Programa de Estabilização para Microempresas
COVID-19
(MicroE) Ficha de Informação de Elegibilidade
As cidades e municípios participantes, com o apoio do Gabinete de Habitação e Desenvolvimento
Comunitário (OHCD) e do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA, estão
a administrar um programa para atribuir subvenções de fundo de maneio cujo valor de 5.000 dólares
dos Estados Unidos para microempresas qualificadas que tenham sido afetadas negativamente pela
COVID-19.
O que é uma microempresa? O meu negócio é uma microempresa? Ao abrigo deste programa, uma
microempresa é definida como uma empresa comercial que possui cinco ou menos funcionários e um
ou mais proprietários (sócios). Se a sua empresa possui mais de cinco funcionários, incluindo o próprio,
a sua empresa não se qualifica para este programa. Estão disponíveis outros programas para pequenas
empresas, para o ajudar.
O meu negócio é elegível? As empresas devem responder aos seguintes critérios de qualificação:
1. Ser uma microempresa, tal como definido acima
2. Ser de propriedade de pessoas com rendimentos baixos ou moderados (≤80% do rendimento
médio da área, com base no tamanho do agregado familiar)
3. Ser uma entidade com fins lucrativos (empresas em nome individual, parcerias, corporações ou
LLCs)
4. Ter um estabelecimento físico na cidade / município de requerimento
5. Fornecer bens ou serviços a vários clientes ou clientela
6. Não ter dívidas perante o estado e a cidade
a. Estar atualizado em relação a todos os impostos devidos até 01/03/2020
b. Possuir licenças registos de estado ativos e válidos, se aplicável
c. Não fazer parte de litígios que envolvam o estado ou a cidade
7. Ser capaz de documentar uma perda de receita de pelo menos 1.000 dólares dos Estados Unidos
devido ào COVID-19
8. Foram estabelecidos em 2019 ou antes
9. Ter receitas brutas anuais superiores a US$ 25.000, conforme documentado nas declarações de
impostos de 2018 ou 2019
10. Não deve estar listado nos tipos de negócios excluídos, conforme emenda (consultar abaixo)
Atualização de Junho de 2020: Só as empresas com um único proprietário/empregado podem aplicar. As
empresas que receberam fundos da EIDL e/ou PPP podem aplicar, desde que os impactos adversos sobre
a empresa ultrapassem a outra assistência em pelo menos $5.000 dólares. Podem ser aplicáveis as
empresas abertas em 2019 que satisfaçam todos os outros critérios de elegibilidade.
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Como me posso candidatar? Entre em contacto com o gabinete de planeamento municipal para obter a
documentação para fazer o requerimento. As informações sobre as comunidades participantes e as
pessoas de contacto para este e outros programas estão disponíveis em
https://commerceri.com/emergency-grants-and-funding/ e http://ohcd.ri.gov/. Nem todas as cidades
são elegíveis para participar. Se os apoios não estiverem disponíveis na sua cidade, poderá ser elegível
para receber apoio da LISC, CommerceRI ou SBA.
Quantos apoios a minha empresa está qualificada para receber? Tenho que devolver o valor do
apoio? Desde que os fundos estejam disponíveis, as microempresas podem solicitar subvenções de
5.000 dólares dos Estados Unidos. Os fundos serão pagos através de um pagamento único às
microempresas elegíveis e aprovadas. São doações e, como tal, não reembolsáveis.
Para que é que as subvenções MicroE podem ser usadas? As subvenções podem ser usadas para fundo
de maneio para cobrir custos de negócios, tais como arrendamento, salário do pessoal e serviços
públicos. Os fundos do Programa de Estabilização para Microempresas não podem ser usados para
grandes compras de equipamentos, compra de imóveis, atividades de construção, expansão de negócios
ou lobby.
Que tipos de negócios estão excluídos? Os seguintes tipos de negócios estão excluídos da participação
neste programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

negócios relacionados com o cannabis;
negócios de arrendamento / venda de imóveis;
empresas domésticas sem funcionários;
empresas pertencentes a pessoas menores de 18 anos;
negócios que são franchisings ou redes;
lojas de bebidas;
negociantes de armas / armas de fogo;
lobistas;
pessoas que operam como consultores / contratados independentes e prestam serviços a uma
única entidade;
empresas restritas a clientes com menos de 18 anos;

As microempresas pertencentes a estudantes com mais de 18 anos geralmente não são elegíveis, exceto
se o proprietário estudante seja o único meio de apoio financeiro para outros membros da família.
O Estado de Rhode Island reserva-se o direito de excluir tipos / setores de negócios não listados
atualmente por qualquer um ou mais do que um dos seguintes motivos:
a) o impacto adverso da COVID-19 no setor é limitado em relação a outros setores;
b) dificuldade em determinar a elegibilidade dos candidatos no setor;
c) casos de prova credível de candidaturas fraudulentas de empresas do setor; e
d) maior disponibilidade de outras fontes de recursos / acesso ao crédito para o setor em
relação a outros setores.
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No momento em que uma nova exclusão é identificada, essa exclusão aplica-se a todos os pedidos em
andamento, mas não àqueles com uma concessão totalmente executada.
Que outros programas de apoio COVID-19 para o comércio estão disponíveis? LISC, CommerceRI, e o
SBA estão, ou estarão em breve, a disponibilizar programas de apoio aos negócios.
https://commerceri.com/emergency-grants-and-funding/
https://www.lisc.org/covid-19/verizon-small-business-recovery-fund/
https://covid19relief.sba.gov/#/
Posso candidatar-me a vários programas? Verifique os requisitos para cada programa, pois podem ser
diferentes. Geralmente, desde que divulgue totalmente o apoio recebido e requerido, poderá inscreverse em vários programas. A quantidade de apoios disponíveis para si pode ser reduzida devido a outro
apoio que já esteja a receber. Alguns programas podem exigir que se inscreva noutro programa
primeiro.
