
Atualização do imposto sobre imóveis para o Ano Fiscal de 

2023                                                                                                 

  

Prezados residentes e contribuintes de Somerville: 

Dos avaliadores: O Ano Fiscal de 2023 é um ano de ajuste provisório do Departamento 

Estadual de Receitas (DOR, sigla em inglês) do Conselho de Avaliadores. Um ano de 

ajuste provisório requer que o Conselho ajuste os valores com base em mudanças no 

mercado e assegurando que as normas do DOR tenham sido atendidas.  Embora o DOR 

revise e aprove todos os ajustes determinados pelo Conselho, as normas não são tão 

rigorosas e abrangentes quanto as de um ano de certificação ou reavaliação.  As 

avaliações para o Ano Fiscal de 2023 refletem os valores de 1º de janeiro de 2022 e 

foram divulgadas ao público em 31 de dezembro de 2022.  Essas informações podem ser 

consultadas em www.somervillema.gov/assessing. Você pode visualizar o site da 

Prefeitura em seu idioma clicando no símbolo do globo na parte superior da página da 

Web e selecionando o idioma que fala no menu. Em seguida, clique no link “Assessor’s 

Database” (Banco de dados do avaliador). Os valores avaliados aparecerão em sua guia 

de recolhimento de imposto do terceiro trimestre emitida em ou por volta de 

31/12/2022. Os contribuintes que acharem que seu imóvel está supervalorizado devem 

protocolar um recurso formal (abatimento) junto ao Conselho de Avaliadores até 1º de 

fevereiro de 2023, mas não antes de 31 de dezembro de 2022. 

Entre outras informações, esta atualização explica: 

— Como descobrir o valor de avaliação para o Ano Fiscal de 2023 

— As alíquotas de imposto do Ano Fiscal de 2023 

— Guias de recolhimento do imposto médio estimado para proprietários 

residenciais 

— Como protocolar um recurso ou solicitar abatimento 

— Como os valores são calculados 

— Tendências de valor de imóveis em Somerville 

— Informações sobre isenções de imposto imobiliário disponível para proprietários 

qualificados 

Atenciosamente, 

Francis J. Golden, Assessor Principal e Presidente da MAA  

Michael Flynn, MAA 

Richard Scanlon, MAA 

http://www.somervillema.gov/assessing


Se precisar deste documento em outro idioma, entre em contato com o Escritório 

de Assuntos para Imigrantes de Somerville em 

www.somervillema.gov/ContactSomerViva ou ligue para 311 (617-666-3311) e 

solicite uma cópia traduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você está utilizando a isenção de imposto residencial? 

Somerville oferece a maior isenção residencial da Commonwealth. No Ano Fiscal 

de 2023, a isenção de 35% resultará em uma economia de até US$ 3.910. Entre 

em contato com o Gabinete dos Avaliadores para obter mais informações. 

 
Isenções adicionais disponíveis para proprietários qualificados: 

Idosos, veteranos das Forças Armadas, viúvas, pessoas com deficiência e outras 

pessoas que enfrentam dificuldades podem se qualificar para obter uma isenção 

adicional, além de outras oportunidades de redução da carga tributária. Consulte as 

seções de Isenções neste boletim informativo para obter mais informações ou entre 

em contato com o Gabinete dos Avaliadores pelo telefone 617-625-6600, ramal 

3100. 

 

Prazo para entrar com recurso da avaliação: 1º de fevereiro de 2023 

O prazo final do Ano Fiscal de 2023 para entrar com recurso junto ao Conselho 

de Avaliadores é quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. Solicitações entregues 

presencialmente devem estar na caixa de entrega de correspondências da 

Prefeitura até as 16h30. Solicitações enviadas por correspondência devem ser 

postadas pelos correios dos EUA até 1º de fevereiro. Formulários de solicitação 

podem ser acessados pelo link “Property Tax Abatements and Appeals” 

(Abatimentos e recursos de impostos imobiliários) em 

www.somervillema.gov/assessing. 

