BANCO DO POVO PAULISTA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

ONDE ENCONTRAR

• UNIDADE DE FRANCA:
Rua Frederico Moura, 1517 – Sala do
Empreendedor - Prefeitura - Cidade
Nova
Entrem em contato, pelos telefones:
(16) 3723-8233/ 3721-4669

Agentes de Credito: Aline Ferreira de Souza
Ana Claudia Bianco
Márcio Henrique Alves
Giane Souza Silva Ferreira
Gestor: Deyvid A. Silveira

Email:

bppfranca@franca.sp.gov.br
franca@bancodopovo.sp.gov.br

Simulação: www.bancodopovo.sp.gov.br

BANCO DO POVO PAULISTA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

A QUEM SE DESTINA
Empreendedores formais ou informais, cooperativas ou formas associativas de
produção ou trabalho.

Exigências aos candidatos ao crédito:

• Estar produzindo, no município, há mais de seis meses, com firma aberta ou não;
• Residir ou ter negócio há mais de dois anos no município e ter endereço fixo(se pessoa
física);
Ter nome limpo no SCPC e na SERASA;
Ter o total de vendas de até R$ 360.000,00 nos últimos 12 meses;

•
•
• Tomador maior de idade ou emancipado;

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS Para Empresas Registradas:

• Contrato Social e alterações, Requerimento do Empresário e Documento de Constituição;
• Cartão CNPJ;
• Cartão de Inscrição Estadual;
• Cartão de Inscrição Municipal;
• Identidade do cliente, dos sócios e dos cônjuges (com emissão após 2004);
• CPF do cliente, dos sócios e dos cônjuges;
• Comprovante de residência do cliente e dos sócios do mês atual ou anterior;
• Certidão de Casamento do cliente e dos sócios
• Orçamento(s) do bem a ser financiado;
Obs.: original e duas cópias.

Para quem trabalha por conta própria (negócios não registrados):

• Identidade do cliente, dos sócios e dos cônjuges (com emissão após 2004);
• CPF do cliente, dos sócios e dos cônjuges;
• Comprovante de residência do cliente e dos sócios do mês atual ou anterior;
• Certidão de casamento do cliente e dos sócios;
• Orçamento(s) do bem a ser financiado;
• Para clientes autônomos liberais, como médicos, advogados, engenheiros,
•
•

etc.
deverão ser solicitados declaração de Imposto de Renda do ano anterior como forma
de comprovar seus rendimentos;
Para empreendedores do setor de alimentos nas áreas públicas, deverá ser exigida a
autorização da Prefeitura para o manuseio de alimentos (alvará) e para se estabelecer
fisicamente no logradouro;
Caso o cliente possua renda adicional deverá apresentar comprovantes.

Obs.: original e duas cópias.
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Para Associações ou Cooperativas:

• Ata de Constituição;
• Regimento Interno;
• Estatutos;
• Se no Estatuto da Associação/Cooperativa não estiver previsto cláusula autorizando
obtenção de financiamento, deverá solicitar uma Ata de Reunião da Assembleia
Geral autorizando a Diretoria a contrair financiamento junto ao BPP mencionando o
valor que deverá ser solicitado;
Cartão do CNPJ;
Identidade e CPF dos representantes legais da Associação/Cooperativa;

•
•
• Em caso de haver alteração na constituição dos representantes da

Associação/Cooperativa, solicitar a Ata da Assembleia que nomeou os novos
representantes;
Último Balanço Patrimonial;
2 (dois) orçamentos do bem a ser financiado;

•
•
• Certidão de Casamento dos representantes legais.
Obs.: original e duas cópias.

Para Avalista(s)/Fiador(es):

• Identidade do(s) avalista(s) e dos cônjuges ((se houver) com emissão após 2004);
• CPF do(s) avalista(s) e do(s) cônjuge(s);
• Comprovante de residência do mês atual ou anterior;
• Certidão de Casamento.
• Comprovante de Renda, ou Declaração de Imposto de Renda, ou extrato bancário
comprove o(s) rendimento(s).
Obs.: original e duas cópias.

O QUE FINANCIAR
O que pode ser financiado?

• Capital de giro: Abertura/ regularização de empresas(orçamento emitido pelo
contador), animais para comercialização(com emissão nota fiscal), consertos em
geral(incluindo Mao de obra, peças/maquinas, veículos, motos, tratores, pneus
novos, remoldados, recauchutados, comprovado através de nota fiscal, divulgação,
embalagens, matéria prima, produtos para comercialização.

que
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• Investimento fixo: Compra de máquinas, equipamentos, veículos e/ou
ferramentas, animais para tração, aplicativos de informática(software),
equipamentos de informática, reforma, manutenção e ampliação, utensílios
para eventos em geral(Buffet, roupas de aluguel, CDs, DVDs, vasilhames
em geral(botijão de gás, galões de água, caixas plásticas, garrafas de
bebidas, etc.) tratores, dentre outros.

