Estado de Massachusetts
Programa de Subsídios para Novos Solicitantes
Visão geral do programa
Em resposta à pandemia de COVID-19, o Estado de Massachusetts disponibilizou $25.000.000 para apoiar
pequenas empresas impactadas negativamente pela COVID-19 que não receberam anteriormente alívio
financeiro dos Programas de Subsídio de Alívio da COVID-19 da MGCC. A MGCC administrará subsídios de
até $75.000 para pequenas empresas elegíveis.
Estes fundos foram destinados através da participação do estado na Lei do Plano Americano de Resgate.
Favor tomar conhecimento:
-

Nenhuma empresa e/ou proprietário de empresa é elegível para receber mais de um subsídio dos
programas de subsídios da MGCC

-

As empresas que não sofreram impactos econômicos negativos devido à emergência de saúde
pública não precisam se inscrever
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Solicitantes elegíveis
As empresas elegíveis para receber um Subsídio para Novos Solicitantes devem atender a todas as
qualificações abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

A empresa NÃO recebeu anteriormente alívio financeiro dos Programas de Subsídio de Alívio da
COVID-19 da MGCC
A empresa não era elegível para subsídios anteriores devido à falta de perda de receitas no ano fiscal de
2020
A empresa deve estar sediada em Massachusetts e operar no estado que foi negativamente afetado pela
pandemia de COVID-19
O endereço de sua declaração de imposto de renda pessoa jurídica federal deve estar dentro de
Massachusetts
A empresa deve ser uma entidade com fins lucrativos (sociedade unipessoal, parceria, sociedade
anônima, cooperativa ou sociedade de responsabilidade limitada (LLC))
A empresa deve ser de propriedade de pessoas físicas
O(s) proprietário(s) da empresa(s) deve(m) ter um dos seguintes: Número de Previdência Social ou
Número de Identificação Fiscal Individual (ITIN)
A empresa deve ter atualmente de 2 a 50 funcionários em tempo integral equivalente (FTE), um dos
quais é o proprietário
A empresa deve ter um mínimo de $40.000 em despesas operacionais com base na declaração de
imposto de renda pessoa jurídica federal de 2020
- linha 28, formulário 1040 do IRS, Anexo C
- linha 24, formulário 1120-C do IRS
- linha 20, formulário 1120-S do IRS
- linha 27, formulário 1120 do IRS
- linha 21, formulário 1065 do IRS
A receita da empresa deve estar entre $40.000 e $2.500.000 com base nas declarações de imposto de
renda pessoa jurídica federal de 2020
- linha 1, formulário 1040 do IRS, Anexo C
- linha 1c, formulário 1120-C do IRS
- linha 1c, formulário 1120-S do IRS
- linha 1c, formulário 1120 do IRS
- linha 1c, formulário 1065 do IRS
A empresa deve estar atualmente operacional
A empresa deve ter sido constituída antes de 30/09/2020
A empresa deve estar em dia com todas suas obrigações com o governo federal, o estado e a cidade/vila:
(1) A empresa deve estar em dia com todos os impostos; e
(2) Deve ter registros/licenças estaduais ativos e válidos, se corresponder

Embora todas as empresas que atendam aos critérios acima sejam elegíveis, será dada prioridade às empresas
que se enquadram nas condições abaixo:
1. Constituídas após 30/06/2019
2. Que não tenham recebido auxílio de programas federais, estaduais ou locais
3. Será dada prioridade a empresas menores com base no tamanho da receita
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Empresas não elegíveis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresas que não sofreram um impacto econômico negativo devido à emergência de saúde pública
O proprietário da empresa não pode deter uma participação (porcentagem) em nenhuma outra empresa
que solicite este subsídio
Empresas de propriedade total ou parcial de corporações, trustes, sociedades de responsabilidade
limitada (LLCs), parcerias ou cooperativas
Empresas pertencentes a pessoas menores de 18 anos
Empresas de propriedade total ou parcial de indivíduos (residentes não permanentes) ou sociedades
anônimas estrangeiras
Empresas que são cadeias (cadeias são definidas como empresas não sediadas em Massachusetts e
com várias localizações)
Franquias com sede em Massachusetts com mais de 3 estabelecimentos
Empresas que se dedicam principalmente a atividades políticas ou de lobby
Empresas de aluguel/venda de imóveis
Empresas relacionadas à cannabis
Organizações sem fins lucrativos, igrejas ou instituições religiosas
Organizações de serviços aos membros (clubes sociais)
Entidades do governo ou cargos oficiais eleitos

