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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA     CONTATO: Kathleen Girouard 
5 de maio de 2020      kathleen.girouard@town.barnstable.ma.us 

 

HYANNIS, MA - Período público de revisão e comentários. O Departamento de Planejamento e 

Desenvolvimento da Cidade de Barnstable está aceitando comentários sobre emendas substanciais ao 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Comunitário (CDBG) de 2019 e ao Plano de Participação do 

Cidadão. 

O objetivo das emendas é solicitar financiamento e flexibilidades da Lei de Auxílio a Coronavírus, Lei de 

Segurança Alívio e Econômica (Lei CARES), para facilitar o uso dos fundos do CDBG-CV e dos fundos do 

ano de programa de 2019 e 2020 para a resposta ao coronavírus. A cidade de Barnstable espera receber 

US $ 168.324 em fundos CDBG Coronavirus (CDBG-CV). 

Cumprindo as flexibilidades previstas na Lei de Auxílio a Coronavírus, Assistência e Valores Econômicos 

(CARES), a Cidade aceitará comentários por um período não inferior a 5 dias a partir deste aviso. 

Envie comentários por e-mail para kathleen.girouard@town.barnstable.ma.us com "Comentários do 

CDBG" na linha de assunto, por favor. Os comentários recebidos até 12 de maio serão considerados e 

incluídos na submissão ao HUD. 

Resumo das alterações substanciais: 

• $ 168.324 fundos CDBG-CV adicionados como recursos adicionais ao ano do programa de 2019. 

Quaisquer fundos restantes no final do ano serão adicionados ao ano do programa 2020 

• Alterar o Plano de Participação do Cidadão para reduzir o período de comentários do público de 30 dias 

para 5 dias para permitir uma resposta mais rápida ao COVID 19 e eliminar o requisito de audiências 

públicas quando as autoridades nacionais / locais de saúde recomendam distanciamento social e 

limitação de reuniões públicas para a saúde pública. ou por outras razões e usando audiências virtuais que 

fornecem aviso e acesso razoáveis aos residentes quando as reuniões são necessárias 

• Isenção do limite de 15% para os serviços públicos utilizados para os esforços da COVID 19 nos anos de 

programa 2019 e 2020 e para os fundos CDBG-CV, conforme previsto na Lei CARES 

• Os fundos serão usados para prevenir, preparar ou responder ao coronavírus (COVID 19) por meio de 

atividades consistentes com as metas do plano de ação, incluindo prestação de serviços públicos, 

oportunidades econômicas, melhorias públicas, administração de moradias e programas. Prioridade de 

nível 1 para: 

o Serviços públicos que prestam assistência infantil a socorristas e outro pessoal essencial enquanto as 

escolas e creches estão fechadas; segurança alimentar para idosos, moradores de rua e outras populações 

vulneráveis; e outras atividades elegíveis relacionadas ao COVID 19 Financiamento estimado: US $ 60.000. 

o Atividades que retenham ou criem empregos ou oportunidades econômicas para pessoas de baixa e 

moderada renda afetadas pelo COVID 19. Financiamento estimado $ 34.624. 

• Aumentar a quantia disponível para atividades de necessidade urgente de US $ 10.000 para 30% da 

quantia sujeita aos requisitos de benefícios de renda baixa e moderada (LMI). Os limites estimados para 

2019, 2020 e CDBG-CV são de US $ 74.000, US $ 68.670 e US $ 40.395, respectivamente. 

• Alteração da certificação dos benefícios de despesas da LMI de 1 ano para 3 anos para responder 

melhor ao COVID-19 nos períodos do Plano Consolidado 2015-2019 e 2020-2024 

Planos alterados disponíveis no site da cidade: https://townofbarnstable.us/departments/cdbg/ 

CONTATO: Envie comentários ou perguntas pelo e-mail kathleen.girouard@town.barnstable.ma.us. Se 

você não tem acesso ao e-mail, pode deixar uma mensagem com seu nome e ligar para o número 508-

862-4678 e alguém responderá. 
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