Garantias exigidas:

•

Avalista (pessoa física; sem restrições cadastrais; pode ser cônjuge ou parente de
primeiro grau desde que não seja sócio ou funcionário do negócio;

• Alienação fiduciária (quando se tratar de automóveis e motos)
Bem

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Equipamentos de Informática

até 24
meses

até 24
meses

Equipamentos para veículos

até 24
meses
até 24
meses
até 24
meses

até 24
meses
até 24
meses
até 24
meses

Ferramentas

até 24
meses

até 24
meses

Bem

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Material de construção para reforma e
ampliação de imóvel do empreendimento
Aplicativos de Informática

até 24
meses

até 24
meses

Até24
meses
até 24
meses
até 24
meses

até 24 meses

Equipamentos em geral
Equipamentos para agricultura

Animal para tração, produção de leite, produção
de ovos e abelhas
Vasilhames (para gás, água, bebidas, extintores
de incêndio)
Roupas de aluguel

até 24
meses
até 24
meses

até 24
meses
até 24
meses

até 24 meses

Material para locação (CDs, DVDs, VHS)

até 24
meses

até 24 meses

Material para pesca profissional

até 24
meses

até 24 meses

Utensílios para serviço de buffet

até 24 meses
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Capital de Giro
Bem
Matéria-prima ou mercadoria para
revenda
Animais (para pet shop e pesque-pague)

Pessoa
Física
até 12
meses

Pessoa
Jurídica
até 18
meses

até 12
meses

até 18
meses

Bem
Conserto de máquinas, equipamentos e
ferramentas (mão de obra e peças)
Conserto de veículos usados no
empreendimento e tratores (mão de obra e peças)
Publicidade e divulgação
Documentação para abertura de empresa

Pessoa
Física
até 12
meses
até 12
meses

Pessoa
Jurídica
até 18
meses
até 18
meses

até 12
meses
até 12
meses

até 18
meses
até 18
meses

• NÃO FINANCIAMOS
- Atividades ilegais (por exemplo: comercialização de produtos contrabandeados,
fabricação e comercialização de produtos com marcas pirateadas, itens que
desrespeitam as leis ambientais, entre outras) Compra de animais para reprodução e
engorda Compra da parte do sócio.
Equipamentos usados financiados de pessoa
física Pagamento de dívidas
Pagamento de mão de obra (salários)

TAXA DE JUROS

0,35% de juros ao mês, pré-fixado, para todas as linhas de crédito.
CLIENTE
CRÉDITO
PESSOA FÍSICA

MODALIDADE DE CRÉDITO LIMITES DE
Início de Negócio (*)

R$ 200,00 até
R$ 3.000,00

1° Crédito

R$ 200,00 até
R$ 3.000,00
R$ 200,00 até
R$ 3.000,00
R$ 200,00 até
R$ 3.000,00
LIMITES DE
CRÉDITO

Capital de Giro
Investimento Fixo
CLIENTE
PESSOA
JURÍDICA

MODALIDADE DE
CRÉDITO
Início de Negócio (*)

R$ 200,00 até
R$ 5.000,00
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AGRONEGÓCIO /
MEI

1° Crédito (** com carência) R$ 200,00 até
R$ 7.500,00
Capital de Giro
R$ 200,00 até
R$ 7.500,00
Investimento Fixo
R$ 200,00 até
R$ 7.500,00
CLIENTE
LIMITES DE
MODALIDADE DE
CRÉDITO
CRÉDITO
Início de Negócio (***)
ASSOCIAÇÕ
R$ 200,00 até
ES E
R$ 7.500,00
COOPERATI
Capital de Giro
R$ 200,00 até
VAS
R$ 25.000,00
Investimento Fixo
R$ 200,00 até
R$ 25.000,00
(*) Empreendedores que tenham curso de capacitação profissional específica
promovido por instituição oficial de treinamento (Sebrae, Senai, Senac, Casa da
Agricultura, Prefeitura).
(**)apenas para cliente pessoa jurídica, incluindo produtor rural e
microempreendedor individual - MEI. (***) Crédito exclusivo para projetos especiais
desenvolvidos em parceria com Prefeituras e/ou SEBRAE.

CLIENTE

MODALIDADE DE CRÉDITO

FINANCIAMENTO
PESSOA FÍSICA
Capital de Giro
Investimento Fixo
CLIENTE
MODALIDADE DE
CRÉDITO
Capital de Giro
PESSOA
Investimento Fixo
JURÍDICA,
ASSOCIAÇÕES
E
COOPERATIVA
S

PRAZO DE

em até 12 meses
em até 24 meses
PRAZO DE
FINANCIAMENTO
em até 18 meses
em até 36 meses

