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Introdução   
A prefeita Ballantyne aprovou um fundo de US $1,75 milhões para ajudar pequenas empresas a se 
recuperarem dos impactos econômicos negativos provocados pelo COVID-19. O Small Business Recovery 
Fund fornecerá ajuda financeira de até US $5,000 para empresas domiciliares qualificadas e até US $15,000 
para empresas físicas qualificadas localizadas na cidade de Somerville. Para mais informações, visite 
www.somervillema.gov/bizrelief  
 
Este programa destina-se a empresas que continuam a sofrer perda de receita como resultado da pandemia 
do COVID-19. Embora todos os negócios serão considerados, processaremos prioritariamente as inscrições 
das empresas com este perfil: 

• Empresas que não tenham recebido fundos da prefeitura anteriormente 
• Que tenham 10 ou menos funcionários em tempo integral 
• Empresas cujos proprietários em sua maioria (51% ou mais) representam populações desfavorecidas e 

se identificam como indivíduos BIPOC (negros, indígenas, pessoas de cor), imigrantes, mulheres, 
veteranos, LGBTQIA+, pessoas com deficiência 

• Empresas localizadas em uma área qualificada pelo HUD (QCT) 
 
Todas as empresas contempladas devem atender aos critérios a seguir a fim de serem consideradas para 
receber o fundo: 

1. Estar atualmente em operação e localizada na cidade de Somerville 
2. Estar em dia com as obrigações fiscais estaduais e federais 
3. Não ser uma rede ou franquia, a menos que a franquia seja de propriedade independente 
4. Em operação em Somerville desde antes de 1 de abril de 2021 
5. Operando em 5 ou menos locais 
6. Demonstrar prova de impactos negativos do COVID-19 
7. Ter menos de 20 funcionários em tempo integral 
8. Possuir uma licença do negócio ou certificado do negócio emitido pelo City Clerk Office de Somerville, 

válido até 31 de janeiro 2023 

 
Observe que você deve ter acesso a um  e-mail para concluir o processo de registro e enviar a inscrição. 
 
Despesas elegíveis 
A cidade de Somerville concederá assistência financeira a empresas qualificadas. 
Empresas Físicas - Perda de receita líquida de até US$15.000 

• Empresas com localização física 
• Empresas com fins lucrativos localizadas em Somerville 
• Capaz de demonstrar uma diminuição na receita líquida 
• Estar em operação em Somerville antes de 1 de abril de 2021 
• Pequenas cadeias de propriedade independente com 5 ou menos filiais 

Fundo para Recuperação de Pequenas Empresas da Cidade de 
Somerville 
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• Empresas com 20 ou menos funcionários em tempo integral 
• Empresas com funcionários que recebem 1099 são elegíveis 

Empresas Domésticas - Perda de receita líquida de até US$5.000 
• Empresas com fins lucrativos localizadas em Somerville 
• Capaz de demonstrar uma diminuição na receita líquida 
• Estar em operação em Somerville antes de 1 de abril de 2021 
• Empresas com 20 ou menos funcionários em tempo integral 
• Empresas com funcionários que recebem 1099 são elegíveis 
 

Documentação necessária 
Se o seu negócio está operando  em Somerville desde 2019 ou 2020, pode optar por enviar qualquer uma das 
opções de documentação supracitadas. 
Para empresas que estão optando por demonstrar perda de receita líquida de 2019 a 2021 

• Declaração de Imposto de Renda de 2019 e 2021 
• Licença do negócio ou certificado do negócio emitido pelo City Clerk Office de Somerville 
• Formulário W-9 (preenchido) 
• Número de identificação federal 

 
Para empresas que estão optando por demonstrar perda de receita líquida de 2020 a 2021 

• Declaração de Imposto de Renda de 2020 e 2021 
• Licença do negócio ou certificado do negócio emitido pelo City Clerk Office de Somerville 
• Formulário W-9 (preenchido) 
• Número de identificação federal 

 
Para empresas que estão optando por demonstrar perda de receita líquida de 2021 a 2022 

• Declaração de Imposto de Renda de 2021 
• Demonstração anual de lucros e perdas de 2022 
• Licença do negócio ou certificado do negócio emitido pelo City Clerk Office de Somerville 
• Formulário W-9 (preenchido) 
• Número de identificação federal 

 
---------------------------------------- Página intencionalmente deixada em branco ----------------------------------------- 
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---------------------------- Leia este documento na íntegra antes de prosseguir ----------------------------- 
 
Instruções gerais 

Os processos de registro e inscrição foram desenvolvidos para uso com estes dispositivos e navegadores: 
• Google Chrome no Windows 
• Microsoft Edge Chromium no Windows 
• Mozilla Firefox no Windows 
• Safari no Mac OS X 

Processo de duas etapas para solicitar a assistência financeira 

A etapa 1 do processo é registrar-se no sistema enviando um Formulário de Registro. Você precisará fornecer 
seu endereço de e-mail. 
A etapa 2 do processo é enviar o Formulário de Inscrição. 
 
