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PROGRAMA DE SUBSÍDIOS PARA PEQUENAS EMPRESAS DO FUNDO DE AMPARO E 

EMERGÊNCIA DO CONDADO DE SAN MATEO 
PERGUNTAS FREQUENTES 

 
 
PERGUNTAS GERAIS DO PROGRAMA 
O que é o Programa de Subsídios para Pequenas Empresas do Fundo de Amparo e 
Emergência do Condado de San Mateo? 
O decreto Shelter in Place da Califórnia, implementado para reduzir a disseminação do COVID-19, 
impactou muitos em todo o estado, incluindo pequenas empresas locais que foram forçadas a 
reduzir funcionários ou serviços como resultado da menor demanda e de recursos limitados. O 
Condado de San Mateo, em parceria com a Fundação da Comunidade do Vale do Silício e a 
Associação de Desenvolvimento Econômico do Condado de San Mateo (SAMCEDA), criou o Fundo 
de Amparo e Emergência do Condado de San Mateo (SMCSF).   
 
Específico para apoio a pequenas empresas, o objetivo do SMCSF é fornecer subsídios de 
emergência por meio do Fundo Comunitário da União de Crédito San Mateo, para apoiar pequenas 
empresas locais em seus esforços para fornecer pagamento aos funcionários, manter operações, 
cumprir obrigações contínuas e sobreviver aos impactos econômicos do decreto Shelter in Place da 
Califórnia. 

 
Para quais pagamentos os proprietários de pequenas empresas podem usar o financiamento 
subvencionado? 
O financiamento pode ser usado para prover pagamento aos funcionários, manter operações, 
cumprir obrigações contínuas e sobreviver aos impactos econômicos do decreto Shelter in Place da 
Califórnia. 
 
Quanto financiamento subvencionado será concedido aos candidatos qualificados? 
Equivalente a 2 meses de despesas operacionais (determinadas pela média das despesas dos 
últimos 12 meses divididas por 12), não excedendo US$ 10.000, sujeito à disponibilidade de fundos. 
 
Terei que pagar o dinheiro de volta? 
Não. O Fundo de Amparo e Emergência do Condado de San Mateo está fornecendo subsídios de 
emergência que não exigem reembolso.  No entanto, o Condado de San Mateo e o Gabinete do 
Procurador Distrital processarão totalmente qualquer fraude relacionada a este programa de 
subsídio, de acordo com a lei. 
  
Quando o período de inscrição será aberto? 
O portal de inscrição deverá ser aberto na segunda-feira, 27 de abril de 2020, às 12h. Consulte o 
site: www.smcstrong.org para obter informações atualizadas. 
 
Como posso me inscrever? 
O Condado de San Mateo aceitará as solicitações de subsídios para pequenas empresas do Fundo 

http://www.smcstrong.org/
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de Amparo e Emergência do Condado de San Mateo em seu site em www.smcstrong.org.  O portal 
de inscrição deverá ser aberto na segunda-feira, 27 de abril de 2020, às 12h. 
 
Para onde posso ligar para esclarecer dúvidas? 
Ligue para a linha de informações do Condado de San Mateo, nº 211, para obter mais informações. 
 
Posso me inscrever pessoalmente? 
Devido aos requisitos legais para o distanciamento social, somente serão aceitas inscrições on-line.    
Visite www.SMCStrong.org para encontrar o link para a inscrição on-line para subsídios para 
pequenas empresas.   
 
 
PERGUNTAS DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
Posso me inscrever pessoalmente? 
Devido aos requisitos legais para o distanciamento social, as inscrições somente serão aceitas on-
line em www.smcstrong.org.   
 
Preciso pagar uma taxa de inscrição? 
Não. Não há taxa de inscrição.  Não há taxas de processamento se você receber um subsídio. 
 
O aplicativo estará disponível em outros idiomas que não o inglês? 
Sim, o aplicativo estará disponível em inglês, espanhol e chinês. 
 
