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Perguntas frequentes 

 

Dicas e sugestões 
1. O que é a arrecadação de fundos do condado de San Mateo?   

A arrecadação de fundos do condado de San Mateo (SMC Strong) foi criada pelo Conselho de 
Supervisão do Condado de San Mateo em 24 de março de 2020 para ajudar indivíduos, famílias, 
organizações sem fins lucrativos e pequenas empresas que foram negativamente afetadas pelo 
surto do COVID-19.      

2. Como posso doar para o fundo? 

Para fazer doações, acesse www.SMCSTRONG.org .  As doações são feitas via PayPal e cartão de 
crédito.     

3. Todos os fundos serão distribuídos no condado de San Mateo? 
 
Sim  Todas as doações serão encaminhadas para ajudar os moradores do condado de San 
Mateo, organizações sem fins lucrativos que auxiliam os moradores e pequenas empresas 
localizadas no condado.     
 

4. O Condado de San Mateo contribuiu para a arrecadação de fundos (SMC)?   

Sim  Em 24 de março de 2020, o Conselho de Supervisão do Condado de San Mateo aprovou 
uma doação de 3 milhões de dólares de fundos da Medida K para a arrecadação de fundos SMC.       

5. Como é o gerenciamento de fundos? 

O fundo do Condado de San Mateo é gerenciado pela Fundação Comunitária do Vale do Silício.   
A Fundação cobra 1% de gerenciamento, uma taxa reduzida em relação à sua habitual taxa de 
gerenciamento de 5%.  

6. As contribuições para o fundo são passíveis de imposto? 
 
Todas as contribuições para o fundo são tratadas como doações a uma instituição de caridade 
pública e são geralmente passíveis de impostos, sujeitas a limitações individuais. 
Recomendamos que consulte um profissional da área fiscal em caso de dúvidas sobre a 
dedutibilidade da sua doação para o fundo. 

http://www.smcstrong.org/
http://www.smcstrong.org/
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7. Quem decidirá como os fundos serão distribuídos? 

O Conselho de Supervisão aprovará um plano de distribuição para cada grupo beneficiários, 
pessoas e famílias, organizações sem fins lucrativos e pequenas empresas prejudicadas pelas 
COVID-19.  

8. Como os doadores podem ter certeza de que as suas contribuições vão ajudar pessoas em 
necessidade, organizações sem fins lucrativos ou pequenas empresas afetadas negativamente 
pela COVID? 

Conforme observado acima, o Conselho de Supervisão aprovará planos de distribuição para 
todas as contribuições para a SMC Strong. Por exemplo, os planos exigirão que os 
concessionários sem fins lucrativos apresentem relatórios sobre a forma como os prêmios são 
gastos, incluindo o número de pessoas assistidas e a forma como os fundos das subvenções 
estão sendo aplicados nas despesas de funcionamento.  As informações serão relatadas para o 
Conselho mensalmente.  Veja os detalhes sobre assistência para pessoas e famílias indicados, 
que incluem requisitos de documentação relativos a rendimentos e necessidades, bem como 
pagamentos de despesas a vendedores e não pagamentos em dinheiro a requerentes.   Os 
detalhes do programa de distribuição às pequenas empresas ainda estão sendo desenvolvidos, 
mas o mesmo tipo de medidas de prevenção da fraude também será incluído nesse programa.   

Assistência para Pessoas e Famílias Afetadas pela COVID 
1. Como os fundos serão distribuídos às pessoas e famílias? 

Os fundos para ajudar as pessoas e famílias afetadas pela COVID-19 serão distribuídos, com base 
na elegibilidade e disponibilidade de financiamento, por meio do programa de Assistência 
Financeira de Emergência gerenciado pela Samaritan House, em coordenação com as oito 
Agências de Serviços Centrais localizadas em todo o condado. Os moradores do Condado de San 
Mateo interessados em acessar os serviços, incluindo a assistência financeira de emergência, 
podem entrar em contato com a sua Agência de Serviços Centrais locais. Informações de 
contato para as Agências de Serviços Principais: 

 https://hsa.smcgov.org/emergency-safety-net-assistance-core-service-agencies 

2. Qual tipo de assistência é fornecido? 

A Assistência Financeira de Emergência da COVID-19 pode ser usada para pagar as seguintes 
necessidades emergenciais: 

• Assistência moradia como depósitos, aluguel ou pagamentos de hipotecas 
• Pagamentos em atraso ou depósitos 
• Assistência de transporte, como reparação de automóveis, registro de veículos 

ou outras necessidades de transporte 
• Outras necessidades especiais, como despesas médicas, conforme determinado 

numa base caso a caso 
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3. Quais são os requisitos de elegibilidade para o programa de assistência financeira de 
emergência da COVID? 

