
Requisitos de Elegibilidade

1. A empresa deve estar localizada em zonas de construção activa na Alum Rock Avenue entre High-
way 101 e Interstate 680 e na Santa Clara Street entre 23rd e 25th Streets. 

ou menos e com faturamento anual inferior a US$ 7,5 milhões. 

3. A empresa não pode ter entrado com uma acção contra, um litígio contra, ou previamente liquidada 
com o VTA ou com a Cidade de San José em relação ao projeto Alum Rock-Santa Clara Bus Rapid 
Transit. 

4. Para os candidatos de Nível II, a empresa deve ter estado em operação contínua por pelo menos 12 
meses anteriores a 13 de Julho de 2015 ou, pelo menos, 90 dias entre 1 de Janeiro de 2015 e 10 de 
Outubro de 2015.  

5. As candidaturas devem ser apresentadas ao Escritório de Informação do Projeto VTA localizado na 
1592 Alum Rock Avenue até 11 de Dezembro de 2015. As empresas que entram no processo de 
Nível II devem apresentar documentos adicionais que demonstram a extensão e valor do impacto 

aberto de Segunda a Sexta de 10:00 am até 4:00 pm e às Quartas até 7:00 pm.

6. Qualquer empresa que apresente uma aplicação de Nível I é inelegível para apresentar uma aplica-
ção de Nível II, e vice-versa.

Pagamentos de Assistência Financeira Nível I

1. Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos até 11 de Dezembro de 2015:

• Formulário de Candidatura para Assistência Financeira Nível I Totalmente Preenchido

• A prova de elegibilidade de receita pelo Programa de Sustentabilidade de Pequenas Empresas (tal 

o Declaração de Imposto de Renda mais recentes 

o Balanços Financeiros mais recentes

o Imposto sobre as vendas mais recentes

outra documentação estiver disponível)

-
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mento Nível I como um crédito para qualquer pedido futuro.  

Isenção de Retenção na Fonte, e os Formulários de Renúncia Nível I estão disponíveis na 
www.vta.org/www.vta.org/ar-sc-assist. 

2. Concluídas as candidaturas, elas devem ser apresentadas ao Escritório de Informação do Projeto 
VTA localizado na 1592 Alum Rock Avenue até 11 de Dezembro de 2015. O Escritório de Informação 
do Projeto VTA está aberto de Segunda a Sexta de 10:00 am até 4:00 pm e às Quartas até 7:00 pm.

pagamento será enviado para o destinatário.

Pagamentos de Assistência Financeira Nível II 

1. Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos até 11 de Dezembro de 2015:

• Formulário de Candidatura de Assistência Financeira Nível II Totalmente Preenchido

• A prova de elegibilidade de receita pelo Programa de Sustentabilidade de Pequenas Empresas (tal 

o Declaração de Imposto de Renda mais recentes

o Balanços Financeiros mais recentes

o Imposto sobre as vendas mais recentes

outra documentação estiver disponível)

• Comprovante de operação contínua durante pelo menos 12 meses anteriores a 13 de Julho de 2015 
ou pelo menos 90 dias entre 01 de Janeiro de 2015 e 10 de Outubro de 2015

de Isenção de Retenção na Fonte estão disponíveis em www.vta.org/ar-sc-assist.

2. Os candidatos de Nível II, que também apresentaram uma candidatura Nível I não precisam reapre-

3. Concluídas as candidaturas, elas devem ser apresentadas ao Escritório de Informação do Projeto 
VTA localizado na 1592 Alum Rock Avenue até 11 de Dezembro de 2015. O Escritório de Informação 
do Projeto VTA está aberto de Segunda a Sexta de 10:00 am até 4:00 pm e às Quartas até 7:00 pm.

4. Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos adicionais até 11 de Fevereiro de 2016

dos seguintes:

o Declaração de Imposto de Renda mais recentes

o Balanços Financeiros mais recentes 

o Imposto sobre as vendas mais recentes

o Análise ano-após-ano das vendas ou outra documentação de apoio 
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5. Uma vez que o requerimento preenchido e documentação de apoio foram recebidas, eles são então, 
encaminhados para o Administrador do Programa Independente (Administração) para validação do 

para entender o impacto apresentado pelo grupo de requerentes e para entender os impactos 
relativos dentro do grupo de requerentes. O administrador avalia a totalidade das circunstâncias 
apresentadas pelo requerente, incluindo uma entrevista presencial se for apropriado. O administra-
dor pode solicitar documentação de apoio adicional, se necessário. Com base na avaliação, o 

demonstram não mais do que o impacto mínimo) e $50.000 (para os impactos mais extremos 
relacionados com o atraso de construção). Para os candidatos que entram tanto no processo de 
Nível I e Nível II, o pagamento Nível I de $1.000 será deduzido
Nível II aprovado.

6. Uma vez que a avaliação do Administrador for concluída, os candidatos que não participam também 
-

dado e será obrigado a assinar um termo de Liberação Nível II liberando todas as reivindicações 
anteriores, reconhecendo o valor recomendado do pagamento, e reconhecendo que $1.000 de 
qualquer pagamento Nível II atua como um crédito para futuras reivindicações. A Liberação Nível II 

Escritório de Informação do Projeto VTA, seja pessoalmente ou pelo correio.  

7. O Administrador do Programa, em seguida, encaminha o pacote de Pedido de Apoio Financeiro 
aprovado para o VTA processar o pagamento.

8. A partir do recebimento da aprovação do pacote de aplicativos de Assistência Financeira pelo VTA 
do Administrador, o pagamento será enviado pelo correio para os destinatários no prazo de 7 dias 
úteis. 
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