Pedido completo
Impacto da COVID
A receita de sua empresa teve um impacto negativo em decorrência da Covid?
A partir de HOJE, qual é a estimativa de perda de receita como resultado do fechamento de sua empresa
ou redução nas vendas?

Auxílio pela COVID-19 – Atestado de duplicidade de benefícios
Este atestado deve ser preenchido por todas as empresas que estiverem se candidatando, receberam o
subsídio e/ou receberam qualquer auxílio financeiro dos Programas de Auxílio a Pequenas Empresas da
Fase 3 (Phase 3 Small Businesses Assistance Programs) oferecidos pela New Jersey Economic
Development Authority (NJEDA). As informações contidas neste atestado fornecerão à NJEDA
informações essenciais para o processamento do pedido exigidas pela Lei Stafford, Seção 312, sobre
Duplicidade de Benefícios. Você é um signatário autorizado (proprietário, CEO ou diretor em nível
semelhante) desta entidade. Atesto e certifico para o Governo Federal dos Estados Unidos e para a
NJEDA o que se segue:
Você se candidatou a qualquer outro Programa de Auxílio pela Covid-19 (programa de subsídio e/ou
empréstimo da NJEDA [NJEDA Grant and/or Loan Program], Programa de proteção a folha de
pagamento da Administração de Pequenas Empresas [Small Business Administration Paycheck
Protection Program], SBA EIDL [Small Business Association Economic Injury Disaster Loan], SBA EIDG
[Small Business Association Economic Injury Disaster Grant], de outro estado ou município local ou
seguro)?
Sim
Se "Sim", para quais programas você se candidatou?
Programa de proteção a folha de pagamento (Paycheck Protection Program, PPP), da Associação de
Pequenas Empresas (Small Business Association, SBA)
Subsídio para Desastres por Danos Econômicos (Economic Injury Disaster Grant, EIDG) da Small Business
Association
Empréstimo para Desastres por Danos Econômicos (Economic Injury Disaster Loan, EIDL) da Small
Business Association
Auxílio de Subsídio Emergencial para Pequenas Empresas da NJEDA
(NJEDA Small Business Emergency Loan Assistance)
Fase 1 do Auxílio de Subsídio Emergencial para Pequenas Empresas da NJEDA
(NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance Phase 1)
Fase 2 do Auxílio de Subsídio Emergencial para Pequenas Empresas da NJEDA
(NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance Phase 2)

Lei CARES – Financiamento do condado local
(CARES Act Funding From Local County)
Financiamento imobiliário e hipotecário de Nova Jersey Covid-19 – Subsídio para Locatários
(New Jersey Housing and Mortgage Finance Covid-19 Landlord Grant)
Programa de Subsídio de Auxílio Emergencial de Locação para Pequenas Empresas da Autoridade de
Redesenvolvimento de Nova Jersey
(New Jersey Redevelopment Authority Small Business Lease Emergency Assistance Grant Program)
Recebimentos de seguros
Outro programa/Fonte de financiamento
Fase 2 do Auxílio de Subsídio Emergencial para Pequenas Empresas da NJEDA
(NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance Phase 2)
Situação na Fase 2 do Auxílio de Subsídio Emergencial para Pequenas Empresas da NJEDA
(NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance Phase 2 Status)
Valor aprovado da Fase 2 do Auxílio de Subsídio Emergencial para Pequenas Empresas da NJEDA
(NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance Phase 2 Amount Approved)
Data da aprovação da Fase 2 do Auxilio de Subsídio Emergencial para Pequenas Empresas da NJEDA
(NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance Phase 2 Approved Date)
Finalidade dos fundos da Fase 2 do Auxílio de Subsídio Emergencial para Pequenas Empresas da NJEDA
(NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance Phase 2 Purpose of Funds)

