
 

 

   

 
 

ONZE (11) UNIDADES EM CONDOMÍNIO COM RESTRIÇÃO DE RENDA 
PARA VENDA  

Indivíduos com deficiências que necessitem de ajuda ou serviços auxiliaries para comunicação efetiva, materiais por escrito em formato alternativo 
ou modificações razoáveis em políticas e procedimentos, a fim de acessar programas e atividades da Cidade de Somerville ou para participar de 

reuniões, devem entrar em contato com Adrienne Pomeroy, Coordenadora ADA, pelo telefone 617-625-6600 x2259 ou pelo e-mail 
apomeroy@somervillema.gov.  

 

Nove (9) unidades estão localizadas na 60 Cross Street East e duas (2) unidades estão localizadas na 109 
Prospect Street, disponíveis para quem preencher os requisitos quanto à renda e esteja comprando o 

seu primeiro imóvel por meio do programa de Habitação Inclusiva da Cidade de Somerville*. 

 

Limite de bens: $75,000  

    (exclui contas restritas) 

VÍDEO INFORMATIVO: Visite 

somervillema.gov/inclusionaryhousing 
 

PERÍODO PARA INSCRIÇÃO: 30 de junho – 1º de agosto 

PRAZO FINAL PARA INSCRIÇÃO: segunda-feira, 1º de agosto de 2022 às 14h 
Online no seguinte website: somervillema.gov/inclusionaryhousing 

Cópias impressas e mais informações: Ligue para (617) 625-6600 X 2566 ou envie e-mail para nós para o 
endereço inclusionary@somervillema.gov para solicitar uma cópia impressa 

 

INSCRIÇÕES COMPLETAS DEVEM SER: 

Enviadas por fax: 617-591-3235;  Enviadas por e-mail: inclusionary@somervillema.gov 

Enviadas pelo correio/Entregues pessoalmente: City Hall Annex Attn: Inclusionary Housing Program 

           50 Evergreen Ave., Somerville, MA 02145; 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 

 

DATA DA LOTERIA: Quinta-feira, 11 de agosto, às 14h. Para assistir à loteria, inscreva-se aqui: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3953110863251220750 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 

 

      VISITAS:  60 Cross St.:            Quarta-feira, 13 de julho de 2022, das 18h às 20h  
  Sábado, 23 de julho de 2022, das 11h às 13h  

 

109 Prospect St.:           Sábado, 16 de julho de 2022, das 11h às 13h   
                         Quarta-feira, 20 de julho de 2022, das 18h às 20h  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 

HORÁRIO DO ESCRITÓRIO VIRTUAL: Quintas @ 17h30-19h30 
Online: https://global.gotomeeting.com/join/591022621 

Telefone: +1 (872) 240-3412 / Código de acesso: 591-022-621 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 

*  As unidades estão sujeitas a restrições de habitação acessível em caráter perpétuo; outras restrições podem ser 

aplicáveis. 

60 Cross Street East 

Preços 

de 

venda 

Entrada 

mínima 

de 3%: 

Unidade 229 (Studio @ 80% AMI) $159,140  $4,774 

Unidades 210 & 333 (1 quarto @ 80% AMI) $167,666  $5,029 

Unidade 108 (2 quartos @ 80% AMI) $193,212  $5,796 

Unidade 104 (3 quartos @ 80% AMI) $219,019  $6,571 

Unidade 303 (Studio @ 110% AMI) $222,343  $6,670 

Unidades 225 & 321 (1 quarto@ 110% AMI) $237,733  $7,132 

Unidade 205 (2 quartos @ 110% AMI) $271,831 $8,245 

Limites de Renda Bruta para 
famílias: 

 80% 110% 

1 
pessoa 

$78,300 
$78,301 -
$107,954 

2 
pessoas 

$89,500 
$89,501 - 
$123,376 

3 
pessoas 

$100,700 
$100,701 -
$138,798 

4 
pessoas 

$111,850 
$111,851 -
$154,220 

5 
pessoas 

$120,800 
$120,801 -
$166,558 109 Prospect Street 

Preços 

de 

venda 

Entrada 

mínima 

de 3%: 

Unidade 304 (2 quartos @ 80% AMI) $194,611  $5,838 

Unidade 201 (2 quartos @ 110% AMI) $277,293 $8,319 
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