Montante do financiamento
O valor máximo do subsídio é de $75.000 e o mínimo de $10.000. Os subsídios serão limitados ao mínimo de
$75.000, o que equivale a 3 meses de despesas operacionais anualizadas, conforme comprovado pela
declaração de imposto federal de 2020.

Uso aprovado dos fundos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folha de pagamento dos funcionários e custos de benefícios
Custos de retenção de empregados
Hipoteca comercial ou aluguel
Utilidades
Juros sobre outras obrigações de dívida contraídas depois de 3 de março de 2021
Custos operacionais resultantes da COVID-19 e medidas tomadas para conter a propagação do vírus
Custos associados à adoção de procedimentos operacionais mais seguros
Custo para implementar táticas de prevenção ou mitigação da COVID-19, isto é, mudanças físicas de
plantas para permitir distanciamento social, esforços de limpeza aprimorados, barreiras ou divisórias
Custo para melhorar os espaços externos para a mitigação da COVID-19 (por exemplo, pátios de
restaurantes)
-

As empresas não aplicarão os fundos concedidos em resposta a esta solicitação em nenhuma
despesa que tenha sido ou será coberta por qualquer outra fonte de financiamento federal ou
estadual, incluindo, mas não se limitando a ,Programas de Subsídio de Alívio da COVID-19 da
MGCC, Programa de Proteção de Pagamento (PPP) da SBA, Empréstimo para Calamidade por
Prejuízos Econômicos (EIDL) da SBA, Fundo de Revitalização de Restaurantes, benefícios do
seguro-desemprego, reclamações/receitas de seguros, fundos da Agência Federal de Gestão de
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Emergências (FEMA), fundos da Administração de Pequenas Empresas, outros financiamentos
federais/estaduais/locais, outros financiamentos sem fins lucrativos/do setor privado/caritativo.
-

As empresas recolherão e reterão documentação suficiente para demonstrar que as despesas
delineadas nesta solicitação foram incorridas dentro dos limites de elegibilidade e estabelecidas
para o Programa de Subsídios para Novos Solicitantes. A documentação inclui, entre outros,
recibos, faturas, ordens de compra, contratos, memorandos simultâneos ou outros materiais
relevantes. Esses materiais devem ser armazenados em um formato acessível e de fácil
localização, sob controle da empresa e em conformidade com as melhores práticas de retenção
de documentos. Essa documentação será mantida em conformidade a lei federal, estadual e
municipal vigente, para proporcionar suporte a auditorias externas e internas de tais obrigações
e despesas. Como o principal destinatário do Programa de Subsídios para Novos Solicitantes, o
Estado reserva-se o direito de solicitar esta documentação ou outra evidência de auditoria em
uma data futura.

-

O outorgante reserva-se o direito de exigir que as empresas reportem sobre as despesas
incorridas e/ou resultados em um formulário prescrito pelo outorgante.

Uso não aprovado dos fundos
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Compra de bens imóveis
Atividades de construção
Fazer lobby
Depósito de fundos em qualquer fundo de pensão - Seção 602(c)(2(B) e 603 (c)(2)
Fundo de emergência, reservas financeiras ou fundos similares
Dívida contraída antes de 3 de março de 2021
Satisfação de qualquer obrigação decorrente de ou de acordo com um convênio, sentença, decreto
de consentimento ou plano de reestruturação de dívida confirmado judicialmente em um processo
judicial, administrativo ou regulatório, exceto na medida em que a sentença ou acordo exija a
prestação de serviços que respondam à emergência de saúde pública da COVID-19
Empresas que não sofreram impacto econômico negativo devido à emergência de saúde pública
Usos que não têm relação com os danos sofridos pela crise de saúde pública ou que são
grosseiramente desproporcionais ao tipo ou extensão do dano
Além disso, os beneficiários devem evitar a duplicação dos benefícios, o que significa que estes
fundos do subsídio não podem ser utilizados para arcar com despesas se outra fonte de ajuda
financeira tiver pago essa mesma despesa
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Documentação requerida
SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS AS SOLICITAÇÕES COMPLETAS, INCLUINDO TODA A
DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA.
Como a segurança das informações sensíveis é da maior importância, a MGCC optou por contratar uma
plataforma on-line de terceiros, Submittable, para o envio de solicitações. Veja abaixo a declaração da
Submittable sobre sua segurança e medidas de conformidade com a documentação e informações coletadas.