Preciso ser cidadão americano ou residente legal para me inscrever?  
Não. Proprietários de empresas sem documentos que possam fornecer as evidências necessárias 
de qualificação e documentação de receita/despesa podem se inscrever. 
 
Quantos subsídios serão aprovados nesta primeira rodada de inscrições? 
O máximo possível, mas para cada US$ 1 milhão em subsídios de US$ 10.000 cada, apenas 100 
candidatos receberão um subsídio. 
 
O processo de inscrição será muito competitivo? 
O processo será muito competitivo.  Esteja preparado antes que o processo de inscrição seja aberto. 
 
Quantos subsídios serão concedidos no total? 
O máximo possível, mas para cada US$ 1 milhão em subsídios de US$ 10.000 cada, apenas 100 
candidatos receberão um subsídio. 
 
Receberei os US$ 10.000? 
Os subsídios equivalerão a dois meses de despesas operacionais (determinadas pela média dos 
últimos 12 meses de operações em 1/3/2020), sem exceder US$ 10.000 e estarão sujeitos à 
disponibilidade de fundos. 
 
Posso me inscrever duas vezes para a mesma empresa? 
Não. A necessidade prevista por pequenos empresários nas 21 cidades e vilarejos não registrados 
de San Mateo será enorme.  O financiamento deve ser usado para apoiar o maior número possível 
de solicitantes únicos. 
 
Como é tomada a decisão sobre quais empresas receberão subsídios? 
Os subsídios serão avaliados com base na ordem de inscrição, assim que um pedido for concluído, 

http://www.smcstrong.org/
http://www.smcstrong.org/
http://www.tbd.com/
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incluindo o fornecimento de toda a documentação de suporte.  Uma inscrição incompleta não entrará 
na fila de decisão até que todos os documentos comprobatórios tenham sido enviados. 
 
Posso recorrer da decisão se for considerado inelegível? 
Não.   
 
PERGUNTAS SOBRE A QUALIFICAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
Quais são os critérios para aprovação? 
Para se qualificar para o programa de assistência a pequenas empresas do Condado, uma empresa 
deve atender a todos os seguintes critérios: 
  

• Ser uma empresa com fins lucrativos, com pelo menos dois funcionários;  
• Desde 31 de março de 2019, a empresa possui todas as licenças/permissões comerciais 

aplicáveis e necessárias ou outros documentos de registro emitidos pelo governo, conforme 
exigido pela jurisdição local; 

• A empresa está aberta há pelo menos um ano e possui um escritório principal, loja ou espaço 
comercial aberto ao público e localizado no Condado de San Mateo;  

• A empresa tem o equivalente a 10 ou menos funcionários em período integral em 15 de 
fevereiro de 2020 OU receita anual inferior a US$ 2,5 milhões nos últimos 12 meses (1 de 
março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020); e 

• A empresa deve demonstrar uma redução de 25% na receita bruta devido ao COVID-19. 
  
Além disso, todos os solicitantes do subsídio deverão enviar as seguintes informações com suas 
inscrições: 
  

• Receita líquida anual da empresa e alocação dessa receita líquida pelos proprietários da 
empresa; e 

• Outros programas de assistência COVID-19 locais, estaduais ou federais que já se inscreveu 
ou fundos concedidos, tais como o Programa de Proteção da Folha de Pagamento – a 
inscrição em outros programas NÃO desqualifica um candidato de receber um subsídio neste 
programa. 

 
Que tipo de documentação os candidatos deverão enviar como parte do processo de 
inscrição on-line? 
Os candidatos devem fornecer evidências de todos os requisitos de elegibilidade, além de 12 meses 
de documentação de receita/despesa.  Exemplos de documentos adequados podem incluir:  

• Extratos bancários 
• Demonstrações de resultados atuais 
• Declarações de IRS ou FTB                            
• Comprovante de pagamento de serviços públicos e/ou aluguel/hipoteca 
• Prova de prêmios de assistência médica                 
• Prova de processamento da folha de pagamento                  

 
O proprietário da empresa precisa ser residente do Condado de San Mateo? 
Não. Se a empresa estiver no Condado de San Mateo, de acordo com os critérios de qualificação, 
não importa onde o proprietário da empresa reside. 
 
