
                                  RHODE ISLAND 

                                                COMMERCE 

Programa de Subsídio para Pequenas Empresas: Perguntas Frequentes. 

 

Elegibilidade 

Quais são os critérios de elegibilidade? 

Para serem elegíveis neste momento, os candidatos devem: 

· Foram prejudicados economicamente devido à emergência de saúde pública COVID-19 em  

ou mais das seguintes maneiras: 

o Necessário fechar ou restringir operações ou capacidade por uma Ordem Executiva; 

o Indiretamente impactado por um fechamento necessário ou restrição significativa de um 

cliente ou consumidor; ou 

o Experimentou diminuição da demanda do consumidor como resultado da pandemia. 

 

· Demonstrar que eles têm uma necessidade financeira líquida relacionada ao COVID de $ 5.000 

ou mais. 

· Tiveram receitas ou vendas brutas de menos de $ 1 milhão em 2020. 

· Não estar em um dos seguintes setores inelegíveis: escolas de ensino fundamental ou médio; 

cuidado infantil provedores; instituições de ensino superior; proprietários / empresas 

imobiliárias; fundacoes publicas ou privadas; e entidades de propriedade do governo ou cargos 

oficiais eleitos. 

· Seja uma empresa com fins lucrativos. Isso inclui empresas individuais, parcerias (LPs e LLPs), C 

Corporações, Corporações S, Corporações B, Cooperativas e Sociedades de Responsabilidade 

Limitada (LLCs). Organizações sem fins lucrativos não são elegíveis neste momento. 

· Ter receita anual de negócios de pelo menos 20% da receita anual total (apenas proprietários 

individuais). 

· Ter sido uma empresa estabelecida no estado de Rhode Island antes de 01/01/21. 

· As empresas envolvidas em qualquer atividade ilegal de acordo com a legislação federal, 

estadual ou local não se qualificam. 



· Ter uma presença física em Rhode Island. 

· Ser um negócio viável que não está permanentemente fechado (o que significa que está aberto 

ou temporariamente 

fechado). 

· Não estar na lista federal “Não Pague” (https://donotpay.treasury.gov) 

· Não estar ou planejando entrar em processo de falência federal ou concordata estadual. 

· Não pertencer a uma franquia de propriedade nacional ou regional. Enquanto rede de 

propriedade nacional empresas não estão qualificadas para se inscrever, uma empresa que faz 

parte de uma franquia regional ou nacional que inclui franqueados com locais fora de Rhode 

Island, podem ser aplicadas, a menos que a empresa é propriedade de um franqueador ou rede 

regional ou nacional OU é propriedade de uma entidade que não é com sede em Rhode Island. 

Como posso demonstrar que minha necessidade financeira líquida relacionada ao COVID é 
superior a US $ 5.000? 

Os candidatos preencherão uma calculadora interativa como parte do aplicativo para orientá-los 

neste Cálculo. As empresas demonstrarão a necessidade financeira líquida usando uma das três 

fórmulas baseadas no ano em que a empresa foi formada. O cálculo da necessidade financeira 

líquida mostra que você foi adversamente prejudicada economicamente pela pandemia COVID-

19 e se você tem uma necessidade não atendida de $ 5.000 ou mais para 2020. 

Para empresas que começaram a operar antes de 1º de janeiro de 2019, veja como calcular 
isso: 

· Receitas brutas de 2019: __________ (A) 

· Receitas brutas de 2020: __________ (B) 

· Assistência COVID 2020: __________ (C) 

· Necessidade financeira líquida: __________ Subtraia A menos B menos C 

Se sua necessidade financeira líquida exceder US $ 5.000, você atende ao requisito de 

elegibilidade. 

Se sua necessidade financeira líquida for inferior a US $ 5.000, você também pode adicionar 

seus custos aumentados relacionados ao COVID ou despesas. Não preencha esta seção se você 

já atendeu às necessidades financeiras líquidas requerimento. 