Documentação requerida:
•

Declaração de imposto de renda pessoa jurídica federal de 2020: Uma cópia completa (todos os
anexos) de sua declaração de imposto de renda pessoa jurídica federal de 2020, conforme apresentado ao
IRS. Caso você apresente receita do Anexo C, faça o upload desse documento no lugar de uma declaração
de imposto de renda pessoa jurídica.
o Números de Previdência Social e números EIN devem ser totalmente visíveis nos documentos
o Favor tomar conhecimento: Se você recebeu declarações de impostos de um contador público
certificado (CPA), os documentos podem ser protegidos por senha. Inclua a senha do
documento para acesso do revisor. Se você não fornecer senhas de documentos, sua
solicitação será considerada incompleta

•

Declaração de imposto de renda pessoa física federal de 2020: Uma cópia completa (todos os anexos)
de suas declarações de imposto de renda pessoa física federais de 2020, conforme apresentado ao IRS para
cada proprietário de empresa com 20% ou mais de propriedade.
o Números de Previdência Social e números EIN devem ser totalmente visíveis nos documentos
o Favor tomar conhecimento: Se você recebeu declarações de impostos de um contador público
certificado (CPA), os documentos podem ser protegidos por senha. Inclua a senha do
documento para acesso do revisor. Se você não fornecer senhas de documentos, sua
solicitação será considerada incompleta

•

Formulário W-9 do IRS: Formulário W-9 do IRS preenchido e assinado para sua empresa.
o Deverá preencher um novo Formulário W-9 para a MGCC, clique aqui: Formulário W-9
(irs.gov)
o Deve fornecer informações para as caixas 1, 2, 3, 5, 6, Parte I e Parte II do Formulário W-9
o Se tiver um número de identificação do empregador (EIN), forneça-o na Parte I do
Formulário W-9. Caso contrário, forneça o seu número de Previdência Social (SSN). O
número fornecido deve corresponder a sua declaração de imposto de renda pessoa jurídica
federal, Anexo C, ou declaração de imposto de renda pessoa física federal.

•

Certificado de idoneidade - Escritório do Secretário de Estado de Massachusetts:
o Requerido caso sua empresa seja uma sociedade de responsabilidade limitada (LLC), parceria
(exceto sociedades gerais) ou sociedade anônima
o Todas as entidades organizadas em outros estados que operem em Massachusetts devem estar
registradas e em dia em Massachusetts
o Seu certificado deve ter sido emitido nos últimos 12 meses
o Se precisar solicitar um certificado de idoneidade, por favor, faça-o imediatamente pois pode
levar até 2 semanas ou mais para recebê-lo, clique abaixo. Os recibos subidos não atenderão
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aos requisitos de preenchimento da solicitação.
https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx
•

Certificado comercial: Uma cópia do seu certificado comercial emitida pela cidade/vila onde sua empresa
opera.
o Requerido caso sua empresa seja uma sociedade unipessoal ou uma sociedade geral
o Caso necessite solicitar um certificado comercial, visite o site de sua cidade/prefeitura.