Para ser elegível à assistência financeira de emergência COVID-19, uma pessoa ou familiar deve 
atender a todos os critérios seguintes e fornecer a documentação solicitada a respeito da 
situação financeira e habitacional do seu familiar, a fim de ser considerado para o financiamento 
disponível: 

• Ser um morador do Condado de San Mateo; e 
• Demonstrar, por meio de bancos, contas bancárias e/ou outros documentos, 

um rendimento familiar nos últimos 30 dias igual ou inferior ao limite de 
elegibilidade de rendimento, que é atualmente 60% do Rendimento Médio da 
Área;  (Observação: o limite de renda específica pode ser alterado, conforme a 
situação/resposta da COVID-19 evolui); e 

 
Tamanho da 

Família 
(n. de pessoas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Limite de Renda $ 67.740 $ 77.400 $ 87.060 $96.720 $104.460 $112.200 $119.940 $127.680 
 

• Demonstrar dificuldades financeiras resultantes da COVID-19, como prova de 
perda ou redução de rendimentos; e 

• Demonstrar necessidades financeiras, como uma carta de um senhorio, faturas 
de serviços públicos ou médicas vencidas, reparação urgente de automóveis ou 
registro de veículos que, a não serem atendidas, criariam dificuldade para o 
familiar; e 

• Capacidade para manter a casa ou ter um plano para manter a casa que será 
determinado caso a caso. 

 
4. Há requisitos de elegibilidade relacionados à cidadania ou status de documentação? 

Não. Todos os moradores que atenderem aos requisitos de elegibilidade, independentemente 
de cidadania ou status de documentação pode se candidatar à Assistência Financeira de 
Emergência da COVID-19.   

5. Para onde devo me dirigir para realizar a candidatura à Assistência Financeira Emergencial da 
COVID? 

Ligue ou visite sua Agência de Serviços Principais (devido ao distanciamento social, entre em 
contato preferencialmente por telefone neste momento).  Veja a lista no link abaixo para 
localizar a Agência de Serviços Principais que atende a sua área do Condado. 

 https://hsa.smcgov.org/emergency-safety-net-assistance-core-service-agencies 

6. O que acontece se eu solicitar assistência financeira através do programa de Assistência 
Financeira de Emergência da COVID? 
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Ao entrar em contato com a sua Agência Local de Serviços Principais, o pessoal da agência 
solicitará informações sobre os seus familiares e a sua situação atual (incluindo rendimentos, 
recursos financeiros e alojamento). Se parecer que seu familiar pode ser elegível, o pessoal da 
Agência de Serviços de Principais fornecerá informações sobre o processo de inscrição, o que 
inclui o fornecimento de vários documentos de verificação (relacionados com rendimentos e 
recursos financeiros, emprego, situação da habitação etc.). Uma vez apresentadas todas as 
informações e documentos solicitados, a Agência de Serviços Principais e o pessoal da Samaritan 
House procederão à sua revisão, podendo solicitar informações ou documentação adicional. A 
equipe da Agência de Serviços Principais irá comunicar o resultado da sua inscrição e poderá ser 
prestada assistência, com base nos critérios de elegibilidade e no financiamento disponível, uma 
vez que o financiamento é limitado.   

 
7. Quanto dinheiro está disponível por meio do Programa de Assistência Financeira de 

Emergência da COVID? 

O Conselho de Supervisão canalizou 1 milhão de dólares da sua contribuição para a SMC Strong 
ao Programa de Assistência Financeira de Emergência COVID-19.  Se forem recebidas doações 
adicionais de doadores privados, fundações de caridade ou outras fontes, esse montante irá 
aumentar. 