Certificação de necessidade/uso dos fundos
Sua entidade foi considerada uma empresa de atividades essenciais, conforme definido na Ordem
Executiva do Governador Murphy?
Você conseguiu permanecer aberto ou reabrir depois de 9 de março de 2020?
A sua empresa ainda está operacional e você pretende reabri-la?
Revisado – A sua empresa ainda está em operação e você pretende reabri-la?
Depois de receber os possíveis fundos duplicados totais listados no Atestado de Duplicidade de
Benefícios, sua empresa ainda tem necessidades financeiras?
Qual o valor de fundos adicionais que a sua empresa precisa?
Se aprovado, para que finalidade sua empresa usaria esses fundos? (Marque todas as opções aplicáveis)
Folha de pagamento
Aluguel
Hipoteca

Estoques
Suprimentos
Outras despesas de capital de giro
Nenhuma das opções acima

Afiliação religiosa
Sua entidade é afiliada a uma organização religiosa, de credo ou religião?
Sua entidade é uma escola?
Os fundos de subsídios pagarão quaisquer custos associados ou relacionados à instrução acadêmica?
O currículo inclui educação religiosa?
Os fundos de subsídios pagarão quaisquer custos associados ou relacionados a religião?
A instrução religiosa é obrigatória (ou seja, todos os alunos devem se inscrever na disciplina ou curso
que contém a educação religiosa para obter a formação, certificação, diploma, etc. concedido como
resultado da conclusão do currículo exigido pela escola)?
Os alunos podem optar por sair, a seu próprio critério, de qualquer tipo de educação religiosa?
Uma parte qualquer dos fundos de subsídio pagará pelos custos de atividades, serviços ou programas ou
suprimentos, materiais, equipamentos ou outros itens usados em atividades, serviços ou programas?
A sua organização pagará os salários dos funcionários com os fundos do subsídio?

Lobby político
Sua empresa inclui finalidades de lobby/políticas?

Informações adicionais
Os requerentes devem responder às seguintes perguntas de histórico de antecedentes referentes à
execução de determinadas ações que podem resultar no impedimento ou na desqualificação de
elegibilidade nos programas. Para fins de resposta a essas perguntas, o termo “requerente” se refere à
entidade em busca de auxílio financeiro. NOTA: As respostas ao Questionário Jurídico no pedido à
NJEDA fornecem informações que a NJEDA deve avaliar para decidir se o requerente se qualifica.
Conforme disposto na Ordem Executiva 34 (Byrne 1976) e pelos regulamentos da NJEDA, uma resposta
afirmativa não desqualifica automaticamente um requerente. Além disso, a NJEDA deve considerar
todos os fatores atenuantes relevantes na determinação da seriedade de qualquer assunto listado em
resposta ao questionário.

Foram condenados e/ou considerados culpados e/ou declarados culpados e/ou considerados
responsáveis e/ou pagaram multa ou pagaram, de outra forma, para resolver alegações feitas pelo
governo em qualquer tribunal de qualquer violação da lei, exceto pequenos delitos de trânsito?
Tiveram negada licença ou permissão necessária para começar a operar seus negócios ou atuar em sua
profissão ou alguma licença ou permissão foi suspensa ou revogada por algum governo?
Foram suspensos, impedidos, desqualificados, tiveram negada uma classificação ou pré-qualificação, ou
foram declarados não responsáveis para licitação ou envio de um formulário de pré-qualificação na
execução ou para executar trabalhos em qualquer subcontrato de empreiteiro público?
Violaram os termos de contrato ou transação pública com gravidade a ponto de afetar a integridade de
um programa da agência?
Foram sujeitos a ação de medida liminar, ordem ou garantia em favor de qualquer agência
governamental, incluindo, entre outros, julgamentos ou garantias com base em impostos cobrados ou
multas e penalidades impostas por qualquer agência governamental?
O requerente é atualmente indiciado ou de outra forma criminal ou civilmente acusado por uma
empresa governamental de cometer uma violação da lei?

