
Bem-vindo ao Departamento de Assuntos Comunitários de New Jersey 
Site do Cadastramento Estadual para o 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL DE ALUGUEL DURANTE A COVID-19 (CVERAP) 

O PERÍODO DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA CVERAP FOI PRORROGADO ATÉ O DIA 17 DE JULHO 
DE 2020 

O preenchimento deste pré-requerimento não garante a participação no Programa CVERAP. 

O Programa de Assistência Emergencial de Aluguel durante a COVID-19 (CVERAP) oferecerá assistência 
temporária para o pagamento de aluguel para famílias de baixa e moderada renda que tiveram uma 
redução significativa na renda ou ficaram desempregadas em decorrência da pandemia da COVID-19. Os 
requerentes poderão se qualificar para receber a assistência emergencial de aluguel por um período 
máximo de 6 meses. A assistência será limitada ao padrão do valor justo de mercado dos aluguéis de 
acordo com o Departamento de Assuntos Comunitários (DCA) ou o valor total do aluguel, o qual for 
menor. Todos os participantes serão reavaliados em intervalos de 3 meses para verificar se eles ainda 
necessitam da assistência. Os requerentes precisam satisfazer todos os requerimentos aplicáveis de 
elegibilidade e de renda do CVERAP.  É preciso ter 18 anos de idade ou mais para requerer ou ser um 
indivíduo menor de idade emancipado. Somente um (1) pré-requerimento por família será aceito. 
Todos os participantes serão selecionados por um processo de “loteria” online. 

Os requerentes selecionados para o programa precisam satisfazer os seguintes requerimentos: 
• Ter uma renda doméstica anual bruta que esteja dentro dos limites máximos de renda, ou

abaixo desses limites, referentes ao condado onde estão morando
• Ser residente de New Jersey e alugar um imóvel em New Jersey
• O aluguel deve estar em dia desde março de 2020; o programa não prestará assistência para

pagamentos atrasados
• Ter uma redução significativa na renda ou estar recebendo auxílio desemprego atualmente em

decorrência da pandemia da COVID-19
• Não ter ativos nem poupança para pagar o aluguel
• Precisar conseguir pagar um mínimo de 30% da respectiva renda para o aluguel

A tabela abaixo indica os limites máximos de renda que estão em vigência atualmente para famílias com 
até 8 pessoas. Se você tiver uma família maior, entre em contato com o DCA pelo telefone (609) 292-
4080, e selecione a opção 1 ou 8 para receber assistência para determinar os limites máximos de renda 
para a sua família.  

  LIMITES MÁXIMOS DE RENDA PARA A ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL DE ALUGUEL DURANTE A COVID-19  
Condado 1 Pessoa 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 5 Pessoas 6 Pessoas 7 Pessoas 8 Pessoas 
Atlantic  $ 46,450   $ 53,100   $ 59,750   $ 66,350  $ 71,700   $ 77,000   $ 82,300   $ 87,600  
Bergen  $ 54,950   $ 62,800   $ 70,650   $ 78,500   $ 84,800   $ 91,100   $ 97,350   $103,650  
Burlington  $ 54,150   $ 61,850   $ 69,600   $ 77,300   $ 83,500   $ 89,700   $ 95,900   $102,050  
Camden  $ 54,150   $ 61,850   $ 69,600   $ 77,300   $ 83,500   $ 89,700   $ 95,900   $102,050 
Cape May  $ 48,100   $ 54,950   $ 61,800   $ 68,650   $ 74,150   $ 79,650   $ 85,150   $ 90,650  
Cumberland  $ 41,100   $ 47,000   $ 52,850   $ 58,700   $ 63,400   $ 68,100   $ 72,800   $ 77,500  
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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O