Preenchendo os formulários 

• Você não pode editar o formulário depois de enviá-lo. O formulário será processado após o envio. 
• Um asterisco (*) indica um campo obrigatório (consulte “Informações para se inscrever” a fim de obter 

a lista de informações e documentação obrigatórias). 

Etapa 1: Enviar um formulário de registro de candidato  

 
 
 
 

 
 

1. Acesse o Grant Portal em https://iparametricsbpa.workflowcloud.com/forms/ccfda2f9-a538-4e34-8a83-
3066355e6486 para iniciar o processo de registro. 

INSTRUÇÕES 

Você deve preencher uma verificação básica de elegibilidade para enviar o formulário de 
registro do candidato. Com base em suas respostas à verificação de elegibilidade, você 
pode não ser elegível para um prêmio. Se você for inelegível, não poderá enviar o 
formulário de inscrição. 

Você deve fornecer um endereço de e-mail no formulário de inscrição. Observe que este 
endereço de e-mail será usado como o endereço de e-mail do contato primário em seu 
formulário de inscrição. 
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2. Inicie o processo de registro seguindo as instruções da primeira guia e, em seguida, prossiga para a 
segunda guia e terceira guia, nessa ordem. Você poderá enviar o formulário na terceira guia. 

 

3. Após enviar o formulário de registro, você receberá um e-mail de verificação de registro da 
iParametrics <nintex@workflowcloud.com>. Por favor clique no link no e-mail. Um formulário 
semelhante ao abaixo será aberto. Clique no botão "Verificar e-mail" para concluir o processo de 
registro.  

 

4. Após verificar seu e-mail, você receberá um e-mail de confirmação de registro da iParametrics 
<nintex@workflowcloud.com> com os links para o formulário. A inscrição pode ser iniciada e enviada 
de uma só vez, ou pode ser iniciada e salva, se necessário. A seção abaixo, “Enviar um formulário de 
inscrição – Para Iniciar uma inscrição” fornece instruções sobre como iniciar uma inscrição e salvar ou 
enviar o formulário. Se o formulário for salvo, consulte a seção “Enviar um formulário de inscrição – 
Para continuar em uma inscrição salva” para obter instruções sobre como acessar sua inscrição salva.  

O e-mail de verificação expirará após 3 dias – se você não verificar seu e-mail em 3 dias, 
será necessário reiniciar o processo de registro. 
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Etapa 2: Enviar um formulário de inscrição  

      Para iniciar uma inscrição 
 

1. Clique no link de início do aplicativo enviado no email de confirmação de registro. 
a. Se o link não funcionar, copie e cole o URL no seu navegador da web. 

2.  Você será solicitado a fornecer um endereço de email – digite o mesmo endereço de email com o qual 
você se registrou e clique em “Next”. 

 
3. Se o seu endereço de email estiver associado a uma conta da Microsoft (por exemplo, Microsoft 365 

Family, Microsoft, Personal, Microsoft 365 for Business etc.), você será solicitado a inserir a senha da 
sua conta da Microsoft. 

a. Pode ser necessário executar etapas de segurança adicionais, dependendo de como sua conta 
da Microsoft está configurada. 

b. Observe que não salvamos sua senha em nosso sistema. 

Se o seu endereço de email não estiver associado a uma conta da Microsoft: 
a.  Você receberá um email da iParametrics LLC com um código de uso único para fazer login. 

Navegue até a caixa de entrada do seu endereço de email registrado e abra o email com o 
código de uso único. 

b.  Faça login usando o código de uso único. 

Não inicie o formulário de inscrição até que você tenha se registrado com sucesso no 
programa. Você não poderá acessar o formulário se não estiver cadastrado. 
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4.  e solicitado, aceite o pedido de permissão. Para dúvidas ou preocupações sobre a solicitação, entre 
em contato conosco pelo email SomervilleGMS@iParametricsDS.com ou pelo telefone (617) 863 - 2160, 
de segunda a sexta, das 9h às 17h. 

 
5.  Inicie o processo de inscrição preenchendo o formulário de inscrição com todas as informações 

necessárias e documentação de apoio.  
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6. Como candidato, você pode optar por preencher toda a inscrição de uma só vez ou optar por salvar a 
inscrição a qualquer momento e continuar mais tarde.  

a. Para preencher a inscrição de uma só vez, preencha o formulário na íntegra e clique no botão 
“Enviar” no final do formulário. Depois de enviar o formulário de inscrição, você receberá um 
email de confirmação dentro de duas horas com um ID de inscrição - salve este email para seus 
registros.  

b.  Para salvar o aplicativo e continuar mais tarde, clique no botão “Salvar” na parte inferior do 
formulário. Certifique-se de que “The form has been saved.” A fita verde aparece na parte 
superior da tela antes de fechar o formulário de inscrição. Se o formulário for salvo, consulte a 
seção “Enviar um formulário de inscrição – Para continuar em uma inscrição salva” para obter 
instruções sobre como acessar sua inscrição salva.   

