
Programa de Sustentabilidade de Pequenas Empresas do VTA (SBSP) é um programa de assistência 
�nanceira; não é um processo de reclamações.  Tu podes conduzir o processo de reclamação formal 
fora do âmbito deste programa. Aqueles que têm apresentado reclamações ou receberam indemniza-
ções do VTA em relação ao Projeto Alum Rock-Santa Clara Bus Rapid Transit no passado não são 
elegíveis para o programa SBSP.

Elegibilidade:

• Os candidatos elegíveis devem estar localizados na Alum Rock Avenue entre US101 e I-680 ou na 
   Santa Clara Street entre 23rd e 25th Streets.

• Os candidatos elegíveis devem ser uma pequena empresa.  Definidos para efeitos do presente 
   programa como tendo 25 ou menos funcionários e $7.5 milhões ou menos em receitas anuais.  

• Os candidatos elegíveis devem estar no negócio por pelo menos 12 meses anteriores à 13 de Julho 
   de 2015 ou, pelo menos, 90 dias entre 1 de Janeiro de 2015 e 10 de Outubro de 2015.

• As empresas não devem: ter chegado a um acordo com, ter apresentado uma reclamação contra, 
   ou ser ou ter estado em litígios contra o VTA ou a Cidade de San José em relação ao Projeto Alum 
   Rock-Santa Clara Bus Rapid Transit. Estas empresas tiveram ou terão suas preocupações 
   abordadas através desses processos. 

Tu podes aplicar para a assistência financeira através da SBSP nas seguintes formas:

Nível I  – Os candidatos são elegíveis para receber um pagamento único de $1.000.  Os candidatos 
preenchem o formulário de pedido com a documentação necessária para apoiar a elegibilidade no 
programa.  Estes formulários devem ser enviados ao Escritório de Informação do Projeto VTA até 11 de 
Dezembro de 2015.  O pagamento de $1.000 será feito no prazo de sete dias úteis do VTA da verifica-
ção dos formulários preenchidos. Tu serás solicitado a assinar um documento liberando o VTA e a 
Cidade de San Jose de quaisquer reclamações passadas para receber o teu pagamento SBSP.  

Tu podes converter esta aplicação para uma aplicação de Nível II mediante o preenchimento dos 
formulários apropriados e a justificação para assistência financeira adicional no Escritório de Projetos do 
VTA até 12 de Fevereiro de 2016.  Assistência financeira adicional de até $49.000 podem ser solicitadas.  
Neste caso, tu estarás concordando antecipadamente com a decisão do Administrador Independente 
em relação à assistência financeira que pode ser inferior à tua assistência solicitada.

Nível II  – Os candidatos são elegíveis para receber um pagamento único de $ 1.000  até $50.000. Os 
candidatos preenchem o formulário de pedido com a documentação necessária para apoiar a elegibili-
dade no programa e o tempo de operação no local. Estes formulários devem ser enviados ao Escritório 
de Informação do Projeto VTA até 11 de Dezembro de 2015.  Além disso, tu terás até 11 de Fevereiro de 
2016 para apresentar a documentação de apoio adequada para solicitar assistência financeira adicional 
no Escritório de Informação do Projeto VTA. Todos os pedidos de Nível II serão analisados pelo Adminis-
trador Independente que irá tomar a decisão sobre qualquer nível de compensação de $1.000 até 
$50.000. Tu receberás um aviso do Administrador Independente que ateste o apoio financeiro recomen-
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dado que pode ser menor que o teu pedido.  Tu serás obrigado a assinar a renúncia de reclamações 
passadas contra o VTA e contra a Cidade de San Jose, a fim de receber o teu pagamento SBSP.  No 
caso que tu estejas insatisfeito com a recomendação do Administrador Independente e deixes de 
assinar a necessária isenção, tu não receberás o pagamento deste programa, mas preservarás o teu 
direito de apresentar uma reclamação contra o VTA.  No caso de tu decidires fazer uma reclamação, o 
VTA vai se defender no processo de reclamação.
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