 

Como encontrar sua avaliação imobiliária aprovada para o Ano Fiscal de 2023 

Todos os valores aprovados aparecerão nas guias de recolhimento de imposto 

enviadas aos proprietários em ou por volta de 31 de dezembro de 2022 e podem 

ser obtidos por: 

• consulta on-line em www.somervillema.gov/assessing por meio do banco de 
dados on-line de avaliadores 

• ligação para o Gabinete dos Avaliadores, número 617 625-6600, ramal 3100  
• e-mail para o Gabinete dos Avaliadores, assessing@somervillema.gov 
• visita ao Gabinete dos Avaliadores no horário de funcionamento normal 

 

Novidades e dicas úteis 

 

http://www.somervillema.gov/ContactSomerViva


Atualização da avaliação 

Para o Ano Fiscal de 2023 (FY23), o valor total avaliado dos imóveis tributáveis na 

Cidade de Somerville é de aproximadamente US$ 22 bilhões, um aumento de 

6,9% em relação ao Ano Fiscal de 2022. Os valores comerciais aumentaram 20,7% 

em comparação com o ano passado. Esse aumento foi impulsionado por vários 

novos projetos de construção comercial que estão em andamento em toda a 

cidade.  

Os valores residenciais tiveram um aumento mais estável de 5,7%.  Em média, os 

valores residenciais referentes a unidades para uma a três famílias em toda a 

cidade aumentaram em 5%.  

O aumento geral nos valores dos imóveis reflete a contínua e sólida demanda do 

mercado em Somerville, novas construções de imóveis residenciais e comerciais e 

o aumento do valor gerado por investimentos e reformas de imóveis existentes, 

entre outros fatores.   

A tabela abaixo mostra as alterações médias de avaliação no Ano Fiscal de 2023 

em comparação com o ano passado (Ano Fiscal de 2022) por tipo de imóvel para 

Mercado & Crescimento e apenas Crescimento. 

ALTERAÇÃO MÉDIA NA AVALIAÇÃO POR TIPO DE IMÓVEL 

Tipo de imóvel Mercado e 

Crescimento 

Crescimento 

Uma família 6% 1% 

2 e 3 famílias 6,8% -35% 

Condomínios 7,5% -29% 

Apartamentos 4 

unidades ou mais 

9,8% 0,3% 

Comercial 20,8% 64% 

Industrial -4,2% -78% 

Bens pessoais* N/A N/A 

*Imposto sobre equipamentos comerciais, status de isenção inferior a 10 000, comparação 

inválida 



 

 

 

 

 

Compreensão das alterações médias 

Fatores que podem resultar em uma alteração de valor diferente da média 

incluem, mas sem limitação: 

— localização em bairros com preços de venda maiores ou menores, 

principalmente em relação à avaliação do ano anterior; 

— melhorias significativas no imóvel, demolição ou status em construção; 

— alterações de dados necessárias devido à descoberta durante a inspeção ou 

estimativa devido à falta de entrada (por exemplo, condição do imóvel, número 

de banheiros, alterações de medição etc.); e/ou 

— ter recebido um abatimento no Ano Fiscal de 2022. 

Tendências de imóveis e aluguéis 

Há mudanças significativas de avaliação no Ano Fiscal de 2023 nos setores 

residencial e comercial. O mercado imobiliário continua ativo, com os maiores 

aumentos para unidades para uma, duas e três famílias nas áreas de West 

Somerville, East Somerville, Ten Hills, Winter Hill North e Central, Spring e 

Prospect Hill.  As maiores mudanças na avaliação de condomínios podem ser 

encontradas nas áreas de Union Square South, Winter Hill e East Somerville. 

Observe que as conversões de condomínios diminuíram devido à aprovação das 

regras ampliadas de direitos dos inquilinos nos casos em que uma propriedade é 

convertida em condomínio. 

As avaliações do Ano Fiscal de 2023 consideram como data de vigência em 

mercado 1º de janeiro de 2022, com ênfase nos preços de venda do calendário de 

2021.  Apenas as vendas do calendário de 2021 foram analisadas para 

condomínios com unidades para uma, duas e três famílias.   