Declaração de lei de privacidade – Isenção por liberação
Esta declaração é fornecida em conformidade com as disposições da Lei Federal de Privacidade de 1974
(5 U.S.C. § 552a, nota) (93 P.L. 579 (1976)), que exige que as agências informem às pessoas quando suas
informações confidenciais forem solicitadas. A Economic Development Authority ("EDA") solicita sua
autorização para receber informações de suas declarações de renda bruta, imposto comercial
corporativo e imposto sobre vendas e uso de Nova Jersey, com a principal intenção de fornecer à EDA a
capacidade de confirmar a elegibilidade para subsídios financeiros sob o Lei de Auxílio, Alívio e
Segurança Econômica para o Coronavírus (“Lei CARES”), P.L. 116-136 (2020), conforme autorizado pela
legislação de Nova Jersey, para confirmar a elegibilidade da concessão de auxílio administrado pela EDA
de acordo com a N.J.S.A. 34:1B-5(jj) . A divulgação de suas declarações confidenciais de receita bruta,
imposto comercial corporativo e imposto sobre vendas e uso, e informações de restituição, incluindo o
número de identificação do contribuinte (por exemplo, TIN e/ou SSN), é voluntária para confirmar a
elegibilidade do subsídio. Recusar-se a fazê-lo pode resultar em atraso na análise do seu pedido, e talvez
sejam necessárias informações adicionais. Ao assinar o termo de isenção abaixo, você consente e
concorda com tal divulgação e uso, conforme estabelecido acima, e abre mão de todas as reivindicações
relacionadas, sejam conhecidas agora ou no futuro.
Eu, representante legal desta entidade, de acordo com a N.J.S.A. 54:50-9(a), solicito pelo presente ao
Oficial de divulgação da New Jersey Division of Taxation que divulgue informações das declarações de
receita bruta, imposto comercial corporativo e imposto sobre vendas e uso desta entidade dos anos de
2018, 2019 e 2020 à Economic Development Authority (“EDA”) para confirmar a elegibilidade para
subsídios da Lei CARES administrados pela EDA de acordo com N.J.S.A. 34:1B-5(jj). Autorizo a Divisão a
aceitar fotocópias desta Autorização. Esta Autorização permanecerá em vigor por noventa dias a partir
da data da assinatura. Certifico que, de pleno conhecimento, eu pessoalmente assumi ou tenho

autoridade para fazer com que as declarações solicitadas sejam apresentadas à Divisão de Tributação de
Nova Jersey. Estou ciente de que qualquer pessoa que viole a N.J.S.A. 54:50-8, divulgando, revelando ou
utilizando indevidamente as informações encontradas nos registros do Diretor, é culpada de crime de
quarto grau. Atesto que as declarações acima feitas por mim são verdadeiras. Estou ciente de que, se
alguma das declarações anteriores feitas por mim for deliberadamente falsa, estarei sujeito(a) a
punição.

