Cliente
Informal (pessoa física)
Produtor rural sem CNPJ

Linha de crédito
Tipo de crédito
1º crédito
2º crédito
3º crédito ou posterior

Limite de crédito
Até R$ 3.000,00
Até R$ 5.000,00
Até R$ 5.000,00
Até R$ 8.100,00

MEI

Crédito até

Produtor Rural com CNPJ

Crédito até

Cliente
Informal (pessoa física)
Produtor rural sem CNPJ.

MEI e PRODUTOR RURAL
COM CNPJ

Juros de 0,35 % a 1%
ao mês

Linha de crédito
Tipo de crédito
Carência
Capital de Giro
Até 60 dias
Investimento fixo
Até 90 dias
Misto
Capital de Giro
Investimento fixo
Misto

Até 60 dias
Até 90 dias

Até R$ 8.100,00

Total
Até 12 meses
Até 24 meses

Até 24 meses
Até 36 meses

Tarifa de Sustentabilidade do Fundo: 1%
(sobre o valor financiado)
Fundo de Aval – 1% (valor calculado após
liberação)

Documentos necessários para Pessoa Física
RG E CPF titular e cônjuge
Certidão de casamento
Comprovante de endereço (nome próprio, cônjuge ou pais)
Orçamento do bem a ser financiado com CNPJ
Conta corrente (cópia do cartão) + Extrato Bancário
Plano de Negócio para clientes em início de atividade
Documentos necessários para Pessoa Jurídica
Contrato Social e alterações / Cartão MEI/ Declaração EI
Cartão CNPJ
Inscrição Estadual e Municipal
Certidão Negativa de Débito – CND ou Certidão Positiva de Débitos com efeito de
Negativa - CPEND
Certidão de Regularidade FGTS - CRF
RG e CPF dos sócios e Cônjuges
Certidão de Casamento
Comprovante de endereço (nome próprio, cônjuge ou pais)
Orçamento do bem a ser financiado com CNPJ
Conta corrente (cópia do cartão) + Extrato Bancário
Plano de Negócio para clientes em início de atividade
Documentos necessários para o Avalista
RG E CPF titular e cônjuge
Certidão de Casamento
Comprovante de endereço (nome próprio, cônjuge ou pais)
Comprovante de Renda (CTPS: Foto, qualificação civil, ultimo registro )

Três últimos holerites (Para Registrados

Declaração de Imposto de Renda (Para Autônomos)

Extrato INSS (Para Aposentados)
Observações
Não será aceita CNH
Comprovante de endereço (contas de água, luz, telefone fixo ou gás)
Trazer documentos originais e uma copia simples
Mototaxistas e Motofretistas: CNH na categoria

BENS FINANCIÁVEIS
Capital de Giro
- Abertura e regularização de empresas
- Animais para comercialização
- Consertos
- Divulgação
- Insumos e sementes
- Matéria prima
- Preparação de solo
- Aluguel de máquinas
- Produtos para comercialização e manutenção de estoque
- Cursos de curta duração para empreendedores formais
Investimento Fixo
- Animais para tração e produção
- Aplicativos de informática
- Equipamentos de informática
- Equipamentos para veículos
- Máquinas, equipamentos e ferramentas.
- Bicicletas
- Veículos aquáticos
- Construção de poços artesianos
- Utensílios para eventos
- Tratores e implementos agrícolas
- Motocicleta para motofretista e mototaxista *
- Equipamentos para veículos, como carretas, carrocerias e trailers
- Material para construção e mão de obra
OBS: Os bens financiáveis devem estar relacionados à atividade do
empreendimento. Comparecer a SEMTRE para maiores informações.
Materiais para construção e mão de obra para MEIs e clientes formalizados,
a mão de obra fica limitada a 50% do valor total do empréstimo. Verificar as
demais exigências dos demais bens financiáveis

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA
Unidade de Crédito de Piracicaba
Rua: Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 900 – Centro
Telefone: 3437-2222
EMAIL: bancodopovopiracicaba@gmail.com
BANCO DO POVO PAULISTA
É um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo do
Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
em parceria com as prefeituras, para concessão de linhas de credito a
empreendedores formais ou informais, produtores rurais, cooperativas e
associações produtivas formalmente constituídas.
Requisitos
- Desenvolver atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP
- Se pessoa física residir ou possuir um empreendimento há mais de dois anos
no município
- Microempresas terem faturamento bruto de até R$360 mil nos últimos 12
meses
- Não possuir restrições no SERASA e CADIN Estadual
- Motofretista: concluído curso de 30 horas e carteira CBO5191-10
- Mototaxista: concluído curso de 30 horas e licença municipal
Avalista
- Brasileiro nato ou naturalizado
- Maior de 18 anos ou menor emancipado
- Residir no Estado de São Paulo
- Não possuir restrições no CADIN e SERASA
OBS: Não é possível cônjuge ser avalista.
Juros
0,35 % a 1% mês
Tarifa de Sustentabilidade do Fundo: 1% (sobre o valor financiado)
Fundo de Aval – 1% (valor calculado após liberação)
Encargos: Mora – 12% ano e Multa: 2%