8. Quanto cada solicitante receberá do Fundo de Assistência Financeira de Emergência COVID-
19? 

Para os candidatos elegíveis, quer recebam ou não assistência e, em caso positivo, qual o valor 
de assistência que recebem, depende de fatores como rendimento, recursos e necessidades do 
seu familiar e da disponibilidade de financiamento, uma vez que o financiamento é limitado. 

9. Para clientes elegíveis e que foi determinado que receberão a assistência, receberão a 
assistência em dinheiro? 

Não. O Programa de Assistência Financeira de Emergência direcionará os pagamentos em nome 
dos candidatos aprovados.   Por exemplo, um pagamento de renda parcial aprovado será feito 
diretamente ao proprietário do imóvel ou o pagamento de reparações urgentes e necessárias 
será feito diretamente à oficina de reparo.  

10. E se eu tiver outras necessidades como mercado ou ajudar de candidatura para desemprego? 

Para questões sobre recursos alimentares e como acessar programas de assistência alimentar e 
de mercado, entre em contato com a Second Harvest of Silicon Valley's Food Connection, 800-
984-3663. 

Mais informações sobre seguro desemprego e candidatura em 
https://www.edd.ca.gov/unemployment/  

Você também pode entrar em contato com a Agência de Serviços Principais que atende a sua 
área, uma vez que fornece uma variedade de serviços, incluindo recursos alimentarias, 
assistência para se candidatar a recursos como CalFresh e outros e encaminhamento para 
serviços aos desalojados.   Se você precisar de assistência que Agência de Serviços Principais não 

https://www.edd.ca.gov/unemployment/
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puder fornecer diretamente, a agência fará um esforço de conectar você às agências e 
organizações locais que podem atender as suas necessidades.  Link para as Agências de Serviços 
Principais abaixo. 

https://hsa.smcgov.org/emergency-safety-net-assistance-core-service-agencies 

 

Assistência Operacional para Organizações Não Financeiras 
1. Por que a SMC Strong Fund está fornecendo assistência operacional a organizações sem fins 

lucrativos? 

Desde que o abrigo do condado foi solicitado em 16 de Março de 2020, todos os tipos de 
organizações sem fins lucrativos em todo o condado de San Mateo viram uma redução no 
número de voluntários que constituem uma porcentagem significativa da sua força de trabalho, 
uma maior necessidade de tecnologia como notebooks e acesso VPN, juntamente com material 
de limpeza e higienização para proteger a saúde tanto dos clientes como do pessoal e também 
uma perda de receitas devido a eventos de angariação de fundos cancelados.  Todas as 
organizações de não lucrativos no condado estão sendo afetadas pela COVID-19.  Os impactos 
variam desde o encerramento de operações até à resposta às necessidades de mais residentes, 
potencialmente muito mais elegíveis.   

2. O Condado deu prioridade à forma como será distribuída a assistência às organizações sem 
fins lucrativos? 

Sim, da contribuição de 3 milhões de dólares do Condado para o Fundo da SMC Strong Fund, o 
Conselho de Supervisão atribuiu prioridade de 1 milhão de dólares às agências de serviços de 
base para operarem, supervisionarem e informarem sobre o Programa de Assistência Financeira 
de Emergência COVID-19.   Para esta primeira fase de financiamento, o Conselho está também 
canalizando fundos adicionais para as agências que fornecem abrigo aos nossos residentes sem 
abrigo.  

3. Haverá mais fases de financiamento para as organizações sem fins lucrativos?   

O financiamento adicional das agências sem fins lucrativos dependerá das contribuições para a 
SMC Strong Fund.  A equipe está preparando um plano de distribuição recomendado, baseado 
em pesquisas de entidades sem fins lucrativos, com enfoque nas agências que prestam apoio 
aos nossos moradores mais vulneráveis, aos que têm rendimentos muito baixos, aos idosos, às 
pessoas com deficiência e às pessoas sem abrigo. 

4. Uma organização sem fins lucrativos pode candidatar-se agora a futuras fases de 
financiamento? 

Não. O Conselho de Supervisão determinará as propriedades para quaisquer fases futuras em 
sua reunião de 7 de abril de 2020. Será dada prioridade às agências que prestam serviços diretos 
aos moradores mais vulneráveis, às agências que estabeleceram relações de financiamento e 
informação com o Condado e às agências que podem mobilizar fundos do Condado com 
compromissos de outros financiadores.       

https://hsa.smcgov.org/emergency-safety-net-assistance-core-service-agencies
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Assistência para Pequenas Empresas 
1. Como os fundos da SMC Strong serão distribuídos às pequenas empresas? 