Certificação do pedido
A Autoridade reserva-se o direito de solicitar informações adicionais esclarecedoras ou explicativas ao
requerente ("Requerente") sobre as respostas dadas. Se, a qualquer momento antes da ação ou
aprovação do conselho em relação a este pedido ou a qualquer momento entre a data de tal ação e a
execução de um contrato de concessão de subsídio com a Autoridade, o Requerente deve tomar
conhecimento de quaisquer fatos que alterem ou mudem de forma significa estas respostas, ou que
tornem qualquer uma delas incompleta, o Requerente terá o dever de relatar imediatamente esses
fatos à Autoridade, por escrito. A elegibilidade para auxílio financeiro da New Jersey Economic
Development Authority (NJEDA) é determinada pelas informações apresentadas neste pedido.
Quaisquer mudanças no status do projeto proposto em relação aos fatos aqui apresentados podem
desqualificar o projeto. Somente os membros do conselho diretor do programa específico ao qual você
está se candidatando, por resolução, podem tomar medidas para determinar a elegibilidade do projeto
e autorizar a liberação de fundos. EU, AO ASSINAR ABAIXO, TENDO MINHA DECLARAÇÃO LEGALMENTE
JURAMENTADA, AFIRMO QUE:
1. Entendo que, se tais informações forem deliberadamente falsas, estou sujeito a processo criminal nos
termos da N.J.S.A. 2C:28-2 e ação civil pela EDA, que pode, a seu critério, rescindir o auxílio financeiro.
2. Autorizo o Departamento Jurídico e de Segurança Pública de Nova Jersey a verificar todas as
respostas neste formulário por meio de uma pesquisa em seus registros ou registros aos quais tiver
acesso e a divulgar os resultados dessa pesquisa à EDA.
3. Atesto que a empresa fará o possível para não colocar em licença nem demitir pessoas desde o
momento do pedido até seis meses após o término do estado de emergência declarado. Se eu já tiver
dispensado ou demitido trabalhadores, devo me esforçar ao máximo para recontratá-los o mais rápido
possível. Qualquer violação significativa deste atestado de melhores esforços pode resultar na exigência
de reembolso do subsídio por parte da NJEDA.
4. Certifico que a empresa foi impactada negativamente pelo estado de emergência declarado da
COVID-19 (por exemplo, foi encerrada temporariamente, foi solicitada a reduzir o expediente, teve uma
queda de pelo menos 20% na receita, foi significativamente impactada pelos funcionários que não
podem trabalhar devido ao surto ou possui uma cadeia de suprimento interrompida de forma
substancial e, portanto, desacelerou a produção no nível da empresa).
5. Certifico que a empresa tem uma necessidade financeira significativa que não pode ser superada sem
o subsídio dos fundos de ajuda emergencial neste momento (por exemplo, não possui reservas de caixa
significativas que possam sustentar a empresa durante esse período de interrupção econômica)

6. Certifico que a empresa está atualmente operacional e em conformidade com todas as leis aplicáveis,
incluindo, entre outras, Ordens Executivas relacionadas à COVID-19.
7. Certifico que a empresa está em dia com a State of New Jersey’s Department of Treasury, Division of
Taxation (por exemplo, a empresa apresentou todos os relatórios anuais obrigatórios e está em dia com
suas obrigações). Caso a empresa tenha uma deficiência de relatórios ou uma obrigação pendente para
com a Division of Taxation, a NJEDA ou a Divisão podem solicitar o reembolso do subsídio.
8. Certifico que a empresa está completa e devidamente registrada no Estado de Nova Jersey. Se a
empresa não estiver devidamente registrada, a NJEDA ou a Division of Taxation poderá solicitar o
reembolso do subsídio.
9. Autorizo a EDA a fornecer as informações enviadas a ela pelo requerente, ou em seu nome, a
qualquer banco ou agência estatal que possa participar da concessão do subsídio pedido com a EDA.
10. Reconheço e entendo que o Título 18 da Seção 1001 do Código dos Estados Unidos: (1) considera
violação da lei federal uma pessoa que consciente e intencionalmente: (a) falsifique, oculte ou encubra
um fato significativo; (b) faça qualquer declaração ou afirmação significativamente falsa, fictícia ou
fraudulenta; OU (c) faça ou use qualquer texto ou documento falso sabendo que contém uma
declaração ou afirmação significativamente falsa, fictícia ou fraudulenta, para qualquer órgão do
Governo dos Estados Unidos; e (2) exige multa, prisão por não mais de cinco (5) anos, ou ambos, para o
que seja considerado crime por qualquer violação de tal seção.
11. Autorizo que uma assinatura eletrônica deste Pedido e de qualquer Carta de Aprovação ou Contrato
de Subsídio seja vinculativa para as partes.

Assinatura eletrônica
De acordo com a política estabelecida, a Autoridade de Desenvolvimento Econômico de Nova Jersey
permite que os documentos sejam assinados eletronicamente e, por meio deste, concorda em se
vincular a tais assinaturas eletrônicas. Confirme que você, como signatário deste documento, também
concorda em ser vinculado por assinaturas eletrônicas.
Eu concordo com a vinculação por assinaturas eletrônicas.
organização e aceito os termos e as condições acima.
Nome completo
Endereço de e-mail

Eu sou um signatário autorizado desta

