
 

Formulários de inscrição estarão disponíveis ao final da reunião informativa 

Para mais informações sobre a construção: www.290Highlandave.com 

Todas as demais questões: Ithzel Polanco-Cabadas ipcabadas@somervillema.gov  617-625-6600 x2586 

O Prefeito Joseph A. Curtatone e 290 Highland Ave, LLC têm o prazer de anunciar uma oportunidade de 
compra através do programa de Moradias acessíveis: 

Affordable Homeownership Opportunity 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Localizado na esquina da Cedar St e Highland Ave, uma (1) unidade será oferecida para compra a um preço 
acessível a famílias de renda baixa ou moderada, qualificadas através do Programa de Habitação Inclusiva da 
Cidade, sob o sistema de loteria. A unidade é parte de um prédio de 7 unidades, na 290 Highland Avenue. 

290 Highland Avenue, Somerville, MA 
A unidade de dois quartos de 905 sq. ft possui ar condicionado central, pisos de madeira, utensílios de aço 
inoxidável, iluminação embutida, conexão de lavadora-secadora e armários de cozinha personalizados. Um 
espaço de estacionamento está incluído. Esta localização conveniente na área da Davis Square fica perto de 
uma ciclovia e de muitas lojas e restaurantes.  

O preço de venda do imóvel é: $ 180,311 e está disponível através do sistema de loteria para famílias elegíveis, 
ganhando menos do que os limites abaixo indicados.  

Famílias devem ter no mínimo 2 pessoas vivendo juntas para que possam se candidatar. 
 

Renda Maxima Anual 
 

80% da Renda Media  

2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 

$58,450 $65,750 $73,050 

 
Requisitos de Elegibilidade 

• Preferência é dada aos candidatos que atualmente vivem ou trabalham em Somerville. Estes DEVEM 

fornecer documentação no momento da inscrição. 

• A unidade deve ser utilizada como residência principal e estará sujeita a monitorização anual. 

• Os candidatos devem incluir uma pré-aprovação de hipoteca junto com o pedido. 

• Os candidatos devem frequentar classes de treinamento para compradores de casa pela primeira vez. 

• Os estudantes em tempo integral que são o chefe da família não são elegíveis. 

Reunião Informativa  

Quinta-feira, 9 de março, 2017 de 18:00 `as 19:30 no Visiting Nurse Association, 259 Lowell St.  3
rd

 piso- Conference Rm. 

Terça-feira, 14 de março, 2017 de 11:00 `as 12:30 pm na City Hall, 93 Highland Ave, Aldermanic Chambers, 2
o 

piso.  

Prazo de Inscrição: Quinta-feira, 11 de maio, 2017 ate `as 16:00 
Sorteio: Quinta-feira, 25 de maio,

 
2017 `as 10:00 

Prazo estimado para a mudança: Verão 2017 
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