É importante lembrar que esses percentuais refletem variações médias, ou seja, 

alguns imóveis têm alterações maiores ou menores que a média. Para obter 

informações detalhadas, os leitores devem visitar o site de Avaliação em 

www.somervillema.gov e acessar o link “Chief Assessor’s FY 2023 Classification 

Hearing Report.” 

 



Apartamentos continuam a se valorizar em toda a cidade. Nossos prédios de 4 a 8 

unidades e com mais de 9 unidades continuam tendo crescimento de aluguéis e 

pouca vacância. Os Avaliadores continuam a administrar o aumento do valor dos 

apartamentos metodicamente. Os imóveis comerciais aumentaram de valor, mas 

a maior parte desse aumento se deve ao crescimento impulsionado por projetos 

de construção em andamento em Assembly Square, Cambridge Crossing e 

Boynton Yards.  

 

 

 

 

 

 

Alíquotas de imposto do Ano Fiscal de 2023  

Alíquotas de imposto propostas e alterações de isenção residencial para o Ano 

Fiscal de 2023 (aprovação do DOR pendente) 

 Ano Fiscal de 2022 Ano Fiscal de 2023 

Alíquota de imposto 

residencial 

US$ 10,18 US$ 10,34 

Alíquota de imposto 

comercial 

US$ 16,85 US$ 17,35 

% de isenção residencial 35% 35% 

Economia de impostos 

com isenção residencial 

US$ 3659,64  US$ 3910,62  

 

As alíquotas de imposto propostas para o Ano Fiscal de 2023 serão de US$ 10,34 a 

cada um mil dólares de valor para imóveis residenciais. A alíquota de imposto 

comercial será de US$ 17,35 a cada um mil dólares.  Essas alíquotas refletem um 

aumento de US$ 0,16 para residencial e um aumento de US$ 0,50 para comercial.  

Adiamento do pagamento de impostos 

O programa Diferimento de Imposto para Idosos permite que idosos qualificados com 65 anos ou mais adiem o 

pagamento de toda ou parte de sua guia de recolhimento de imposto, desde que morem na casa que possuem e a 

renda bruta seja inferior a US$ 86 000. Dessa forma, os idosos podem liberar alguns de seus recursos para ajudar a 

cobrir despesas de subsistência. O diferimento do imposto funciona como um empréstimo. Atualmente, é cobrado 

2,5% sobre o valor diferido. O pagamento não é cobrado até que o imóvel seja transferido para herdeiros ou outros 

terceiros. 



A economia de impostos com a isenção residencial para proprietários que 

residem em seus imóveis aumentará em US$ 250,98 em relação ao último Ano 

Fiscal.  Somerville oferece a maior isenção residencial de Massachusetts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterações nas guias de recolhimento de imposto residencial e comercial 

Este ano, os contribuintes comerciais pagarão 29,15% do total do imposto 

imobiliário, em comparação com os 27,47% do ano passado. Observe que 83,34% 

dos imóveis são residenciais em Somerville e a audiência de classificação reduziu 

a parcela da arrecadação para 70,85% ante 72,53% no ano passado. Os valores 

avaliados para imóveis residenciais e comerciais refletem a demanda do mercado, 

bem como o aumento do valor gerado por reformas e melhorias em imóveis 

existentes, o que foi moderadamente mais alto para imóveis comerciais no ano 

passado em comparação com os residenciais. 

A tabela abaixo reflete as alterações médias de avaliação desde o Ano Fiscal de 

2022 e a variação esperada ou projetada dos recursos provenientes de impostos 

em relação ao ano anterior para cada tipo de propriedade.  

A alíquota de imposto residencial do Ano Fiscal de 2023 será de US$ 10,34 e a 

alíquota de imposto comercial será de US$ 17,35 a cada mil dólares de valor do 

imóvel.  