A Associação de Desenvolvimento Econômico do Condado de San Mateo (SAMCEDA) foi 
designada pelo Condado como líder dos recursos empresariais durante a pandemia COVID-19, e 
está desenvolvendo um processo de distribuição recomendado para o programa de assistência 
às pequenas empresas.  Para desenvolver esse processo, a SAMCEDA está trabalhando em 
estreita colaboração com as câmaras de comércio, gabinetes de convenções e de visitantes, 
organizações sem fins lucrativos e outras partes interessadas em todo o Condado, a fim de 
realizar uma pesquisa com as pequenas empresas e empregadores locais sobre o impacto da 
COVID-19 nas suas operações e sobre o apoio de que mais necessitam a curto prazo - (veja a 
pesquisa aqui).  Será apresentado ao Conselho de Supervisão, na sua reunião de 7 de abril de 
2020, um processo recomendado para a distribuição ao abrigo do programa de assistência às 
pequenas empresas.        

2. Uma pequena empresa pode pré-candidatar-se ou entrar agora numa lista de espera? 

Não. O processo de candidatura será aberto após a aprovação pelo Conselho de Supervisão do 
plano de distribuição ao abrigo do plano de apoio às pequenas empresas.  As empresas 
interessadas devem preencher a pesquisa da SAMCEDA e seguir o site SAMCEDA em 
https://www.samceda.org/COVID-19-Resource-Links-Business para atualizações no plano e links 
com recursos de empresas relacionados à COVID-19.   

3. Como eu e/ou meus funcionários podem obter ajuda para se candidatarem ao seguro 
desemprego? 

Os funcionários podem obter mais informações sobre o seguro de desemprego e como 
candidatar-se online em https://www.edd.ca.gov/unemployment/ 

 
4. Como posso saber mais sobre a Lei Federal de Estímulo ou outros programas estatais e 

federais para pequenas empresas? 
 

LINKS FEDERAIS: 
• Perguntas Frequentes do Programa de Proteção de Pagamento Para Pequenas Empresas 
• Administração de Pequenas Empresas (SBA): Coronavírus (COVID-19): Orientação para 

Pequenas Empresas e Recursos e Empréstimo 
• Administração de Pequenas Empresas (SBA): Pedido de Empréstimo Para Calamidades 

Econômicas COVID-19 
• Centro de Investigação Econômica e Política (CEPR): Perguntas Frequentes sobre Estimulo 

Federal 
LINKS DE ESTADOS: 

• Gabinete do Governador para Desenvolvimento Empresarial e Econômico (GO-Biz): 
Coronavírus 2019 

• SBDC da América, Califórnia: COVID-19 - Últimas Notícias e Recursos para a sua Empresa  
• Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (Cal OES) 

https://www.samceda.org/COVID-19-Resource-Links-Business
https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/ac3081f6-14ae-4e6f-9197-172ede28badd/71AB6CB05A08E369E0D488A80B3874A5.faqs---paycheck-protection-program-faqs-for-small-businesses.pdf
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://covid19relief.sba.gov/#/
https://covid19relief.sba.gov/#/
https://cepr.net/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-COVID-19-Fact-Sheet.pdf
https://cepr.net/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-COVID-19-Fact-Sheet.pdf
https://business.ca.gov/coronavirus-2019/
https://business.ca.gov/coronavirus-2019/
https://www.californiasbdc.org/sites/default/files/Covid19-survival-guide_sbdc_3-26-v3.pdf
https://www.samceda.org/sites/default/files/CARES%20Act%20FAQ.pdf
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ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO CONDADO DE SAN MATEO (SAMCEDA): 
• Recursos Comerciais 
• Reparação Financeira 
• Encontre Suas Câmaras Locais 
• Faça Nossa Pesquisa de Pequenas Empresas 

https://www.samceda.org/COVID-19-Resource-Links-Business
https://www.samceda.org/Financial-Relief
https://www.samceda.org/COVID-19-Resource-Links-Chambers-Partners
https://www.surveymonkey.com/r/BXH6H86

