
deficiência; uma família deslocada; um casal coabitante; uma família multigeracional.  Um indivíduo que mora 
numa unidade habitacional que não contém outra(s) pessoa(s) com laços familiares é, para este fim, considerado 
como uma família de uma só pessoa.   

RENDIMENTO é definido como o rendimento bruto total anual de todos os membros da família maiores de 18 
anos de idade. Todas as fontes de rendimento de ano 2019 devem ser consideradas. O rendimento inclui todo o 
dinheiro recebido pela família proveniente de todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais. Devem ser 
incluídos salários, remunerações por trabalho por conta própria, rendimentos comerciais, TANF (Assistência 
Temporária para Famílias de Baixos Rendimentos), pensão de alimentos, benefícios da Segurança Social, 
reformas, pensões de alimentos a crianças e doações regulares de dinheiro de amigos, familiares ou de uma 
igreja. Devem ser incluídos os rendimentos obtidos com a prestação de serviços e os juros de contas bancárias 
ou de investimentos.   

 

 

AVISO: As informações fornecidas neste formulário estão sujeitas a verificação pela cidade / município, 
estado de Rhode Island e o HUD a qualquer momento. A Alínea 18, Secção 1001 do Código dos EUA 
declara que uma pessoa que conscientemente e voluntariamente fizer uma declaração ou comunicação 
falsa, fictícia ou fraudulenta ou ocultar um facto relevante, estará sujeita a multas e até 5 anos de prisão. 

 

  

Form #6 For internal use 

Date Rec’d ___/___/_____ 
Applicant/Business: 
_______________________ 
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Formulário de Autocertificação de Rendimento Familiar 

Informações sobre os Membros do Agregado Familiar:   
Total de pessoas no seu agregado familiar, incluindo o(a) próprio(a):     

Na tabela abaixo, forneça as informações solicitadas para cada membro adulto do agregado familiar. 
Seguidamente, calcule o rendimento familiar bruto total anual. 

Nome Idade Parentesco Rendimento Anual 
($$) 

Fonte(s) de 
Rendimento 

O(a) próprio(a):        

         

         

         

         

         

         

         

    
Rendimento 
Familiar Bruto 
Total Anual: 

 $  

 
OBRIGATÓRIO: Para cada membro do agregado familiar maior de 18 anos que registar separadamente, 
anexe uma cópia do Formulário 1040 do IRS para o ano fiscal de 2018. Tal é necessário para concluir o seu 
registo. 

 

Certifico que todas as informações são verdadeiras e completas de acordo com as instruções da página 1. Não 
fiz declarações falsas nem omiti qualquer informação pertinente. Compreendo perfeitamente que é um crime 
federal, punível com multa ou prisão, ou ambos, fazer conscientemente quaisquer declarações falsas ao solicitar 
apoio ao CDBG, conforme aplicável ao abrigo das disposições do Título 18, do Código dos Estados Unidos, 
Secção 1001 e segs. 

 

Assinatura do Requerente:        Data:     

Nome Impresso:            

Morada residencial:            

Nome da empresa:             


