
Informações e perguntas frequentes sobre 
doações para pequenas empresas 
Esta página inclui informações preliminares para empresas que buscam uma doação de auxílio 
para pequenas empresas. Antes de prosseguir, é recomendável que as pessoas leiam 
minuciosamente o descrito abaixo para obter mais informações, e que verifiquem com frequência 
se há atualizações.  

Estamos monitorando as perguntas enviadas para SmallBusinessGrants@lisc.org e publicaremos 
respostas e atualizações para transparência e acesso às informações de todos os possíveis 
candidatos. 
  

Sobre a LISC  

A LISC é uma das maiores empresas sociais do país, apoiando projetos e programas para 
revitalizar comunidades carentes e trazer maior oportunidade econômica aos moradores. 
Investimos em moradias populares, escolas de qualidade, ruas mais seguras, empresas e 
programas em crescimento que conectam as pessoas a oportunidades financeiras. Em resposta à 
pandemia, estamos fornecendo recursos e experiência para apoiar comunidades, empresas e 
pessoas. Aprenda mais sobre nós. 

Informações gerais sobre a inscrição para doação  
 

Elegibilidade  

Os candidatos podem se inscrever apenas para uma empresa, e devem ter 18 anos para se 
inscrever. Para empresários com várias empresas, preencha essa inscrição levando em 
consideração a maior das empresas. Cada doação é limitada a uma doação por identificação 
fiscal de pessoa física e jurídica. 

As doações serão concedidas a empresas qualificadas, e a elegibilidade será baseada em envios 
precisos e completos. Será dada prioridade principalmente a empresários de cor, empresas 
pertencentes a mulheres e veteranas, e outras empresas em locais historicamente mal atendidos 
que não tenham acesso a capital flexível e acessível. 

Todos os selecionados deverão certificar que estão promovendo os melhores interesses da 
comunidade e que foram impactados negativamente pela crise do Covid-19. 

Organizações sem fins lucrativos não são elegíveis para esse programa de financiamento de 
alívio.  Certifique-se de verificar a página de recursos para Covid-19 da LISC: 
https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/ para obter os recursos mais recentes disponíveis 
para organizações e indivíduos sem fins lucrativos.  
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Privacidade 

As informações fornecidas no processo de inscrição são de responsabilidade de cada candidato. 
As inscrições enviadas ao portal permanecem confidenciais para o público em geral e para todos 
os outros candidatos. Os candidatos não responsabilizarão a LISC, suas afiliadas, membros, 
parceiros e funcionários por perdas, danos, custos ou despesas de qualquer tipo relacionados ao 
uso ou à adequação, precisão ou integridade de qualquer informação carregada no formulário. 
Consulte a Política de Privacidade da LISC para obter mais detalhes. 
  

Conflito de interesses 

Diretores, executivos, funcionários e contratados atuais da LISC, bem como patrocinadores e 
membros da família de tais indivíduos (cônjuge, pais, filhos, netos, bisnetos e cônjuges de filhos, 
netos e bisnetos) não são elegíveis para solicitar ou procurar uma doação. Além de verificar se 
não existe conflito com a LISC, em cada rodada, os candidatos precisarão estabelecer da mesma 
forma que não têm conflito com nenhum doador ou financiador envolvido nesse grupo 
específico. A lista de doadores/financiadores conectados a uma rodada específica será divulgada 
explicitamente para resposta do candidato ou finalista. 
  

Publicidade 

Se concedido, saiba que as informações, nome, declarações e outras informações fornecidas pela 
empresa/candidato durante o processo de concessão podem ser usadas para fins promocionais em 
todas as formas e meios, e a empresa/solicitante pode ser contatada pela LISC e/ou pelos 
patrocinadores do programa para tais fins. O candidato concede à LISC e ao patrocinador do 
programa uma licença perpétua para usar essas informações sem compensação adicional (exceto 
quando proibido por lei) e sem qualquer direito de revisar e/ou aprovar esse conteúdo. Até ser 
notificado, os candidatos devem concordar em não compartilhar publicamente nenhum status de 
finalista, incluindo, entre outros, em todas as plataformas de redes sociais, mídias ou publicações 
locais. 
  

Monitoramento 

A LISC pode monitorar e conduzir as atividades de avaliação financiadas pela Doação de 
Recuperação para Pequenas Empresas. Isso pode envolver uma análise dos dados quantitativos 
ou qualitativos necessários para entender o impacto do fundo. 
  

Perguntas frequentes 
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Posso alterar minha inscrição depois de enviada? 
É recomendável que, antes de preencher e enviar o formulário on-line, os candidatos revisem as 
respostas com atenção, pois seu trabalho poderá não ser salvo se você sair da página da web 
antes de enviar a inscrição. Você também pode perder o trabalho feito se a Internet se 
desconectar, ou como resultado de outros problemas em potencial no navegador da Web. A LISC 
não pode aceitar alterações na inscrição depois que ela for enviada, portanto, revise-a com 
atenção. 
  

Os candidatos a doações recebem uma confirmação de que enviaram sua inscrição? 
Todo candidato recebe uma tela de confirmação depois que todos os campos tiverem sido 
preenchidos corretamente e depois de clicar em "Pronto".  
  

Se eu tiver me candidatado em uma rodada anterior, tenho que me candidatar novamente 
ou minha candidatura anterior estará válida? 

 

Não, as candidaturas não valem para as rodadas posteriores. Você deve fazer uma nova 
candidatura a cada rodada de subsídios para ser considerado para o financiamento dessa rodada. 
Cada rodada possui aspectos únicos e requisitos distintos dos financiadores. 
  

