
100 HOMES PROGRAM  
UMA PARCERIA ENTRE A CORPORAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOMERVILLE E A CIDADE DE SOMERVILLE, MA  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Status de Prioridade para pessoas que receberam um aviso para sair, ou um aviso de que não pode 
renovar a hipoteca, ou pessoas que estão no processo de um despejo sem culpa; e para pessoas que tem 
que usar um cupom portável de moradia em Somerville senão vão perder o cupom, e para candidatos 
sem teto com financiamento de uma organização de cuidados contínuos.   

APLICAÇÕES podem ser baixadas aqui:  www.somervillecdc.org/100-Homes-Application ou buscadas Seg-Sex 
9,00h- 4,00h no Corp Comunitária de Somerville. - 337 Somerville Ave, Somerville. 

Ache a aplicação dentro da porta do lado esquerdo 
 

 
 

• Colocação na lista de espera determinada pelo horário e data da aplicação. 

• Sessão de informações virtuais - 10 de novembro - 14h00 - http://bit.ly/100HomesInfoSession 

• Apartamentos se tornarão disponíveis de forma continua.  

Ligue para (617) 410-9910 (Corporação Comunitária de Somerville) para mais informações sobre o processo 
de se candidatar ou acomodações razoáveis para pessoas com deficiências.  TDD/TTY: (800) 439-2370.  
Possuído e gerenciado pela Corporação Comunitária de Somerville.  

LISTA DE ESPERA PARA MORADIA ECONÔMICA ESTÁ ABERTA  
para   

Pessoas em Perigo de Desabrigo* 
Portadores de Cupons e Famílias e Indivíduos ganhando entre 80% e 

100% da Renda Média da Área (AMI) 
 

Vários Apartamentos Disponíveis 
A maioria dos apartamentos disponíveis estão somente acessíveis para portadores de cupons e famílias e indivíduos ganhando 

80% até 100% do AMI. Pessoas em perigo de desabrigo* que tenham qualquer nível de renda podem se candidatar 
Apartamentos de um, dois, três e quatro quartos estão disponíveis para famílias e indivíduos, elegibilidade baseada na renda 

Verifique a Sua Elegibilidade e Nível de Aluguel em Baixo: 
 

Limites de Renda Baseados No Tamanho do Domicilio 
Tamanho do Domicílio 50% AMI 60% AMI 80% AMI 100%AMI 

1 $44,800 $53,760 $66,640 $83,300 

2 $51,200 $61,440 $76,160 $95,220 

3 $57,600 $69,120 $85,680 $107,100 

4 $63,950 $76,740 $95,200 $119,000 

5 $69,100 $82,920 $102,816 $128,520 

6 $74,200 $89,040 $110,432 $138,040 

7 $79,300 $95,160 $118,048 $147,560 

8 $84,450 $101,340 $125,664 $157,080 
 

Limites de Renda de 100 Casas Para Domicílios Elegíveis Por Causa da Renda 
Quartos  50% AMI 60% AMI 80% AMI 100%AMI 

Estúdio $1,120 $1,436 $1,511 $1,979 

1 $1,200 $1,540 $1,619 $2,120 

2 $1,440 $1,849 $1,943 $2,544 

3 $1,663 $2,129 $2,244 $2,940 

4 $1,855 $2,355 $2,503 $3,279 
Limites de renda incluem serviços ou serão reduzidos para acomodar serviços pagos pelo inquilino. 

 
 

Candidatos serão colocadas na lista de espera e contactadas sobre moradia na ordem com que elas se aplicam 

http://www.somervillecdc.org/100-Homes-Application
http://bit.ly/100HomesInfoSession

