
 
Que tipos de empréstimos e opções de 

pagamento estão disponíveis pelo DPCCAP? 

• Proprietários de imóveis de primeira viagem 
abaixo de 80% da Renda Média da Área (AMI) 
podem receber até $7.500 para assistência de 
prestações e fechamento de custos na forma 
de um empréstimo diferido de 5 anos com 0% 
de juros.* 

• Proprietários de imóveis de primeira viagem 
entre 80% da AMI e 115% da AMI podem 
receber até $5.000 assistência de prestações e 
fechamento de custos na forma de um 
empréstimo diferido de 10 anos com 0% de 
juros.* 

• Nenhum pagamento é feito durante o prazo 
do empréstimo se os requisitos de residência 
forem atendidos. 
*Por favor, veja a planilha à direita para 
verificar sua qualificação. 

 
Renda Média da Área de 2022 (AMI) 
 

Quantidade de 
Moradores 

 
80% 

 
115% 

1 $53.100 $76.360 

2 $60.700 $87.285 

3 $68.300 $98.210 

4 $75.850 $109.020 

5 $81.950 $117.760 

6 $88.000 $126.500 
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O Down Payment and Closing Cost Assistance Program (DPCCAP) do Center for Housing Opportunities (CHO) 
fornece financiamento para compradores de imóveis de primeira viagem na Cidade de Pittsburgh. O DPCCAP é 
planejado para ajudar a estimular o investimento na casa na Cidade fornecendo assistência financeira para 
compradores de imóveis de primeira viagem interessados em comprar uma unidade residencial existente ou 
recentemente construída. 



 
 

Para se qualificar para o DPCCAP, mutuários 
devem atender aos seguintes requisitos: 

• A renda bruta anual do mutuário não 
pode ultrapassar 115% da AMI. 

• O mutuário deve estar comprando a casa 
como sua residência primária e ter seu 
nome na escritura. 

• O mutuário não deve ter quaisquer impostos 
sobre imóveis Municipais, da Escola ou do 
Condado em aberto, ou deve estar em um 
plano de pagamento por pelo menos seis 
meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quais propriedades são consideradas 
qualificadas para o DPCCAP? 

• Uma estrutura permanente utilizada 
principalmente para uso residencial por 
todo o ano. Se a propriedade a receber a 
melhoria estiver vaga, o mutuário deve 
certificar por escrito antes do fechamento 
sua intenção de ocupar a propriedade 
dentro de 30 dias a partir da conclusão do 
trabalho. 

• Cada propriedade pode conter até duas 
unidades de moradia conectadas (ou seja, 
duplex, vivenda), uma das quais deve ser 
ocupada pelo proprietário. 

 
 

 

 

Estamos aqui para ajudar. 
 

Para maiores informações, favor 
entrar em contato:  
Fone: 412.255.6694, ramal 6721 
Email: hof@ura.org 

Urban Redevelopment Authority  
412 Blvd of the Allies, Suite 901 

Pittsburgh, PA 15219 
412.572.1825 

 
 
 

   

Programa de Assistência com Pagamentos e Fechamentos de Custos 

 
 

 
 

 
 

mailto:hof@ura.org