· Custos relacionados ao COVID de 2020: __________ (D) 

· Necessidade financeira líquida: __________ A menos B menos C mais D 

https://donotpay.treasury.gov/


Para empresas que começaram a operar entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 
2019, veja como calcule isso: 

· Meses de operação em 2019: __________ (A) 

· Receitas brutas de 2019: __________ (B) 

· Receitas brutas anualizadas de 2019: __________ (C: B dividido por A vezes 12) 

· Receitas brutas de 2020: __________ (D) 

· Assistência COVID 2020: __________ (E) 

· Necessidade financeira líquida: __________ Subtraia C menos D menos E 

 

Se sua necessidade financeira líquida exceder US $ 5.000, você atende ao requisito de 

elegibilidade. 

Se sua necessidade financeira líquida for inferior a US $ 5.000, você também pode adicionar 

seus custos aumentados relacionados ao COVID ou despesas. Não preencha esta seção se você 

já atendeu às necessidades do requerimento. 

· Custos relacionados ao COVID de 2020: __________ (F) 

· Necessidade financeira líquida: __________ Subtraia C menos D menos E mais F 

 

Para empresas que começaram a operar em ou após 1º de janeiro de 2020, veja como 
calcular isso: 

· Despesas operacionais de 2020: __________ (A) 

· Receitas brutas de 2020: __________ (B) 

· Assistência COVID 2020: __________ (C) 

· Necessidade financeira líquida: __________ Subtraia A menos B menos C 

Se sua necessidade financeira líquida exceder US $ 5.000, você atende ao requisito de 

elegibilidade. 

Quais são as despesas para as quais o financiamento do subsídio pode e não pode ser 
usado? 

Os fundos do subsídio podem ser usados de forma flexível para pagar os custos incorridos entre 

1º de março de 2020 e 31 de dezembro, 2021, que consistem em: 

- Salários e / ou salários de funcionários para evitar folgas ou dispensas; 



- Custos operacionais incorridos para permitir que a empresa permaneça aberta durante o 

estado de emergência; ou 

- Facilitar a reabertura do negócio se o negócio foi incapaz de permanecer aberto por um 

parte do estado de emergência. 

Os fundos não podem ser usados: 

- Para pagar uma distribuição a um acionista, membro, sócio ou qualquer outra classe de 

acionista; 

- Pagar impostos ou outras quantias devidas a entidades governamentais; 

- Para pagar despesas não comerciais; 

- Para fins políticos, incluindo atividades de lobby, doações a um partido político, candidato, 

comitê de ação política ou para apoiar ou se opor a qualquer causa; 

- Para pagar despesas para as quais o requerente recebeu ou receberá reembolso de outra 

fonte incluindo outros subsídios ou programas de empréstimo do governo, seguro-desemprego 

ou cobertura de seguro; ou 

- Para pagar as reformas (a menos que as despesas sejam necessárias para cumprir as diretrizes 

do COVID). 

Se uma empresa tiver mais de um local, ela pode receber mais de um subsídio? 

Não agora. 

E se eu recebesse assistência relacionada ao COVID em 2021 para despesas incorridas em 
2020? 

Inclua toda a assistência financeira relacionada ao COVID cobrindo custos ou despesas até 2020 

em seu aplicativo. (Observação: isso pode incluir assistência financeira recebida em 2021, se 

cobrir custos ou despesas incorridos em 2020.) 

Os proprietários individuais são elegíveis? 

Sim. Proprietários individuais que apresentam um cronograma C são elegíveis, desde que pelo 

menos 20% de sua renda anual vem da receita do negócio. 

Os negócios sazonais estão qualificados? 

Sim. Negócios sazonais são elegíveis. 

Posso me candidatar caso receba um empréstimo de PPP, um subsídio de restauração do 
RI, um subsídio de pausa ou outro subsídio estadual / financiamento Federal? 