Se eu tiver recebido um Subsídio de Alívio para Covid da LISC em uma rodada anterior, 
posso me candidatar novamente nas rodadas subsequentes? 

Os beneficiados nos grupos anteriores do Subsídio de Alívio para Covid da LISC não são 
elegíveis para vários prêmios e não devem se candidatar novamente, mesmo que possuam várias 
empresas. 

Quando o portal de inscrição on-line da LISC será fechado para envio?  
As inscrições estão sendo aceitas em "rodadas".  Uma rodada é aberta por uma semana, e depois 
fechada.  As datas para cada rodada são publicadas no site da LISC.  
  

O que é o registro? 
Você pode se registrar aqui para ser notificado da abertura das rodadas de doação. 

Como serei contactado ou sei se receberei a doação? 

A LISC utilizará primariamente o e-mail para se comunicar com todos os candidatos. Verifique o 
e-mail regularmente, incluindo as pastas de spam. As atualizações por e-mail para todos os 
candidatos virão do LISC Small Business Relief Grant Program (enews@lisc.org). Os 
finalistas receberão as próximas etapas do Small Business Relief Grant Finalist. 



Os finalistas serão notificados por e-mail e deverão responder prontamente. A devolução de 
qualquer mensagem ou documento de notificação do beneficiário como não entregue pode 
resultar na desqualificação do candidato, na desistência do seu interesse na doação e na seleção 
de um substituto dentre todos os finalistas elegíveis restantes. 

O que significa ser um "finalista", e será necessária a apresentação de documentação 
adicional? 

 

Se sua empresa for selecionada como finalista, você será notificado por e-mail. Ser selecionado 
como finalista não garante que você receberá uma doação. Como finalista, será necessária 
documentação adicional para conferir e verificar as informações comerciais para a devida 
diligência, cujos parâmetros são exigidos pela fonte de financiamento. Isso pode incluir uma 
pesquisa de antecedentes que a LISC realizará às nossas custas e o envio de informações 
adicionais para incluir informações de verificação, como data de nascimento, SSN, TIN/ITIN, 
EIN, W-9 e informações bancárias apropriadas, a fim de receber fundos via ACH, se concedidos. 
A verificação de antecedentes não envolve informações de crédito ou pontuação de crédito. 

Se for selecionado como finalista, você receberá um e-mail da LISC nas seguintes datas 
listadas abaixo: 

• Rodada 1 - até 29 de abril 
• Rodada 2 - até 25 de maio 
• Rodada 3 - até 12 de junho 
• Rodada 4 - até 3 de julho 
• Rodada 5 – até 21 de agosto 

Qual é o tamanho dos subsídios? 

Os subsídios serão feitos em valores que variam de US$ 5.000 a US$ 20.000. A LISC usará o 
financiamento para conceder doações a empresas que enfrentam pressão financeira imediata por 
causa do Covid-19. 

Para que o subsídio pode ser usado? 

• Contas apagar, incluindo aluguel e serviços públicos 
• Folha de pagamento (incluindo o candidato) 
• Pagar dívidas pendentes com fornecedores 
• Outros custos operacionais imediatos 
O candidato deverá cumprir integralmente todas as leis, ordens executivas, regras e regulamentos 
federais, estaduais, locais (e quaisquer outros governamentais) aplicáveis em relação ao uso de 
fundos doados. 

O subsídio precisa ser reembolsado? 



Não, esses subsídios não precisam ser reembolsados. No entanto, todos os impostos associados 
à aceitação e/ou uso do dinheiro doado são de responsabilidade exclusiva do candidato. O 
dinheiro doado será relatado pela LISC à IRS conforme a LISC considerar necessário, de 
acordo com a lei aplicável. É ainda política da LISC que todos os candidatos da LISC sejam 
aconselhados a consultar seus próprios profissionais tributários e/ou consultor jurídico para 
verificar o impacto tributário das doações em dinheiro. A LISC emitirá um formulário 1099 para 
todas as doações de US$ 600 ou mais.  

 

O recebimento da doação afetará a elegibilidade para outras programas federais de auxílio 
ou seguro-desemprego? 

A doação pode afetar seu pedido de seguro-desemprego se a doação for usada para pagar as 
despesas da folha de pagamento durante o período em que você recebe benefícios de 
desemprego. A quantia de assistência de desemprego geralmente é determinada pelas receitas 
recentes e, provavelmente, você terá que certificar semanalmente toda receita recebida na 
semana anterior como salário. Consulte o departamento de desemprego do seu Estado para obter 
mais informações sobre pedidos de seguro-desemprego. 

A concessão de um subsídio pela LISC não afetará a capacidade de uma empresa solicitar e 
receber um empréstimo PPP da SBA ou outro auxílio federal disponível sob a Lei CARES. No 
entanto, os candidatos são avisados de que as mesmas despesas corporativas não podem ser 
financiadas por uma doação da LISC e por fundos federais. Os beneficiários de empréstimos PPP 
ou outros financiamentos sob a Lei CARES devem estar preparados para demonstrar, mediante 
solicitação da SBA ou de outra agência governamental, ou como componente de um pedido de 
perdão de um empréstimo PPP, que nenhuma outra fonte de financiamento foi usada para pagar 
os mesmos custos que os pagos pelo empréstimo PPP ou financiamento sob a Lei CARES. 

Tem outras dúvidas? 

Estamos monitorando as perguntas enviadas para SmallBusinessGrants@lisc.org e publicando 
respostas e atualizações nesta página para apoiar a transparência e o acesso igualitário às 
informações por todos os candidatos. 
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