 



Alterações médias nos valores avaliados e guias de recolhimento de imposto por 

tipo de propriedade do Ano Fiscal de 2022-2023 

Tipo de imóvel Valor médio 

avaliado do 

Ano Fiscal de 

2022 

Valor 

médio da 

Guia de 

recolhimen

to de 

imposto do 

Ano Fiscal 

de 2022* 

Valor médio 

avaliado do 

Ano Fiscal de 

2023 

Valor 

médio da 

Guia de 

recolhimen

to de 

imposto do 

Ano Fiscal 

de 2023* 

Alteração 

em recursos 

de impostos 

do Ano 

Fiscal de 

2022 para o 

Ano Fiscal 

de 2023 

% de 

alteração na 

guia de 

recolhiment

o de 

imposto do 

Ano Fiscal 

de 2022 

para o Ano 

Fiscal de 

2023 

Condomínio US$ 678 680  US$ 3246  US$ 712 656  US$ 3458  US$ 212  6,5% 

1 família US$ 960 489  US$ 6112  
US$ 1 023 

536  
US$ 6673  US$ 561  9,2% 

2 famílias US$ 1 029 739  US$ 6814  
US$ 1 084 

457  
US$ 7303  US$ 487  7,2% 

3 famílias US$ 1 291 033  US$ 9474  
US$ 1 329 

800  
US$ 9840  US$ 366  3,9% 

4 a 8 famílias US$ 1 776 072  US$ 14 407  
US$ 1 854 

005  
US$ 15 260  US$ 853  5,9% 

Comercial e 

industrial 
US$ 2 981 201  US$ 50 233  

US$ 3 011 

030  
US$ 52 241  US$ 2008  4,0% 

* Condomínios, unidades de 1 família, 2 famílias, 3 famílias e 4 a 8 famílias incluem a isenção residencial. 

Novo crescimento e novos projetos  

No Ano Fiscal de 2022, Somerville teve mais novo crescimento do que em 

qualquer outro ano de sua história, com um aumento de arrecadação de 

impostos de US$ 10,7 milhões.  O Ano Fiscal de 2023 estabelece outro novo 

recorde com um crescimento na arrecadação de impostos de US$ 12,3 milhões.  

Novo crescimento é o valor agregado a casas e prédios por melhorias ou novas 

construções.  No Ano Fiscal de 2023, novo crescimento em Somerville foi avaliado 

em US$ 840,834,536.  Desse total, US$ 562,958, 257 se referem ao novo 

crescimento comercial e industrial, bem como crescimento em bens pessoais, dos 



quais US$ 99,5 milhões foram gerados por novos edifícios comerciais em 

Assembly Row e US$ 141,4 milhões em novos edifícios em Cambridge Crossing, 

Union Square e Boynton Yards. 

 

 

 

 

 

É a estratégia de longo prazo da administração promover novas metas de 

crescimento/desenvolvimento comercial para reduzir o imposto residencial e 

gerar outros benefícios para a comunidade. Essa estratégia ainda não está 

gerando reduções de impostos, mas o crescimento comercial já está ajudando a 

reduzir os aumentos de impostos residenciais. 

Espera-se que as áreas de Cambridge Crossing, Union Square, Boynton Yards e da 

estação Green Line Extension gerem novo crescimento comercial nos próximos 

anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isenções sobre água e esgoto 

para idosos e outros grupos:  

Se você se qualificar para uma isenção 

17D ou 41C, receberá um desconto de 

25% nas contas de água e esgoto. 
 



Isenções e outras opções para reduzir ou diferir impostos 

Isenções residenciais: A Prefeitura de Somerville oferece isenção de imposto 

imobiliário residencial a todos os proprietários que residam em seus imóveis, 

independentemente da renda.  A partir do Ano Fiscal de 2023, a isenção 

residencial será fixada em 35%, permitindo uma economia de impostos de US$ 

3910,62.  Todos os contribuintes residenciais que possuem e ocupam o imóvel em 

Somerville como residência principal a partir de 1º de janeiro de 2022 podem 

solicitar a isenção residencial referente ao Ano Fiscal de 2023. 