Sim, contanto que a empresa seja qualificada e não use os fundos do subsídio para cobrir um 

custo que tenha pagos por outra fonte de financiamento. Todas as empresas de Rhode Island 

são incentivadas a se inscrever no PPP. 

Existe um limite para o número de funcionários? 

Não. Qualquer pequena empresa pode se inscrever, desde que cumpra os outros requisitos de 

elegibilidade, incluindo o limite de US $ 1 milhão em receitas brutas de 2020. 

As organizações sem fins lucrativos podem se inscrever? 

No momento, organizações sem fins lucrativos não podem se inscrever. Organizações sem fins 

lucrativos podem ser elegíveis para outros programas, como o Programa de Proteção ao 

Cheque de Salário (PPP) federal. Para mais informações, por favor clique aqui. 

Novas empresas podem se inscrever? 

Sim, desde que a empresa tenha sido estabelecida no estado de Rhode Island antes de 

01/01/21. 

Se minha empresa fizer parte de uma franquia regional ou nacional, sou elegível? 

Para ser elegível, a empresa requerente não deve ser propriedade do franqueador nacional ou 

regional ou rede OU pertencer a uma entidade que não seja sediada em Rhode Island. 

Ex. de Empresa Elegível: Um restaurante é um franqueado de uma rede nacional, mas o 

proprietário é de Rhode Island, entidade empresarial não o franqueador nacional. 

Ex. de empresas inelegíveis: uma academia faz parte de uma franquia regional e é propriedade 

de uma entidade empresarial com sede fora de Rhode Island. 

Devo ser cidadão americano para que minha empresa seja elegível? 

Não; no entanto, o candidato que receberá o financiamento do subsídio deve ter um 

contribuinte federal válido número de identificação [irs.gov] (TIN) 

 

Como você define as despesas operacionais de 2020 (para negócios que começam em ou 
após 01/01/20 apenas)? 

Despesas operacionais de 2020 podem incluir quaisquer despesas operacionais de negócios 

incorridas em 2020, exceto para aqueles listados como inelegíveis. Os usos inelegíveis de fundos 

são descritos acima. 

O que significa ter estabelecido sua empresa em Rhode Island antes de 01/01/21? 

Exemplos de maneiras de demonstrar isso incluem (1) registrado na Divisão de Tributação do RI, 

(2) registrando-se em um município, ou (3) registrando-se para fazer negócios no estado com o 
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secretário do RI de Gabinete do Estado. Nota: O Comércio e o Estado se reservam o direito de 

solicitar documentação adicional para demonstrar que uma empresa atende a esses critérios. 

E se minha empresa estiver fechada desde o início da pandemia; sou elegível para me 
inscrever? 

Contanto que sua empresa tenha sido estabelecida antes de 01/01/21, não esteja 

permanentemente fechada e planeja pagar impostos para 2020, você é elegível para solicitar o 

Subsídio de Alívio. 

Posso me inscrever duas vezes se possuir duas empresas? 

Sim. Se você possui duas entidades comerciais, pode se inscrever separadamente para cada 

entidade. 

As empresas de cuidados infantis são elegíveis? 

Não. No entanto, as empresas de cuidados infantis são elegíveis para financiamento no âmbito 

do Programa de Assistência ao Cuidado Infantil, operado pelo Departamento de Serviços 

Humanos de Rhode Island. Para mais informações, por favor clique aqui. 

Os proprietários e empresas imobiliárias são elegíveis? 

Não, proprietários e empresas imobiliárias não são elegíveis para este programa de subsídios. 

Real inelegível negócios imobiliários / proprietários incluem aqueles que são passivos ou 

especulativos. Exemplos incluem: 

 Negócios passivos de propriedade de incorporadores e proprietários. 

 Empresas envolvidas principalmente em subdividir bens imóveis em lotes e desenvolvê-los 

para revenda por conta própria ou vendendo lotes. 