 
 

 
  

Todos os formulários salvos devem ser concluídos e enviados dentro de 30 dias a partir 
da data de início ou serão excluídos automaticamente pelo sistema. 

Enquanto a inscrição passa pelo processo de revisão, um Gerente de Caso pode entrar 
em contato com o Requerente usando as informações de contato do Contato Primário, 
caso seja necessária alguma informação adicional. É responsabilidade do candidato 
responder em tempo hábil. Se o candidato não responder ao Gerente de Caso em 
tempo hábil, o processo de inscrição poderá ser desativado.  
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      Para continuar em uma inscrição salva  
 

1. Clique no Link de Continuação do Formulário enviado no email de confirmação do cadastro. 
a. Se o link não funcionar, copie e cole o URL no seu navegador da web. 

2. Siga as etapas 2 a 4 de “Para iniciar uma inscrição” para fazer login.  
3.  Navegue até a página “Submit a form” usando o menu de navegação à esquerda da tela. 

 
4.  Clique em seu formulário salvo na seção “Draft forms” na parte superior da tela.  

 
5.  Continue preenchendo o formulário de inscrição com todas as informações necessárias e 

documentação de apoio.  

 
6.  Continue a salvar e continue no formulário quantas vezes forem necessárias seguindo a Etapa 6 “Para 

iniciar uma inscrição” e todas as etapas em “Para continuar em uma inscrição salva”. Após o 
preenchimento completo do formulário, clique no botão “Enviar” no final do formulário. Depois de 
enviar o formulário de inscrição, você receberá um email de confirmação dentro de duas horas com 
um ID de inscrição - salve este e-mail para seus registros. 

 Todos os formulários salvos devem ser concluídos e enviados dentro de 30 dias a partir 
da data em que são salvos ou serão excluídos automaticamente pelo sistema. 
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Esta seção identifica as informações e documentações obrigatórias e opcionais que podem ser inseridas no 
aplicativo. As informações necessárias devem ser inseridas para enviar o pedido. A documentação necessária 
deve ser anexada. Todas as informações e documentação necessárias são indicadas com um asterisco abaixo. 

Informações sobre a solicitação 
• Razão social da empresa * 
• Endereço físico, Cidade, Estado, Código postal * 
• Endereço de correspondência, Cidade, Estado, Código postal  
• Tipo de negócios * 

o Opções incluem Corporação, LLC, S, C, ou P, Empresa Individual 
• Data em que o negócio foi registrado na cidade de Somerville * 
• Número de Identificação de Entidade Federal *  
• A empresa está atualmente em falência? * 
• Receita líquida (2019, 2020, 2021) * 
• Nome, Título, Preferência de idioma, Email, Telefone do Contato Primário *  

o O Contato Primário servirá como o contato principal para o processo de solicitação, revisão, relatório 
e administração do fundo 

• Endereço de correspondência, Cidade, Estado, Código postal do Contato Primário * 
• Nome, Título, Preferência de idioma, Email, Telefone do Representante Autorizado *  

o O Representante Autorizado deverá assinar o contrato de assistência financeira concordando em 
cumprir os termos e condições do Fundo para Recuperação de Pequenas Empresas da Cidade de 
Somerville, MA 

• Endereço de correspondência, Cidade, Estado, Código postal do Representante Autorizado * 
• Qual tipo de assistência você gostaria de solicitar? * 

o Opções incluem Assistência Financeira para empresas Físicas, Assistência Financeira para Empresas 
Domésticas  

• A empresa recebeu algum dinheiro da prefeitura no passado relacionado à pandemia? * 
Se “Yes”: 
à Em quantas rodadas de assistencia a sua empresa recebeu financiamento (Rodada 1, 2, 3 ou outdoor 

dining)? * 
• Sua empresa tem 10 ou menos funcionários em tempo integral? * 
• A empresa está localizada em uma área qualificada pelo HUD (QCT)? * 

o Clique aqui para verificar se sua empresa está localizada em uma área qualificada pelo HUD (QCT) 
• A empresa se identifica como tendo 51% ou mais de propriedade representada por indivíduos BIPOC 

(negros, indígenas, pessoas de cor), imigrantes, mulheres, veteranos, LGBTQIA+, pessoas com 
deficiência? * 

 Documentação Necessária   
 Para empresas que estão optando por demonstrar perda de receita líquida de 2019 ou 2020 a 2021: 
• Declaração de Imposto de Renda 2019 ou 2020 * 
• Declaração de Imposto de 2021 * 
• Formulário W-9 * 
• Licença do negócio ou certificado do negócio emitido pelo City Clerk Office de Somerville * 

Para empresas que estão optando por demonstrar perda de receita líquida de 2021 a 2022: 
• Declaração de Imposto de 2021 * 

INFORMAÇÕES PARA SE INSCREVER 
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• 2022 Demonstração de Lucros e Perdas do Ano * 
• Formulário W-9 * 
• Licença do negócio ou certificado do negócio emitido pelo City Clerk Office de Somerville * 

 
Questões adicionais? SomervilleGMS@iParametricsDS.com ou (617) 863 - 2160 


