
PROGRAMA DE SUBSÍDIOS DO AMERICAN RESCUE PLAN ACT (ARPA) DA CIDADE DE BROCKTON 
ALOCAÇÃO DE FINANCIAMENTO E CALENDÁRIO DE RELATÓRIOS 

FASE I- 2021 
ALOCAÇÃO FEDERAL ESPERADA: 2.000.000 $ 

CONCESSÃO MÁXIMA: 200.000 $ 

 
A Fase I dos Fundos de Recuperação Estaduais e Locais do Coronavírus será administrada pela 
cidade de Brockton de acordo com todas as orientações do Tesouro, 2 CFR 200 e leis de 
aquisições federais, estaduais e locais. A Fase I será de 21 de fevereiro de 2022 - 29 de janeiro 
de 2023. A Fase II será lançada posteriormente.  
 

Data Ação 

10 de dezembro de 2021 O aviso de financiamento do ARPA é divulgado pela 
cidade de Brockton no site da cidade. 

10 de dezembro de 2021 O portal de candidaturas está ativo e os candidatos 
podem começar a enviar propostas. 

31 de janeiro de 2022 O prazo de candidatura é 12h00 EST 

1 de fevereiro - 18 de fevereiro de 2022 As candidaturas serão avaliadas e pontuadas com 
base na rubrica de pontuação fornecida. 

21 de fevereiro de 2022 Os sub-beneficiários são notificados e recebem uma 
carta de concessão e o pacote do contrato de 
subsídio. 

14 de março de 2022 Todos os contratos devem ser assinados, executados 
e devolvidos à cidade através do portal. 

18 de março de 2022 Todos os contratos serão executados pela cidade e 
ocorrerá o primeiro pagamento de 25%.  

17 de junho de 2022 Entrega do relatório do primeiro trimestre.  

27 de junho de 2022 Será fornecido o segundo pagamento (25%). 

19 de setembro de 2022 Relatório do segundo trimestre com vencimento no 
encerramento da atividade. 

3 de outubro de 2022 Será fornecido o terceiro pagamento (25%). 

5 de dezembro de 2022 Relatório final trimestral. 

12 de dezembro de 2022 Será fornecido o pagamento final de 25%. 

29 de janeiro de 2023 Liquidação do subsídio. Todos os fundos do subsídio 
devem ser gastos. O relatório final e a documentação 
de apoio são devidos.  



 


