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CONVOCATÓRIA DE REUNIÃO PÚBLICA
Consorcio Residencial do Condado de Barnstable
Plano de Alocação do Programa HOME-ARP
O Consorcio Residencial do Condado de Barnstable está preparando um plano de alocação de fundos
federais que estará disponível através de uma rodada especial de subsídios sob a Lei do Plano Americano de
Resgate (ARP) de 2021. O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA (HUD) concedeu
US$1.556.508 do Programa Federal HOME-ARP ao Condado de Barnstable para atividades que incluem
moradia, serviços e abrigo para as seguintes populações qualificadas:
•
•
•
•
•

Sem-teto, conforme definido na seção 103(a) da lei McKinney Vento Homeless Assistance Act
Em risco de desabrigo, conforme definido pela seção 401 da McKinney Vento
Que estão fugindo ou tentando fugir da violência doméstica, violência de namoro, agressão sexual,
perseguição ou tráfico de pessoas.
Que são contempladas por serviços ou assistência que previnem o desabrigo ou o risco de
instabilidade habitacional.
Veteranos e famílias que incluam um membro da Família Veterana (Veteran Family) que atendem aos
critérios para uma das populações qualificadas descritas acima.

O Plano de Alocação HOME-ARP delineará as necessidades, lacunas, metas e atividades planejadas do
Programa HOME-ARP do Condado de Barnstable com este financiamento. Os fundos do HOME-ARP podem
ser usados para as seguintes atividades:
•
•
•
•

Preservação e Produção de Habitações com Aluguel Acessível
Assistência de Aluguel Focada no Locatários (TBRA)
Serviços de Apoio Relacionados à Moradia
Aquisição e Desenvolvimento de Abrigos Não-Congregados (NCS)
CONVOCATÓRIA DE REUNIÃO PÚBLICA

Os funcionários do Consorcio Residencial do Condado de Barnstable e consultores do Barrett Planning
Group LLC conduzirão quatro reuniões públicas presenciais e uma reunião pública virtual para desenvolver
a minuta do Plano HOME-ARP:
•
•
•
•
•

Upper Cape: 28 de setembro de 2022, 17h30 na Prefeitura de Falmouth, 59 Town Hall Square,
Falmouth, MA 02540
Mid Cape: 29 de setembro de 2022, 17h30 no Hyannis Youth & Community Center, 141 Bassett
Ln, Hyannis, MA 02601
Lower Cape: 27 de setembro de 2022, 17h30 na Biblioteca Snow, 67 Main St, Orleans, MA 02653
Outer Cape: 29 de setembro de 2022, 17h30 na Biblioteca Pública de Provincetown, 356
Commercial St, Provincetown, MA 02657
Opção Virtual: 3 de outubro de 2022, 12h.

O objetivo destas reuniões é ouvir comentários e responder perguntas de residentes do Condado de
Barnstable, órgãos públicos e organizações comunitárias sobre o Plano de Alocação do programa HOME-ARP
do Consorcio Residencial do Condado de Barnstable e sobre as necessidades de indivíduos em situação de
rua e ou em risco de instabilidade habitacional. Outras partes interessadas são encorajadas a participar.
O link para registro da reunião virtual pode ser acessado aqui: https://us02web.zoom.us/j/89481266742. Você
pode participar na reunião por telefone, discando: +1 929 205 6099 e digitando o Código de Identificação da
Reunião: 894 8126 6742, ou pela internet, entrando em: https://www.capecod.gov/departments/humanservices/initiatives/housing-homelessness/home-arp/ e seguindo as instruções para participar da Reunião
Virtual.
A reunião pública virtual está sendo realizada remotamente de acordo com o Capítulo 20 das Atas de 2021, Uma Lei
Relativa à Extensão de Certas Medidas da COVID-19 Adotadas Durante o Estado de Emergência, assinada em 16 de junho
de 2021, e conforme estendida de acordo com o Capítulo 22 das Atas de 2022, assinada em 15 de fevereiro de 2022, e
conforme estendida de acordo com o Capítulo 107 das Atas de 2022, assinada em 16 de julho de 2022.

Se você for uma pessoa com deficiência e precisa solicitar uma acomodação, entre em contato com Irene
Hamman, Gerente do Programa HOME do Condado de Barnstable, pelo e-mail:
irene.hamman@barnstablecounty.org ou ligue para (508) 375-6622 com pelo menos 24 horas de
antecedência antes da reunião.
* Traduções deste documento para outros idiomas além do português brasileiro e do espanhol estão disponíveis
mediante solicitação.