https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/docs/2020-0301_COVID-19 ERAP Public Notice 6-11-20-final _PTBR.pdf
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Essex   $ 54,950   $ 62,800   $ 70,650   $ 78,500   $ 84,800   $ 91,100   $ 97,350   $103,650  
Gloucester  $ 54,150   $ 61,850   $ 69,600   $ 77,300   $ 83,500   $ 89,700   $ 95,900   $102,050  
Hudson  $ 55,250   $ 63,150   $ 71,050   $ 78,900   $ 85,250   $ 91,550   $ 97,850   $104,150  
Hunterdon   $ 57,800   $ 66,050   $ 74,300   $ 82,550   $ 89,200   $ 95,800   $102,400   $109,000  
Mercer   $ 54,950   $ 62,800   $ 70,650   $ 78,500   $ 84,800   $ 91,100   $ 97,350   $103,650  
Middlesex  $ 57,800   $ 66,050   $ 74,300   $ 82,550   $ 89,200   $ 95,800   $102,400   $109,000  
Monmouth  $ 54,950   $ 62,800   $ 70,650   $ 78,500   $ 84,800   $ 91,100   $ 97,350   $103,650  
Morris  $ 54,950   $ 62,800   $ 70,650   $ 78,500   $ 84,800   $ 91,100   $ 97,350   $103,650  
Ocean  $ 54,950   $ 62,800   $ 70,650   $ 78,500   $ 84,800   $ 91,100   $ 97,350   $103,650  
Passaic  $ 54,950   $ 62,800   $ 70,650   $ 78,500   $ 84,800   $ 91,100   $ 97,350   $103,650  
Salem  $ 54,150   $ 61,850   $ 69,600   $ 77,300   $ 83,500   $ 89,700   $ 95,900   $102,050  
Somerset  $ 57,800   $ 66,050   $ 74,300   $ 82,550   $ 89,200   $ 95,800   $102,400   $109,000  
Sussex  $ 54,950   $ 62,800   $ 70,650   $ 78,500   $ 84,800   $ 91,100   $ 97,350   $103,650  
Union  $ 54,950   $ 62,800   $ 70,650   $ 78,500   $ 84,800   $ 91,100   $ 97,350   $103,650  
Warren  $ 54,950   $ 62,800   $ 70,650   $ 78,500   $ 84,800   $ 91,100   $ 97,350   $103,650  

 
Quando:  Os pré-requerimentos do Programa CVERAP somente serão aceitos ONLINE.  O período do 
cadastramento é 17 de julho de 2020.   

Processo: Os pré-requerimentos do Programa CVERAP podem ser enviados ONLINE usando um 
computador, laptop, smartphone ou tablet acessando o site https://www.waitlistcheck.com/NJ559-
2809. 

Não distribuiremos nem aceitaremos pré-requerimentos impressos para o Programa CVERAP.  O envio 
de um pré-requerimento para o Programa CVERAP não garante a participação no Programa. Somente 
um (1) pré-requerimento por família, por condado, será aceito para o Programa CVERAP. Cópias de 
pré-requerimentos do Programa CVERAP serão recusadas.  
 
Informações necessárias sobre a família: Informações sobre os nomes, datas de nascimento, renda e 
ativos de todos os indivíduos que moram na casa. É também necessário ter um endereço de e-mail. Se 
você não tiver um endereço de e-mail, o processo de requerimento permite a criação de um endereço 
de e-mail.  Se você tiver dificuldades para entender inglês, o pré-requerimento do Programa CVERAP 
está disponível em 90 idiomas. Essas informações estão disponíveis no site 
https://www.waitlistcheck.com/NJ559-2809, no canto superior direito do pré-requerimento. 

Adaptações razoáveis:  O Departamento de Assuntos Comunitários (DCA) oferecerá adaptações 
razoáveis aos indivíduos deficientes e às pessoas com conhecimento limitado de inglês de acordo com 
cada caso, e levará em consideração a deficiência e a(s) necessidade(s) do(s) indivíduo(s) ou das famílias 
sem acesso à internet. Entre em contato com a Unidade de Atendimento ao Requerente do DCA pelo 
telefone (609) 292-4080, opção 1 ou 8, para solicitar uma adaptação. 

Processo da loteria: Um processo de seleção (loteria) computadorizado será usado para escolher os 
requerentes qualificados. Todo requerimento que for enviado durante o período aberto de 
cadastramento tem a mesma chance de ser selecionado durante a loteria. 
 
Saiba que o envio de um pré-requerimento para o Programa CVERAP não garante a colocação no 
Programa, nem a um subsídio temporário no Programa de Assistência Emergencial de Aluguel durante a 
COVID-19.  

https://www.waitlistcheck.com/NJ559-2809
https://www.waitlistcheck.com/NJ559-2809
https://www.waitlistcheck.com/NJ559-2809


Informações adicionais: As informações sobre o status estarão disponíveis no seguinte site: 
https://www.WaitlistCheck.com até 29 de julho de 2020.  Neste site, é possível verificar se você foi 
selecionado para o programa.  Se você foi selecionado para o programa, seu status indicará Ativo; se 
você não foi selecionado, o status indicará Inativo. 

Acesse as perguntas frequentes no site: 
https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/docs/FAQs_CVERAP.pdf se ainda tiver outras dúvidas. 

Continue acessando o site do DCA para saber quando novas listas de espera serão abertas no futuro. 

https://www.waitlistcheck.com/
https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/docs/FAQs_CVERAP.pdf
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