CRÉDITO PARA MPEs: O que é o PRONAMPE?
O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe) é um programa de crédito do governo federal, instituído pela Lei nº
13.999, de 18 de maio de 2020, destinado ao desenvolvimento e ao fortalecimento
dos pequenos negócios. Confira os principais aspectos deste financiamento:
Quem pode solicitar o crédito? Quem tem direito ao programa?
O Pronampe é destinado às microempresas e às empresas de pequeno porte,
optantes e não optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Qual o valor da linha de crédito?
Corresponderá a até 30% (trinta por cento) da receita bruta anual calculada com
base no exercício de 2019, salvo no caso das empresas que tenham menos de 1
(um) ano de funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá
a até 50% (cinquenta por cento) do seu capital social ou a até 30% (trinta por cento)
da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades, o
que a empresa considerar mais vantajoso.
Onde posso solicitar o financiamento instituído pelo Pronampe?
Nas instituições financeiras participantes do Programa, às quais compete o
deferimento ou indeferimento do pedido de financiamento: - Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia e outras
instituições financeiras públicas e privadas que aderirem ao Pronampe.
Quais os critérios utilizados para definir que a pessoas jurídica é ou não
beneficiária do programa?
Seu enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte, optante e
não optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.
Onde posso buscar as informações sobre o valor possível do meu crédito?
Corresponderá a até 30% (trinta por cento) da receita bruta anual calculada com
base no exercício de 2019, salvo no caso das empresas que tenham menos de 1
(um) ano de funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá

a até 50% (cinquenta por cento) do seu capital social ou a até 30% (trinta por cento)
da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades, o
que a empresa considerar mais vantajoso.
Será exigida alguma garantia?
Na concessão de crédito ao amparo do Pronampe deverá ser exigida apenas a
garantia pessoal do proponente em montante igual ao empréstimo contratado,
acrescido dos encargos, salvo nos casos de empresas constituídas e em
funcionamento há menos de 1 ano, cuja garantia pessoal poderá alcançar até 150%
do valor contratado, mais acréscimos.
Qual o prazo de adesão ao Pronampe?
As instituições financeiras participantes poderão formalizar operações de crédito no
âmbito do Pronampe até 3 (três) meses após a entrada em vigor da Lei
13.999/2020, portanto até 17 de agosto de 2020, prorrogáveis por mais 3 (três)
meses.
Se precisar de mais informações sobre este assunto, não deixe de buscar
auxílio no Sebrae mais próximo ou entrar em contato com nossa Central de
Relacionamento pelo 0800 570 0800.
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