
FUNDO COVID-19 PARA EMPRESAS 
CERTIFICADAS 

 
O Prefeito Walsh criou o Fundo para Empresas Certificadas para apoiar as empresas 
certificadas de Boston que foram impactadas mais diretamente pela pandemia de COVID-19. 
Este fundo recém-criado, que é administrado e gerenciado pelo Escritório de Desenvolvimento 
Econômico (OED, Office of Economic Development) da Prefeitura, 13 de novembro de 2020, às 
9h. As inscrições serão encerradas na segunda-feira, 23 de novembro, às 9h. 
 
Para este Fundo, uma "empresa certificada" será definida como uma entidade com fins 
lucrativos que: 

● tem uma pessoa jurídica ativa na Cidade de Boston; 
● foi certificada até 1º de outubro de 2020 como: 

o uma empresa pertencente a minorias (MBE, Minority-Owned Business) 
o uma empresa pertencente a mulheres (WBE, Woman-Owned Business)  
o uma empresa pequena e local (SLBE, Small and Local Business Enterprise), 

e/ou 
o uma empresa pequena pertencente a ex-combatente (VOSBE, 

Veteran-Owned Small Business Enterprise) 
● foi certificada pelo Escritório de Diversidade de Fornecedores (SDO, Supplier 

Diversity Office) de Massachusetts, ou teve certificação cruzada com a Cidade de 
Boston;  

● Deve estar em situação legal íntegra na Cidade de Boston; e  
● Deve fornecer documentação de comprovação para gastos com subsídios. 

 
Informações adicionais necessárias para pagamento:  

● Os proprietários de empresas que não estão atualmente registrados como um 
fornecedor para a Cidade de Boston precisarão se registrar durante o processo de 
solicitação para poder receber pagamento.  

 
O Fundo permitirá que as empresas: 

● Candidatem-se com um processo de solicitação único e dinamizado; 
● Acessem auxílio financeiro sem assumir dívida adicional; e 
● Recebam recursos subsidiados críticos rapidamente para aluguel, dívidas fixas, folha 

de pagamento, contas a pagar, perda de vendas, perda de oportunidades e outras 
despesas de fluxo de caixa. 

 

Para mais informações e orientação adicional, consulte: 
● O website do Fundo para Empresas Certificadas: boston.gov/certified-fund 
● Dúvidas sobre o processo de registro de fornecedores da Cidade de Boston: 

procurement@boston.gov 

https://www.boston.gov/sites/default/files/document-file-09-2016/new_vendor_registration.pdf
https://www.boston.gov/sites/default/files/document-file-09-2016/new_vendor_registration.pdf
mailto:procurement@boston.gov


● Para todas as outras perguntas relacionadas à solicitação ou ao fundo, entre em 
contato com Stacey Williams em stacey.williams@boston.gov 
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