A tabela abaixo mostra outras isenções e benefícios fiscais disponíveis. O prazo 

para solicitar isenções residenciais e/ou legais é 3 de abril de 2023 às 4h30.  

Isenção Requisitos Limites de 

renda 

Limites de 

ativos 

Valor da isenção 

Idosos, cônjuges 

sobreviventes, 

menores 17D 

70+ — US$ 69 691 US$ 303  

e 25% de desconto na 

conta de água e esgoto 

Idosos 41C 65+ US$ 24 385 (S) 

US$ 36 576 (M) 

US$ 48 768 

(S) 

US$ 67 067 

(M) 

US$ 1000  

e 25% de desconto na 

conta de água e esgoto 

Deficientes 

visuais 37A 

Comprovação de 

deficiência visual 

  US$ 500 

Veteranos 22 Deficiência por status 

de veterano 10%+ 

  De US$ 400 até 100% do 

valor dependendo da 

deficiência 

Diferimento 

41A 

65+ 

Ônus a pagar na 

transferência/morte 

Consentir outros 

credores (hipoteca) 

US$ 68 000 — 100% ganhando 2,5% de 

juros 

Programa de 

aposentadoria 

de idosos 

60+  

 

Contate 

Conselho de 

Envelhecimento 

— Até US$ 1500 

 



 

 

 

 

 

 

 

Perguntas frequentes  
 

Quem determina a alíquota de imposto e por que ela não pode simplesmente 

ser reduzida para diminuir os impostos? 

Impostos imobiliários são resultado direto de dois fatores: o valor avaliado de 

todos os imóveis (menos os valores de isenção para o Ano Fiscal em questão) e as 

obrigações financeiras da Prefeitura (o imposto imobiliário obrigatório) conforme 

determinado no orçamento adotado para o Ano Fiscal. Uma vez conhecidos esses 

dois fatores, a fixação da alíquota não é discricionária.  Trata-se de uma conta 

matemática direta:  

Alíquotas de imposto classificadas = Arrecadação de imposto imobiliário/Valores 

dos imóveis menos o valor das isenções. 

Quem determina o valor do meu imóvel e como esse processo é concluído?  

O Conselho de Avaliadores calcula os valores com base nas condições do mercado 

imobiliário de acordo com as normas do Departamento Estadual de Receitas 

(DOR, sigla em inglês). Os avaliadores usam, portanto, as três abordagens de 

avaliação aceitas para chegar ao valor, inclusive custo de reposição, comparações 

de vendas e uma análise da receita gerada pela propriedade. As avaliações do 

Ano Fiscal de 2023 foram estabelecidas com base no valor de mercado de 1º de 

janeiro de 2022.  

 

O que posso fazer se discordar da minha avaliação? 

O prazo final do Ano Fiscal de 2023 para entrar com recurso junto ao Conselho de 

Avaliadores é quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. As solicitações devem ser 

recebidas pelos Avaliadores até o fim do horário comercial às 16h30.  Solicitações 

Programa estadual “Senior Circuit Breaker”  

Inquilinos ou proprietários idosos com crédito fiscal e renda baixa a média podem se 

qualificar para pagamento direto ou créditos fiscais estaduais. Se o seu imposto 

imobiliário (ou 25% do seu aluguel) exceder 10% da sua renda bruta, você pode se 

qualificar para receber um pagamento ou crédito fiscal estadual. Entre em contato com o 

Departamento de Receita pelo telefone 617-887-MDOR (617-887-6367) ou site 

www.dor.state.ma.us 

 

 



enviadas por correio também serão aceitas se forem postadas nos correios dos 

EUA até 1º de fevereiro. Formulários de solicitação de abatimento podem ser obtidos 

junto ao Gabinete dos Avaliadores ou acessando o link na página inicial da seção 

Avaliadores no site da Prefeitura em www.somervillema.gov/assessing. Você 

pode visualizar o site da Prefeitura em seu idioma clicando no símbolo do globo 

na parte superior da página da Web e selecionando o idioma que fala no menu. 

