
Fascunho do Plano de Ação de Um Ano FY2021 
Agora disponível para análise pública 

O Projeto de Plano de Ação FY2021 já está disponível para revisão e comentários públicos. De acordo com os Regulamentos Federais emitidos pelo 
Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA, a cidade de New Bedford deve preparar um Plano de Ação de um ano descrevendo 
como os fundos de subsídios federais e a receita prevista do programa serão usados para atender às necessidades prioritárias e objetivos identificados no Plano 
Consolidado 2020-2024 do Município de cinco (5) anos. O Office of Housing and Community Development (OHCD) da cidade de New Bedford preparou os dois 
planos. 
 

! O Plano Consolidado, exigido pelo HUD e publicado no ano passado, constitui a estratégia abrangente de acessibilidade habitacional da cidade e o 
plano de desenvolvimento comunitário. 

! O Plano de Ação de um ano demonstra como a cidade está atendendo às necessidades articuladas no Plano Consolidado em uma base anual por meio 
de sua aplicação ao HUD para o Programa de Community Development Block Grant (CDBG), Programa de Subsídio para Soluções de Emergency 
Solutions Grant (ESG) e Parceria de Investimento em HOME Financiamento do programa. 

 

Este edital público apenas anuncia a disponibilidade do Plano de Ação para o FY21; uma cópia do rascunho completo deste plano estará disponível para revisão 
pública por 30 dias, começando de sexta-feira, 19 de Março de 2021 a quarta-feira, 21 de Abril de 2021 online no site do OHCD: 

 

https://www.newbedford-ma.gov/housing-community-development 
 

Comentários por escrito relativos ao plano preliminar descrito aqui são incentivados e podem ser enviados a qualquer momento durante o período de 
comentários de 30 dias eletronicamente para: OHCD@newbedford-ma.gov ou pelo correio para Office of Housing & Community Development, 608 Pleasant 
Street, New Bedford, MA 02740. Um resumo desses comentários aparecerá nos respectivos planos como um apêndice ao documento final submetido ao HUD 
até segunda-feira, 26 de Abril de 2021. 
 

Se você conhece alguém que não consegue ler este anúncio ou precisa de serviços de tradução, entre em contato com o 
Office of Housing & Community Development em OHCD@newbedford-ma.gov para que a assistência possa ser fornecida. 

 

Essas informações estão disponíveis em português, espanhol ou outro idioma mediante solicitação. 
De acordo com a Lei dos Americanos com Deficiências (ADA), se houver necessidade de acomodações, 

Entre em contato com o OHCD em OHCD@newbedford-ma.gov para obter assistência. 
 

Perguntas? Contato: OHCD@newbedford-ma.gov.  
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