
As pessoas que tem necessidades especiais que precisam de ajuda auxiliar para uma comunicação mais eficaz, material escrito em outro tipo 

de formatação, ou razoáveis modificações na politica e procedimento, a fim de acessar os programas e as atividades da Prefeitura de 

Somerville ou para participar das reuniões, entre em contato com o Gerente de Diversidade, Equidade e inclusão, Nency Salamoun, no 

telefone 617-625-6600 x2323 ou nsalamoun@somervillema.gov 

 

 
OPORTUNIDADE DE MORADIA ACESSÍVEL PARA VENDA 

O Prefeito Joseph A. Curtatone e a 351 Summer LLC tem o prazer de anunciar 

4 unidades para venda através do programa de moradias acessíveis localizadas na 
351-353 Summer Street, Somerville 

As unidades estarão prontas para ocupação imediata após a compra   
As fichas de inscrições estarão disponíveis no final da primeira sessão informativa 

Somente depois desta sessão a ficha de inscrição poderá ser encontrada no somervillema.gov 
 

Os candidatos devem ser compradores de casas pela primeira vez E devem apresentar um certificado válido de participação 

em uma classe de treinamento para compradores de casa pela primeira vez, datado dos últimos 3 anos a partir do prazo de 

inscrição OU prova de matrícula nas devidas classes, de forma que estas terminem antes da compra da casa  E uma carta 

atual de pré-aprovação de hipoteca l incluindo taxa de juros /prazo de pagamento junto  com seu formulário. 

 

353 Summer Street (visite davis353. com para ver informações sobre o espaço, as plantas baixas e a construção em geral) é um 

prédio de 3 andares e 29 unidades na Summer Street, logo na saída da Davis Square.  

N º de 

Unidades 

Tipo de 

unidade 

Preços de 

venda * 

Taxa mensal de 

condomínio ** 

N º de 

banheiros 

Aprox. Tamanho 

(Sq. Ft.) 

Tamanho 

mínimo de 

Domicílios 

Unidades 80% Area Median Income (AMI) Média do rendimento anual bruto da área   

1 2BR (202) $178,683 $107 1 956 2 

1 
2BR 

(307) 
$178,683 $107 2 

1033 2 

 Unidades 110% AMI Média do rendimento anual bruto da área   

1 
1BR 

(105) 
$216,216 $129 1 

663 1 

1 
2BR 

(204) 
$247,205 $148 2 

1055 2 

 *Existem quatro (4) vagas de estacionamento na garagem 

 ** Taxas de condomínio são definidas pela Associação de Condomínio daqui para frente e estão sujeitas a alterações 
 

 

Ambos os chefes de família não podem ser estudantes em período integral; unidades sujeitas a     

Restrição de Habitação Acessível em perpetuidade. 

Sessões Informativas: Terça-feira, 28 de agosto de 2018, 10h às 11h, no VNA, na  259 Lowell Street, Somerville 

Quinta-feira, 27 de setembro de 2018, das 18h30 às 19:30, no Cross Street Senior Center, na 165 Broadway, Somerville 

Visitas ao Local: Quarta-feira, 12 de setembro, às 17h e sábado, 13 de outubro, às 10h, no local: 353 Summer Street 

Prazo de Inscrição: fichas de inscrição devem estar completas e serem entregues antes das 10h30 na sexta-feira, 26 de 

outubro de 2018 na City of Somerville Housing Division na 50 Evergreen Ave., Somerville, MA 02145 ou por email 

para abueno@somervillema.gov ou  ipcabadas@somervillema.gov  

Inscrições após este prazo não serão consideradas     

Loteria: Quinta-feira, 15 de novembro de 2018, às 18:30h no VNA, na 259 Lowell Street, Somerville ou via 

Youtube.com/SomervilleCityTV  

Para mais informações sobre o processo da aplicação Andres Bueno no telefone: 617-625-6600 ext. 2584 ou via email: 

abueno@somervillema.gov 

Limites máximos de rendimento anual bruto 

Tamanho do agregado 

familiar 

Unidades 80% AMI  Unidades 81-110% AMI  

1 $56,800 $56,801 – $83,006 

2 $64,900 $64,901 – $94,864 

3 $73,000 $73,001 – $106,800 

4 $81,100 $81,001- $118,580 

5 $87,600 $87,601- $128.066 
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