O proprietário da empresa é considerado um funcionário na determinação da elegibilidade? 

•    O proprietário da empresa é considerado um dos dois funcionários necessários para se 
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qualificar para o subsídio. O outro FTE não deve ser um proprietário. 
 
O que é um funcionário equivalente a tempo integral? 

• O cálculo do equivalente a tempo integral (FTE) é o horário agendado de um funcionário 
dividido pelo horário do empregador para uma semana de trabalho em período integral. 
Quando um empregador tem uma semana de trabalho de 40 horas, os funcionários que estão 
programados para trabalhar 40 horas por semana são 1,0 FTE. Os funcionários programados 
para trabalhar 20 horas por semana são 0,5 FTE.  

• Um empregador com uma semana de trabalho de 35 horas simplesmente dividiria o horário 
programado do empregado por 35 para determinar o FTE. Por exemplo, quando a semana de 
trabalho em período integral é de 35 horas, um funcionário programado para trabalhar 21 
horas por semana seria 0,6 FTE. 

• Os cálculos de FTE são sobre horas trabalhadas e não sobre o número de funcionários. Você 
poderia ter quatro funcionários e apenas um FTE. Quatro funcionários 0,25 seriam 1,0 FTE. 
Amir, Mark, Phyllis e Sue poderiam trabalhar 10 horas por semana e o total seria 40 horas 
trabalhadas, ou um FTE com base em uma semana de trabalho de 40 horas. 

 
O que é receita bruta? 
Em termos simples, receita é o dinheiro ganho com vendas, serviços e outros meios. Se você vender 
um sanduíche por US$ 5, sua receita bruta atual é de US$ 5, com o termo bruto significando o valor 
total antes de subtrair itens como o custo da carne, pão e pessoal para fazer e servir o sanduíche. 
Assim, a receita bruta total de uma empresa inclui dinheiro ganho com todas as suas ofertas de 
produtos e serviços, por exemplo, se batatas fritas ou refrigerantes também são vendidos e se há 
mais de um local de venda. Indo um passo adiante, a receita bruta anual inclui todas as vendas de 
todos esses produtos e serviços em todos os locais ao longo de um ano inteiro. Em resumo, é todo o 
dinheiro que sua empresa ganhou ao longo de um ano. 
 
O que é receita líquida? 
A receita líquida da empresa – geralmente chamada de resultado final – é um número totalmente 
diferente e reflete o que acontece quando os custos entram em jogo. Para calcular a receita líquida 
do negócio, os gerentes subtraem todos os custos associados da empresa. Não apenas a carne e o 
pão do sanduíche são contabilizados como custos unitários, mas também o fogão usado para o 
grelhar, o salário da pessoa que o cozinhou, o papel em que foi embrulhado e assim por diante. 
Assim, a receita líquida da empresa é o que resta depois que as empresas pagam suas contas. 
 
E se eu atender aos requisitos de elegibilidade para todos, exceto um dos critérios? 
Infelizmente, você não se qualificará.  Você será notificado por e-mail que sua inscrição não foi 
aprovada. 
 
E se eu não fornecer toda a documentação necessária para uma inscrição completa? 
Infelizmente, você não se qualificará.  Você será notificado por e-mail de que sua inscrição está 
incompleta e solicitando que você se inscreva novamente com a documentação completa.  
 