 Empresas que se dedicam principalmente a possuir ou comprar bens imóveis e alugá-los por 

qualquer objetivo. Por exemplo, shopping centers e modelos de negócios semelhantes que 

geram receita por alugar espaço para acomodar empresas independentes que fornecem 

serviços diretamente para o instalações públicas, residenciais, edifícios / complexos de 

apartamentos e parques de casas móveis. 

 Empresas que têm como principal objetivo a locação de terrenos para instalação de torre de 

telefonia celular, painéis solares, outdoors ou turbinas eólicas. 

 Empresas que celebraram um contrato de gestão com um terceiro que concede o a critério 

exclusivo da empresa de gestão para gerenciar as operações do negócio, incluindo controle 

sobre os funcionários, as finanças e as contas bancárias da empresa, sem envolvimento do (s) 

proprietário (s) da empresa solicitante, 

 Negócios imobiliários especulativos que incluem, entre outros: 



o Construção de casas para venda futura; e 

o Lançamento de casa ou modelos de negócios semelhantes relacionados à compra, 

reabilitação e revenda de imóveis. 

 

Isso não inclui empreiteiros gerais, empresas de construção e negócios semelhantes envolvidos 

no construção ou manufatura de infraestrutura ou edifícios em propriedades que não são 

principalmente engajadas em negócios imobiliários especulativos. 

 

Acho que deveria ser elegível, mas não sou - existe um processo de apelação? 

Se você gostaria de fornecer comentários ou sugerir alterações neste programa, envie-nos um 

e-mail para info@commerceri.com. 

 

 

Em Geral 

Esses subsídios são tributáveis? 

O IRS publicou informações [irs.gov] indicando que “recebimento de uma subvenção 

governamental por uma empresa geralmente não é excluído da receita bruta da empresa 

segundo o Código Tributário Federal e, portanto, tributável." Consulte seu contador ou fiscal 

para entender mais sobre o seu situação fiscal e como esta orientação se aplica. 

 

Se minha empresa ou organização receber um prêmio, o nome, endereço e valor do 
prêmio ser tornado público? 

Sim. O financiamento federal usado para essas concessões exige a divulgação pública de nomes 

de empresas, endereços e valores de prêmios. Se uma empresa não quiser que essas 

informações sejam tornadas públicas, ela deve não enviar o pedido de subvenção. 

 

Quando posso esperar uma resposta? 

Se você não receber uma resposta nossa dentro de 7 dias úteis após o envio de sua 
inscrição, entre em contato com o Help desk do Commerce enviando um e-mail para 

info@commerceri.com ou ligando para (401) 521-HELP. 

Fique atento à sua caixa de entrada para receber e-mails de nosso parceiro, o Community 

Reinvestment Fund (CRF). 
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Se tivermos dúvidas durante o processamento de sua inscrição, um revisor do CRF entrará em 

contato com você por e-mail. 

Os emails virão de endereços que terminam em @ crfusa.com. 

 

Quando os fundos começam a fluir? Quando vou receber meu financiamento? 

Os candidatos que enviarem uma inscrição preenchida receberão a confirmação do recebimento 

de sua inscrição imediatamente. Se os processadores do subsídio tiverem alguma dúvida, eles 

entrarão em contato em até 7 dias úteis. Nós esperamos que a grande maioria dos candidatos 

receba seus cheques pelo correio em até 3 semanas após a inscrição apresentação. 

 

Como os prêmios da concessão serão entregues? 

Os prêmios de subsídio serão enviados para o endereço de correspondência incluído na 

inscrição. Por favor, certifique-se de que os endereços usados para se inscrever são precisos 

para garantir a entrega oportuna do pagamento. 

 

Que outras fontes de financiamento estão disponíveis? É muito tarde para se inscrever no 
PPP? 

O Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento (PPP) está oferecendo empréstimos até 31 

de maio. RI Commerce tem contratado com provedores de Assistência Técnica para apoiar 

empresas na aplicação de PPP ou empréstimo de PPP perdão. Para obter mais informações 

sobre este e outros programas, clique aqui. 
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