•

Identificação com foto: Uma cópia da identificação (ID) do proprietário da empresa com foto.
o As identificações aceitas incluem carteira de motorista/cartão de identidade emitida pelo
estado ou passaporte/cartão dos EUA
o A identificação deve ter validade e não deve ter expirado
o A identificação coincide com o proprietário da empresa que é um signatário autorizado para a
empresa que assina a solicitação
o Se for uma carteira de motorista emitida pelo estado, favor apresentar apenas uma cópia da
frente do documento de identidade

•

Se aplicável, plano(s) de pagamento: impostos federais, estaduais e/ou locais sobre empresas e/ou
pessoais
“A Submittable atende ao padrão da indústria SaaS. Todos os dados são criptografados na transmissão e em
repouso. Como a plataforma trabalha com várias organizações governamentais com informações sensíveis e
privadas, a segurança e a conformidade da Submittable são primordiais.
•

•

•
•
•

Que certificações de conformidade oferece a Submittable? A Submittable mantém
conformidade com as exigências de segurança e privacidade da Lei de Portabilidade e
Responsabilidade dos Planos de Saúde (HIPAA), bem como muitos outros marcos aplicáveis,
incluindo SOC 2 Tipo 2, FERPA e PCI. Também passamos por testes de acessibilidade à web de
terceiros pelo menos anualmente, e nosso VPAT mais recente está disponível mediante solicitação.
Somos também um membro ativo do Escudo de Privacidade UE-EUA.
A Submittable está em conformidade com as leis de privacidade do estado X ou do país? A
Submittable é uma empresa SaaS dos Estados Unidos. Mantemos vários controles de segurança e
privacidade conforme descrito e documentado em nossos termos de uso e relatórios de
conformidade de terceiros. Para uma descrição detalhada e auditada por terceiros de nossos
controles, favor consultar nosso último relatório SOC 2 Tipo 2. Para orientação específica sobre
como essas certificações e controles mapeiam para suas leis e regulamentos locais, consulte seu
consultor jurídico.
Como é determinada a propriedade dos dados? Todos os dados usados, transferidos ou
armazenados são de propriedade do criador desses dados. Para mais informações, por favor, confira
nossos termos de serviço.
A Submittable já teve alguma vez uma violação de dados? Não. Para um atestado de terceiros
sobre este tópico, favor consultar a última cópia de nosso relatório SOC 2 Tipo 2.
Os dados são criptografados em repouso? Todos os dados são armazenados em um centro de
dados Amazon Web Services (AWS) na região norte da Virgínia (us-east-1) e são criptografados
em repouso usando os métodos padrão AWS. Usamos o serviço de banco de dados relacional AWS
e a criptografia integrada AWS S3, que usa AES-256. Temos uma única chave mestra gerenciada
pelo AWS Key Management Service. Para mais informações, consulte o respectivo guia do usuário
AWS em:
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.Encryption.html.”
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Cronograma
23 de fevereiro de 2022 às 12:00h - Abertura de solicitações
4 de abril de 2022 às 23:59h - Encerramento de solicitações
Instruções para encaminhar as solicitações
Sua solicitação deve ser preenchida e apresentada em forma eletrônica juntamente com os anexos, como
indicado na seção "Documentação requerida". Não serão consideradas cópias impressas ou cópias eletrônicas
enviadas de qualquer outra forma, tais como por correio ou via e-mail. Além disso, somente solicitações
completas, precisas e legíveis serão consideradas.
Informamos que as solicitações devem incluir toda a documentação exigida até o prazo final do programa para
serem consideradas. Consulte a lista completa da “Documentação requerida”. Omissões comuns que poderiam
excluir sua solicitação de ser considerada:
•
•
•

Certificado de idoneidade do escritório do Secretário de Estado de Massachusetts
Declaração de imposto de renda pessoa jurídica federal de 2020 ou o Anexo C completos
Declarações de imposto de renda pessoa física federais de 2020 completas, incluindo todos os Anexos,
para cada proprietário de empresa com 20% ou mais de domínio

Processo de adjudicação
As solicitações serão aceitas pela MGCC através do portal de solicitações on-line da MGCC, Submittable, e
avaliadas pelo pessoal da MGCC com base nos critérios de elegibilidade e prioridades descritas acima. A
MGCC concederá e desembolsará subsídios para aqueles que forem aprovados.
Conformidade com os fundos, leis e normativas federais
Os solicitantes devem cumprir todas as leis correspondentes.
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