 

O prefeito ou meu vereador podem reduzir minha avaliação? 

Não. Isso é proibido por lei. Eleitos para cargos públicos não podem diminuir uma 

avaliação com base em dificuldades ou por qualquer outro motivo. Por lei, as 

avaliações devem ser determinadas pelos Avaliadores de acordo com os 

regulamentos do Departamento Estadual de Receitas. As avaliações não podem 

ser arbitrariamente reduzidas para diminuir o passivo fiscal. Somente os 

Avaliadores têm autoridade para conceder abatimentos de acordo com a Lei 

Geral de Massachusetts, Capítulo 59, e as reduções são concedidas apenas se 

informações adicionais indicarem que o valor deve ser reduzido. 

 

Tenho que solicitar a isenção residencial anualmente? 

Os contribuintes não precisam protocolar um novo pedido a cada ano, embora os 

avaliadores enviem periodicamente avisos para que eles recertifiquem a 

qualificação.  Os contribuintes que se mudarem devem notificar os avaliadores 

sobre a mudança de endereço. 

 

Minha avaliação e os impostos resultantes subiram mais de 2 ½%. Como a 

Prefeitura pode exceder a Proposta 2 ½? 

A Proposta 2 ½ limita o aumento percentual em relação ao ano anterior no total 

arrecadado com o imposto imobiliário para todos os imóveis na cidade 

combinados. Em outras palavras, sem uma emenda, uma cidade não pode cobrar 

impostos imobiliários totais considerando todas as fontes que excedam 2 ½% o 

arrecadado no ano anterior. No entanto, o limite não se aplica a imóveis 

individuais. Alguns imóveis recebem melhorias ou requerem ajustes devido a 

vistorias e isso aumenta o valor do imóvel individual em mais de 2 ½%. Por 

exemplo, uma unidade para duas famílias no valor de US$ 400 000 que recebe 

melhorias que elevam seu valor para US$ 600 000 teve seu valor aumentado em 

US$ 200 000 ou 50%. Esse aumento de US$ 200 000 é conhecido como “novo 

http://www.somervillema.gov/assessing


crescimento”. Os valores adicionais gerados por novo crescimento e os impostos 

resultantes estão isentos dos limites da Proposta 2 ½. Em Somerville, novo 

crescimento pode ser determinado até 30 de junho, antes do início do novo Ano 

Fiscal em 1º de julho. Quaisquer melhorias são avaliadas como se existissem no 

dia 1º de janeiro anterior e não fazem parte do limite de 2 ½%. 

 

Devo permitir que os Avaliadores inspecionem o meu imóvel? 

Há várias razões pelas quais os avaliadores inspecionam imóveis, inclusive 

verificação de venda de imóveis que foram vendidos, análise de alvará de 

construção e reavaliação de imóveis que não foram inspecionados em algum 

momento. Embora nenhum proprietário de imóvel seja obrigado a permitir uma 

inspeção, caso não o faça, será necessário que o Conselho de Avaliadores estime 

as condições e características internas do imóvel. A estimativa pode gerar uma 

avaliação incorreta ou enganosa. Se o proprietário do imóvel tiver interposto 

recurso, não permitir a inspeção exigirá que o Conselho indefira o recurso. Os 

Avaliadores contam com a cooperação dos contribuintes para garantir um 

processo justo e equitativo que permita avaliações justas e equitativas. O 

processo de inspeção é, portanto, de vital importância tanto para os Avaliadores 

quanto para os contribuintes. As inspeções também podem ser benéficas para o 

proprietário do imóvel ao corrigirem dados incorretos que causaram uma 

supervalorização. 

O que é Classificação e como ela afeta meus impostos? 

Classificação é um sistema nos termos da legislação estadual que permite que 

cidades tenham uma alíquota de imposto para imóveis comerciais e uma alíquota 

diferente para imóveis residenciais. A classificação ou não de um município é uma 

decisão recomendada pelo prefeito e aprovada pela Câmara Municipal. 

