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AVISO DE REUNIÃO PÚBLICA, 
DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS e PERÍODO DE COMENTÁRIOS 

Consórcio HOME do Condado de Barnstable  
Plano de Atribuição do Plano Americano de Resgate (ARP) HOME 

O Consórcio HOME do Condado de Barnstable, através do Departamento de Serviços Humanos do Condado de Barnstable, 
preparou um PROJETO DO PLANO DE ALOCAÇÃO HOME-ARP (“Plano Preliminar”), que descreve a estratégia e os gastos 
planejados dos fundos federais de HOME-ARP do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA. 
Essa alocação única deve ser usada para ajudar uma população qualificada de indivíduos ou famílias que estão 
desabrigados, em risco de falta de moradia, fugindo ou tentando fugir da violência doméstica, etc., e outras populações 
vulneráveis,  conforme listado no Aviso 21-10 do HUD CPD, Seção IV, para fornecer moradia, assistência de aluguel, serviços 
de apoio ou abrigo não congregado. O Condado de Barnstable recebeu US $ 1.556.508 em fundos de HOME-ARP, que serão 
administrados através do Consórcio HOME do Condado de Barnstable. O Projeto do Plano descreve as atividades e metas 
planejadas para atender às necessidades da população do Condado de Barnstable qualificada.  Os fundos alocados devem 
ser gastos até 30 de setembro de 2030.   

O Rascunho do Plano estará disponível para um período de comentários de revisão pública de 21 dias, de 13 de fevereiro de 
2023 a 7 de março de 2023.  Cópias do Projeto do Plano estarão disponíveis para revisão pública on-line em 
https://www.capecod.gov/departments/human-services/initiatives/housing-homelessness/home-arp/ e pessoalmente no 
Departamento de Serviços Humanos do Condado de Barnstable, 3195 Main Street, Barnstable, MA, durante o horário 
comercial normal. Interessados também podem ligar para 508-375-6622 para solicitar uma cópia.  O Consórcio, através do 
Departamento de Serviços Humanos do Condado de Barnstable e seu Consultor, Barrett Planning Group LLC, realizará uma 
REUNIÃO PÚBLICA VIRTUAL para receber comentários públicos sobre o Projeto do Plano: 

Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023 às 16h (Virtual) 

A REUNIÃO PÚBLICA VIRTUAL pode ser acessada via ZOOM:  https://us02web.zoom.us/j/81481491441.   
ou você pode ligar para a reunião discando +1 929 205 6099 e inserindo o Código de ID da Reunião: 814 8149 1441 
ou acessando:  https://www.capecod.gov/departments/human-services/initiatives/housing-homelessness/home-arp/ e 
seguindo as instruções para Ingressar na Reunião Virtual. A reunião pública virtual está sendo realizada remotamente de 
acordo com o Capítulo 20 dos Atos de 2021, conforme prorrogado. 
 
Partes interessadas são convidadas a enviar comentários por escrito sobre o Projeto do Plano até 7 de março de 2023.  
Comentários ou perguntas podem ser direcionados para Renie Hamman, Gerente do Programa HOME, P. O. Box 427, 
Barnstable, MA 02630 ou para homeprogram@capecod.gov. Todos os comentários recebidos relativos ao Projeto do Plano 
serão resumidos e incluídos na apresentação final do plano. Entre em contato com o Gerente do Programa HOME pelo 
telefone 508-375-6622 para obter informações adicionais. 

Se você é uma pessoa com deficiência e precisa solicitar uma acomodação razoável, envie um e-mail para Justyna Marczak, 
Coordenadora da ADA e da Não Discriminação do Condado de Barnstable: jmarczak@capecod.gov ou ligue para (508) 375-
6646 pelo menos 24 horas antes da reunião. Traduções deste documento estão disponíveis mediante solicitação. 
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