
APARTAMENTOS DE 1 & 3 QUARTOS EM CONDOMÍNIO PARA REVENDA
(COM RESTRIÇÃO DE RENDA)

432 Norfolk St.,unidade 2E e 411 Norfolk St., unidade 2J estão disponíveis
para compradores da sua primeira casa, elegíveis de acordo com a renda, através do

Programa de Moradia Inclusiva da Cidade de Somerville*

432 Norfolk St. Unidade 2E 411 Norfolk St. Unidade 2J

432 Norfolk St. #2E

(1 quarto)

Valor: $232,018.03 Taxa de condomínio atual: $341

Mínimo de 3% de entrada: $6,960.54

411 Norfolk St. #2J

(3 quartos)

Valor: $371,000 Taxa de condomínio atual: $356

Mínimo de 3% de entrada: $11,130

Limite anual de renda bruta por família Grupo P2: 81%-110% AMI:

1 pessoa

$78,301 - $107,954

(Somente elegível para

unidade 2E)

2 pessoas

$89,501 -

$123,376

3 pessoas

$100,701 -

$138,798

4 pessoas

$111,851 -

$154,220

5 pessoas

$120,801 -

$166,557

6 pessoas

$129, 751

- $178,895

Limite de ativos (excluindo contas restritas): $75,000

DATAS IMPORTANTES : As inscrições estarão disponíveis de 9 `a 23 de janeiro de 2023
Online: somervillema.gov/inclusionaryhousing

Para solicitar cópias impressas e mais informações: ligue: (617) 625-6600 ramal 2566 ou email:
inclusionary@somervillema.gov

PARA VER O CONDOMÍNIO COM HORÁRIO MARCADO: Contate: 617-625-6600 ramal 2566 ou

email: inclusionary@somervillema.gov, para agendar.

PRAZO PARA INSCRIÇÃO: Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023 `as 14h

LOTERIA: Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 `as 14h
Registre-se para ver a loteria aqui: https://attendee.gotowebinar.com/register/2193428269198246750

INSCRIÇÕES COMPLETAS DEVEM SER ENVIADAS:

Via fax: 617-591-3235; Via email: inclusionary@somervillema.gov

Via correio/entregue pessoalmente: City Hall Annex, Attn: Inclusionary Housing Program
50 Evergreen Ave., Somerville, MA 02145;

HORÁRIO DE EXPEDIENTE VIRTUAL: Quintas-feiras 17h30-19:30

Pessoas com deficiência que precisam de auxílios e serviços auxiliares para uma comunicação eficaz
(ou seja, CART, ASL), materiais escritos em formatos alternativos ou modificações razoáveis   nas

políticas e procedimentos para acessar os programas, atividades e reuniões da cidade de Somerville,
devem entrar em contato com Adrienne Pomeroy  pelo telefone 617-625-6600, ramal 2059 ou

ADA@somervillema.gov
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APARTAMENTOS DE 1 & 3 QUARTOS EM CONDOMÍNIO PARA REVENDA
(COM RESTRIÇÃO DE RENDA)

Online: https://global.gotomeeting.com/join/591022621
Consultas: +1 (872) 240-3412 / Access code: 591-022-621

* As unidades estão sujeitas à Restrição de Habitação Acessível em perpetuidade,

outras restrições podem ser aplicadas

Pessoas com deficiência que precisam de auxílios e serviços auxiliares para uma comunicação eficaz
(ou seja, CART, ASL), materiais escritos em formatos alternativos ou modificações razoáveis   nas

políticas e procedimentos para acessar os programas, atividades e reuniões da cidade de Somerville,
devem entrar em contato com Adrienne Pomeroy  pelo telefone 617-625-6600, ramal 2059 ou

ADA@somervillema.gov
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