Somerville tem um longo histórico de aprovação de classificação, o que permite 

que uma porcentagem maior do passivo fiscal (um adicional de 175%) seja 

transferida para o setor comercial. Para o Ano Fiscal de 2023, o valor comercial é 

de 16,65% do valor total. Porém, com a classificação, essa contribuição aumenta 

para 29,1%. Quanto mais valor comercial tivermos, maior será a contribuição do 

imposto comercial para a arrecadação e menor a parcela residencial.  

 

  



Por que minha dedução por avaliação de isenção residencial é inferior a 35% do 

valor total avaliado? 

A dedução por avaliação de 35% se baseia no valor residencial médio na 

Prefeitura e não em um imóvel individual.  Em outras palavras, para calcular o 

valor residencial médio, soma-se o valor de todos os lotes residenciais e, em 

seguida, divide-se pelo número de lotes residenciais.  A dedução por avaliação 

permitida é igual a 35% desse valor médio e é subtraída da avaliação total dos 

qualificados para isenção. 

Como a Prefeitura pagará por sua parte no “Projeto Somerville High School”? 
Em 8 de novembro de 2016, os residentes de Somerville votaram “Sim” (um 
percentual de 72% das respostas) para permitir que a Prefeitura isentasse do 
limite do imposto imobiliário da Proposta 2 ½ os valores necessários para pagar 
os títulos emitidos para a nova e moderna Escola de Ensino Médio de Somerville. 
O Ano Fiscal de 2023 é o terceiro ano em que a alíquota de imposto aumentou 
para contabilizar a exclusão da dívida. O valor da dívida excluída do limite do 
imposto imobiliário neste Ano Fiscal de 2023 é de US$ 6 674 013.  
A calculadora on-line será atualizada na página do Departamento do Tesouro em 
janeiro.  Ela permitirá que você veja o impacto da exclusão da dívida em sua guia 
de recolhimento de imposto individual referente ao Ano Fiscal de 2023.  Visite a 
página do site do Departamento do Tesouro, www.somervillema.gov/treasury, e 
insira seu endereço na Calculadora de Impacto da Dívida da Escola de Ensino 
Médio de Somerville.  O resultado é a parcela da seu guia de recolhimento de 
imposto atribuída à exclusão da dívida da nova escola.  
Entre em contato pelo e-mail treasury@somervillema.gov ou ligue para (617) 
625-6600, ramal 3500, para obter mais informações.   
 

 
 
 
O Departamento do Tesouro de Somerville lançou um novo recurso em sua 
página chamado Autoatendimento do Cidadão (Citizen Self-Service, em inglês) 
que fornece acesso a uma pesquisa via Web de informações de cobrança 
diretamente nos registros oficiais da Prefeitura.  Visualize guias de recolhimento 
de imposto imobiliário, contas de água e impostos sobre bens pessoais on-line, 
em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Autoatendimento do 
Cidadão permite acesso aos registros oficiais da Prefeitura sem a necessidade de 
contato com o Departamento do Tesouro. Há até a opção de cálculo da data de 

O Autoatendimento do Cidadão é uma nova pesquisa on-line para imóveis, 

água e bens pessoais já disponível no site do Tesouro de Somerville 

 



pagamento se você alterá-la para uma data futura.  Por ocorrer em tempo real, 
quando um pagamento é lançado, ele aparece imediatamente no 
Autoatendimento do Cidadão. O Autoatendimento do Cidadão utiliza o mesmo 
banco de dados que os funcionários do tesouro usam para responder às suas 
dúvidas.  Observe que os pagamentos feitos no City Hall Systems (o fornecedor 
de pagamento on-line da Prefeitura) aparecerão no Autoatendimento do Cidadão 
no próximo dia útil após o carregamento do arquivo de pagamento. O 
Autoatendimento do Cidadão também se conecta aos City Hall Systems, 
facilitando o acesso ao pagamento de forma segura e gratuita se a conta-corrente 
for utilizada como forma de pagamento. 
 