 
PERGUNTAS DE PREPARAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO 
O que devo fazer para me preparar para o processo de inscrição on-line? 
Você deve trabalhar com seu contador ou alguém que possa ajudá-lo a determinar se você atende 
aos seguintes requisitos de qualificação: 
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• Ser uma empresa com fins lucrativos, com pelo menos dois funcionários;  
• Desde 31 de março de 2019, a empresa possui todas as licenças/permissões comerciais 

aplicáveis e necessárias ou outros documentos de registro emitidos pelo governo, conforme 
exigido pela jurisdição local; 

• A empresa está aberta há pelo menos um ano e possui um escritório principal, loja ou espaço 
comercial aberto ao público e localizado no Condado de San Mateo;  

• A empresa tem o equivalente a 10 ou menos funcionários em período integral em 15 de 
fevereiro de 2020 OU receita anual inferior a US$ 2,5 milhões nos últimos 12 meses (1 de 
março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020); e 

• A empresa deve demonstrar uma redução de 25% na receita bruta devido ao COVID-19. 
 
Você deve encontrar e digitalizar o máximo de evidências aceitáveis de todos os requisitos de 
elegibilidade, além de 12 meses de documentação de receita/despesa.  Exemplos de documentos 
adequados podem incluir:  

• Extratos bancários 
• Demonstrações de resultados atuais 
• Declarações de IRS ou FTB                            
• Comprovante de pagamento de serviços públicos e/ou aluguel/hipoteca 
• Prova de prêmios de assistência médica                 
• Prova de processamento da folha de pagamento                  

 
Posso reutilizar os arquivos de documentos que digitalizei e preparei para outros programas, 
como o Programa de Proteção da Folha de Pagamento (PPP) da Administração de Pequenas 
Empresas dos EUA? 

• Sim, mas você ainda precisará garantir a documentação de todos os requisitos de 
elegibilidade para este programa de subsídios.   

• Por exemplo, o PPP pode não ter solicitado uma licença comercial necessária ou outro 
documento de registro emitido pelo governo, conforme exigido pela jurisdição local em que 
você opera a sua empresa. 

• Mas você deve incluir este documento em sua inscrição para este programa de subsídios. 
 
 
PERGUNTAS SOBRE O PORTAL DE INSCRIÇÃO 
Posso enviar por fax minha documentação de suporte e preencher o requerimento on-line 
separadamente? 
Não. Você deve concluir todo o processo de uma só vez através do portal on-line em 
www.SMCStrong.org. 
 
Quais navegadores de internet são compatíveis com o portal on-line? 

• O Internet Explorer 11, devido a riscos de segurança, não tem suporte no processo do 
portal de inscrição para subsídios: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-
365/windows/end-of-ie-support 

• Favor verificar o navegador que está instalado em seu computador pessoal antes de iniciar o 
processo de inscrição. 

• Recomendamos o uso de uma versão atual de um dos seguintes navegadores grátis: 
Chrome, Safari, Microsoft Edge ou Brave: 

 
o Chrome: https://www.google.com/chrome/ 
o Safari: https://www.apple.com/safari/ 

http://www.smcstrong.org/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support
https://www.google.com/chrome/
https://www.apple.com/safari/
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o Microsoft Edge: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-
support 

o Brave: https://brave.com/download/ 
• Observação: Os navegadores padrão de smartphones já são compatíveis. 

 
 
Quais tipos de arquivos digitais o portal on-line aceitará para o upload da documentação de 
suporte? 

• PDF 
• Tiff 
• PNG 
• JPEG (inclui fotos de documentos tirados com um smartphone) 

 
O portal de aplicativos me permite fazer a inscrição de um smartphone? 
Sim. 
 
