
Fundo de Subsídios de Emergência para Pequenas Empresas de Newark 
 
Perguntas Frequentes 
 
Q: Quais são os critérios de elegibilidade? 
A: Seu negócio deve atender os seguintes: 

- Ter um negócio não residencial com um estabelecimento físico localizado em 
Newark 

- Ter dez (10) empregados ou menos. 
- Sofrer uma perda direta devido ao COVID-19 

 
Q: Onde posso me inscrever? 
A: O aplicativo está disponível no site da United Way of Greater Newark 
https://uwnewark.org/ debaixo de Resources for Organizations. Ou você pode ir 
diretamente para a inscrição on-line em 
https://www.surveymonkey.com/r/NewarkSmallBusinessCOVID19Grant 
 
Q: Quais documentos financeiros são necessários para a inscrição? 
A: Envie a documentação para sbapp@uwnewark.org com o nome da sua empresa 
como o sujeito. Todas as informações serão tratadas confidencialmente. 

- Demonstrações Financeiras: extrato bancário e balanço auditado, ou de 
contadores, ou QuickBooks 

- Exemplo de evidência de dificuldade/perda: Uma declaração explicando como 
sua empresa está impactado. Ou você pode fornecer o fisco de janeiro a março 
de 2019 e receita de janeiro a março de 2020. Ou a regulamento dizendo que 
sua empresa teve que ser fechada para clientes 

- Orçamento mostrando como os fundos premiados serão usados 
- Registro do negócio (NJ BRC) 
- Informações sobre folha de pagamento/empregados ou 1099s 
- Prova de seguro de responsabilidade  

 
Q: Documentos editados são aceitáveis? 
A: Só apague informações muito confidenciais, como um número de segurança social. 
 
 

https://uwnewark.org/
https://www.surveymonkey.com/r/NewarkSmallBusinessCOVID19Grant


Q: Que evidência de dificuldade eu forneço? 
A: Evidência de dificuldade/perda pode ser um ou mais dos seguintes: 

- Uma declaração explicando como seu negócio foi impactado. 
- Forneça o fisco de janeiro a março de 2019 o fisco de janeiro a março de 2020. 
- Se for um restaurante, forneça a regulamento informando que sua empresa deve 

ser fechada para os clientes. 
 
Q: Eu apliquei para a subvenção. Quando os premiados serão notificados? 
A: Os premiados serão notificados dentro de 10 dias úteis após a inscrição. 
 
Q: Quando é que os premiados receberão fundos? 
A: Os candidatos aprovados receberão o pagamento dentro de 30 dias após o envio 
completo da inscrição. 
 
Q: Eu sou uma pessoa indocumentada com uma LLC em Newark. Eu qualifico para me 
inscrever? 
A: Só cidadãos dos EUA o possuidores de um cartão verde são elegíveis. 
 
Q: Existe uma pontuação de crédito mínima? 
A: Pontuação de crédito não é considerada para esta subvenção. 
 
Q: Quanto tempo temos que estar em negócio para inscrever? 
A: O negócio deve estar em operação pelo menos um ano. 
 
Q: Não consigo carregar documentos no aplicativo. Como envio documentos para 
minha inscrição? 
A: Envie documentos como anexos para sbapp@uwnewark.org com o nome da sua 
empresa como o sujeito. 
 
Q: Eu estava completando a inscrição e tive que preparar a documentação. Quando 
voltei para o site, não me permite continuar. O que devo fazer? 
A: Por favor, inicie o processo de inscrição novamente com toda a documentação 
pronta. Complete a aplicação e envie a documentação como anexos para 
sbapp@uwnewark.org com o nome da sua empresa como o sujeito. 



Q: Não tenho uma folha de pagamento, uso 1099s. Ainda posso me inscrever? 
A: Sim, desde que você seja um negócio de Newark que tenha um escritório ou espaço 
comercial com menos de 10 empregados. Nota: Na inscrição, as perguntas 15 a 18 
tratam de empregados contratados (paga via 1099). Além disso, verifique se você 
especificou problemas especiais na pergunta 38 do aplicativo. 
 
Q: Acabei de assinar um contrato de locação em fevereiro e não tenho toda a 
documentação solicitada. Ainda posso me inscrever? 
A: Sim. Forneça o máximo de informações possível para provar que você ocupa o 
endereço que está alegar como o local da sua empresa. Inclua uma cópia do contrato 
que você assinou. Na pergunta 38, forneça uma nota explicando quais informações não 
estão disponíveis e por quê. 
 
Q: Comecei meu negócio no ano passado e minhas declarações fiscais corporativas 
não estão disponíveis. O que eu posso enviar em vez de declarações fiscais? 
A: Envie demonstrações financeiras do seu software de contabilidade (por exemplo, 
Quickbooks) ou qualquer outra evidência para provar que você tem um negócio ativo 
que opera há mais de um ano para sbapp@uwnewark.org com o nome da sua 
empresa como o assunto. 
 
Q: Sou gerente de propriedade com empregados de manutenção. Posso solicitar esta 
subvenção? 
A: Você deve ter um negócio formado legalmente ou um único proprietário, LLC ou 
corporação com um endereço comercial e não residencial com 10 empregados ou 
menos. 
 
Q: Que prova você precisa para mostrar que não estou recebendo renda dos 
inquilinos? 
A: Forneça e-mails ou cartas de inquilinos informando que eles não podem mais pagar. 
Verificações de cheques cancelados para janeiro a março de 2020 também serão 
aceitos. 
 
 
 



Q: As organizações sem fins lucrativos podem se inscrever? 
A: Empresas sem fins lucrativos não são elegíveis para solicitar esta subvenção. 
Organizações sem fins lucrativos podem se inscrever no Empréstimo de Desastre 
Econômico por SBA e Avanço de Empréstimo de $10.000 no 
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options 
 
Q: Uma empresa de serviços de entretenimento pode se inscrever? 
A: O negócio deve ser um negócio formado legalmente (único proprietário, LLC, 
corporação) com um endereço comercial e não residencial em Newark com 10 
empregados ou menos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options