Acesse www.somervillema.gov/treasury para usar o Autoatendimento do 
Cidadão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
 

  



Publicação conjunta do Conselho de Avaliadores e da Prefeitura 

Cidade de Somerville 

93 Highland Ave  

Somerville, MA 0243 

 

Dúvidas sobre sua avaliação? 

Consulte a seção de Perguntas frequentes neste material na última página.  

 

Contato com o Gabinete dos Avaliadores: 

617 625 6600, ramal 3100 

assessing@somervillema.gov 

www.somervillema.gov/assessing 

 

Para obter mais informações sobre como pagar seus impostos, 

entre em contato com o Gabinete do Tesoureiro: 

617 625 6600, ramal 3500 

treasury@somervillema.gov 

www.somervillema.gov/treasury 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGAMENTO DE IMPOSTOS IMOBILIÁRIOS, IMPOSTOS SOBRE BENS PESSOAIS (E CONTAS DE 
ÁGUA E ESGOTO TAMBÉM) ON-LINE COM SEGURANÇA E SEM TAXA SE VOCÊ PAGAR COM 

DÉBITO EM CONTA CORRENTE 
Acesse o site da Prefeitura:  www.somervillema.gov. Você pode visualizar o site da Prefeitura 
em seu idioma clicando no símbolo do globo na parte superior da página da Web e 
selecionando o idioma que fala no menu. Em seguida, clique ou passe o cursor do mouse sobre 
a guia PAYMENTS (PAGAMENTOS) na parte superior da página inicial e selecione REAL ESTATE 
AND PERSONAL PROPERTY TAX (IMPOSTO SOBRE IMÓVEIS E SOBRE BENS PESSOAIS) no menu 
suspenso. Você é direcionado para a página do site City Hall Systems (CHS) de Somerville.  O 
City Hall Systems é o fornecedor de pagamento on-line que a Prefeitura utiliza desde dezembro 
de 2019.  
No City Hall Systems, selecione o tipo de conta (por exemplo, Real Estate [Imóveis]) à esquerda 
na lista de possibilidades. Para obter ajuda ao fazer pagamentos ou configurar uma conta (que 
não é necessária para fazer um pagamento, mas é para cobrança eletrônica, agendamento de 
pagamentos e débito automático), o City Hall Systems oferece suporte em tempo real, inclusive 
suporte multilíngue. Clique no link de bate-papo ON-LINE verde no canto superior esquerdo 
(acima da lista de tipos de conta), envie um e-mail para ePay@CityHallSystems.com ou ligue 
para 508- 381-5455, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 17h.  
 
As datas de vencimento de impostos de cada Ano Fiscal são 1º de agosto, de novembro, de 
fevereiro e de maio.  Os contribuintes são responsáveis pelo pagamento integral e dentro do 
prazo das guias de recolhimento de imposto, independentemente do recebimento do 
documento.  Se não receber a fatura, a cópia em PDF da fatura estará disponível on-line no link 
de pagamento (veja as instruções acima sobre como pagar a fatura on-line e obter uma cópia 
da fatura) ou entre em contato com o Departamento do Tesouro por e-mail, 
treasury@somervillema.gov, ou ligue para 617-625-6600, ramal 3500, para solicitar uma cópia.  

 
 
 

 

                                   Próximas datas importantes 

31 de dezembro Guias de recolhimento de imposto do terceiro trimestre 

são enviadas com a nova avaliação para o Ano Fiscal e a 

alíquota de imposto. 

 

31 de dezembro a 1º de fevereiro Período oficial de recurso para solicitar alterações nas 

avaliações do Ano Fiscal de 2023 protocolando um pedido 

de abatimento do imposto imobiliário 

 

1º de fevereiro de 2023 Data de vencimento da guia de recolhimento de imposto 

do terceiro trimestre e prazo final para solicitar 

abatimento do imposto imobiliário (16h30) 

 

3 de abril de 2023 Prazo para solicitar isenções residenciais e/ou legais (4h30) 

 

http://www.somervillema.gov/
mailto:ePay@CityHallSystems.com
mailto:treasury@somervillema.gov