Como digitalizo documentos utilizando um smartphone? 
Informações sobre a digitalização de documentos a partir de um smartphone: 

• Digitalizando com um iPhone ou iPad: https://support.apple.com/en-us/HT210336 
• Digitalizando com um Android e o Google Drive: 

https://support.google.com/drive/answer/3145835?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oc
o=0 

• Avaliação do New York Times de aplicativos de digitalização para celulares: 
https://thewirecutter.com/reviews/best-mobile-scanning-apps/ 

 
Terei que concluir a inscrição em uma única sessão? 
Não. O portal permitirá que você se registre e salve seu progresso. Recomenda-se que você esteja 
preparado para concluir a inscrição o mais rápido possível, pois o portal será fechado assim que os 
subsídios estiverem esgotados. Esperamos que um grande número de solicitações seja recebido nas 
primeiras 24 horas.  
 
E se eu concluir e enviar minha inscrição, mas os fundos estiverem esgotados?  
Todas as inscrições recebidas antes do fechamento do portal, mas após o esgotamento dos fundos, 
serão colocadas em uma lista de espera na ordem em que a inscrição foi recebida. Caso haja 
disponibilidade de fundos adicionais, as inscrições serão processadas naquele momento, até que os 
fundos adicionais se esgotem.  
 
O que acontece com minha inscrição se o dinheiro acabar? 
Sua inscrição concluída será mantida na fila e será avaliada assim que um novo financiamento for 
garantido – você NÃO precisa se inscrever novamente e não perderá seu lugar na fila de 
inscrições.  Você será notificado por e-mail sobre o status da sua inscrição. 
 
Minha inscrição e a documentação de suporte serão mantidas em sigilo? 
Sim. 
 
 
PERGUNTAS RELATIVAS A INSCRIÇÕES DE AUTÔNOMOS, TRABALHADORES DO GIG E 
PRESTADORES DE SEVIÇOS 
Por que indivíduos autônomos, trabalhadores do GIG e prestadores de serviço não estão 

https://brave.com/download/
https://support.apple.com/en-us/HT210336
https://support.google.com/drive/answer/3145835?co=GENIE.Platform=Android&hl=en&oco=0
https://support.google.com/drive/answer/3145835?co=GENIE.Platform=Android&hl=en&oco=0
https://protect-us.mimecast.com/s/uPGVC2kq74F0joMqc2jk9U/
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qualificados para subsídios para pequenas empresas?  Onde devemos procurar ajuda? 
De acordo com a recentemente aprovada lei federal CARES de suporte de US$ 2 trilhões, as 
pessoas que trabalham por conta própria (incluindo prestadores de serviços e trabalhadores do GIG) 
e que não estão qualificados para o seguro desemprego regular do Estado ainda podem receber 
benefícios de desemprego, se não puderem trabalhar ou estiverem trabalhando com horas reduzidas 
devido ao coronavírus.  Esses benefícios incluem: 
 

• Assistência ao Desemprego pela Pandemia (PUA): Você pode receber até 39 semanas de 
benefícios semanais da PUA. O valor exato que você recebe é decidido pelo seu estado, que 
tem algum critério próprio na determinação da qualificação e no cálculo dos pagamentos dos 
benefícios. 

• Compensação Federal de Desemprego pela Pandemia: Um adicional de US$ 600 por 
semana para complementar a assistência estadual ou ao desemprego pela pandemia, 
pagável até 31 de julho, o mais tardar. Você deve solicitar o desemprego em seu estado para 
obter os US$ 600 por semana, que você poderá receber mesmo que não se qualifique para 
receber benefícios de desemprego do estado ou PUA. 

• O Estado da Califórnia começará a aceitar pedidos de Assistência ao Desemprego pela 
Pandemia em 28 de abril de 2020. 

• Visite a página de recursos da COVID-19 do Departamento de Desenvolvimento de 
Emprego do Estado da Califórnia em: https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-
2019/pandemic-unemployment-assistance.htm 

 
Quais outros programas estão sendo oferecidos para pequenas empresas? 
Acesse www.samceda.org para obter informações sobre outros programas de subsídios para 
pequenas empresas. 
 
 
 
 
 
 

https://www.nerdwallet.com/blog/answers-to-coronavirus-questions
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance.htm
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance.htm
http://www.samceda.org/