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FAQa Programa MicroE
E se eu não tiver um número DUNS ou um número EIN para a minha empresa?
Eles não são necessários para se candidatar. Se receber um apoio, vai precisar de ter ambos para fins de
relatórios federais. Para fins lucrativos, as empresas podem registar-se para obter um número DUNS
através do Portal Online de Pedido de DUNS. Este é um serviço gratuito. Também deve criar uma conta
no System for Award Management (SAM). Este também é um serviço gratuito.
É necessário um endereço de e-mail para me candidatar?
Sim, devido ao encerramento temporário de muitos serviços municipais ao público, é necessário um
endereço de e-mail para que possamos comunicar consigo. Estão disponíveis hotspots wi-fi gratuitos em
alguns estacionamentos de bibliotecas e noutros locais.
O rendimento dos meus negócios é, na sua grande maioria, feito “por baixo da mesa" ou não é
declarado nos meus impostos. Posso candidatar-me?
Não, não se deve candidatar. O seu rendimento não declarado pode ser considerado fuga fiscal e somos
obrigados a denunciar casos considerados como fraude.
O meu negócio é sazonal e não consigo declarar perdas de 1.000 dólares dos Estados Unidos neste
momento, mas estou a contar ter mais perdas de rendimento nos próximos meses. O que devo fazer?
Quando conseguir demonstrar perdas de 1.000 dólares dos Estados Unidos ou mais devido à COVID-19,
pode candidatar-se ao apoio MicroE. Entretanto, o CommerceRI e o SBA podem ter programas que o
podem apoiar. A partir de finais de março, parece que o Congresso irá disponibilizar apoios adicionais
especificamente para pequenos negócios.
Recebi um aviso de aprovação provisória por parte da cidade/município. O que vai acontecer a
seguir?
Deve candidatar-se à atribuição de um número DUNS gratuito e a um número EIN gratuito, se ainda não
os tiver. A cidade/município encaminhou a sua candidatura para o Estado e requereu os apoios em seu
nome. Após a aprovação pelo Estado, a Cidade/Município irá enviar-lhe um contrato de subvenção para
assinar e devolver. Os fundos devem ser libertados após alguns dias a partir da receção do contrato de
subvenção assinado.
Devo preencher a minha declaração de impostos antes de me candidatar?
Deve fornecer uma declaração de impostos que reflita um ano completo de operações comerciais. Por
isso, se o seu negócio foi criado no ano civil de 2018, vai precisar de preencher a sua declaração de
impostos de 2019 antes de se candidatar.
Devo submeter a declaração de impostos sobre vendas que realizei em fevereiro de 2020 para ser
elegível para receber o apoio?
Sim.
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O meu negócio é novo. É elegível?
O seu negócio tem de ter sido criado antes de 1/1/2019 para ser elegível para o apoio MicroE.
Tenho seis funcionários. Não quero usar o lay off com nenhum deles, mas se o fizer poderei
candidatar-me a este programa?
Não. Na candidatura, deve demonstrar que o seu negócio era uma microempresa qualificada a partir do
período que termina a 7/3/2020. Os funcionários dispensados não vão qualificar o seu negócio para
este programa.
Por que tenho de fornecer os meus dados financeiros pessoais?
Este programa MicroE é financiado com fundos do Community Development Block Grant federal. Para
se qualificar para um subsídio, todos os requisitos do programa, incluindo elegibilidade de rendimento,
devem estar totalmente documentados.
As minhas informações pessoais e de negócio vão ser partilhadas ou divulgadas?
Sim, as suas informações pessoais e de negócio vão ser partilhadas com o R.I. Office of Housing and
Community Development. A sua candidatura e documentos comprovativos também poderão ser
partilhados com outras agências locais, estatais e federais para verificar a elegibilidade, determinar o
montante do subsídio. A sua candidatura, documentos comprovativos e montante atribuído podem ser
partilhados com outros órgãos locais, estatais, federais ou terceiros (ex. CommerceRI, LISC, SBA) que
forneçam apoios devido à COVID-19 no sentido de cumprir com os diversos subsídios disponíveis e/ou à
duplicação dos requisitos de subsídios.
Pode ser pedido à Cidade/Município ou ao OHCD que divulgue as informações do requerente, com as
informações em falta editadas, em resposta a um pedido ao abrigo do R.I. Access to Public Records Act
(R.I. Gen. Laws §38-2-1 e seg.) ou do U.S. Freedom of Information Act (FOIA).
Por favor, consulte o Formulário de Divulgação e Consentimento MicroE e o Formulário de Certificação
MicroE para mais informações.
E se a minha licença/registo de negócio expirou ou caducou?
Antes de se candidatar, contacte a agência apropriada do estado e tome as medidas necessárias para
garantir que a licença/registo do seu negócio está ativo e válido.
Existem alguns requisitos após receber os fundos do apoio?
Além de gastar o dinheiro com as utilizações elegíveis, apenas necessita de preencher breves relatórios
de atualização no fim de cada trimestre, durante um ano, após receber os fundos MicroE.
O que você quer dizer com anexar "recibos" ou "documentação de recibos" para mostrar as perdas da
COVID?
Você precisa anexar documentação de recibo para o período de 2020 (exemplo de 1º de Março a 30 de
Maio) e os mesmos períodos em 2018 e 2019, como um registro sumário detalhado do seu software de
ponto de venda, relatório Quickbooks ou equivalente.
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