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PRONAMPE – Programa Nacional de Apoio às  
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

 

É um programa de governo federal destinado ao desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte. Foi 
instituído pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020. 
 

A Receita Federal encaminhará comunicados para micro e pequenas empresas elegíveis a buscarem a linha de crédito 
emergencial, através de Postagem no domicílio eletrônico do Simples Nacional e na caixa postal localizada no Portal e-Cac, 
para as não optantes.  

 

Empresas Beneficiárias: 
O Programa é destinado às microempresas, empresas de Pequeno Porte, que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. Ou seja: Com faturamento anual de até R$ 4.800.000,00 - base 2019. 

Finalidades: 
As operações de crédito poderão ser utilizadas para investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento. 
Para realizar investimentos (adquirir máquinas e equipamentos, realizar reformas) e/ou para despesas operacionais 
(salário dos funcionários, pagamento de contas como água, luz, aluguel, compra de matérias primas, mercadorias, entre 
outras).  

Principais Instituições de crédito: 
 Banco do Brasil S.A. 
 Caixa Econômica Federal 
 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
 Banco da Amazônia S.A. 
 Bancos estaduais e as agências de fomento estaduais 
 Demais instituições financeiras públicas e privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

Prazo: Até 36 meses       Taxa de Juros anual: Selic +1,25% a.a.            Dispensa de Certidões Negativas 
 

Garantias: 
As instituições financeiras que aderirem ao PRONAMPE poderão requerer a garantia do Fundo Garantidor de Operação – 
FGO, regido pela lei 12.087 de 2009 e administrado pelo Banco do Brasil, em até 100% (cem por cento) do valor da 
operação. 
 

Contrapartida: 
As empresas contratantes devem se obrigar contratualmente a manter ao menos o número de empregados existentes na 
data da publicação da Lei nº 13.999/2020 (19/05/2020), até 60 dias após o recebimento da última parcela do empréstimo, 
conforme disposto no artigo 2°, §3° da Lei nº 13.999/2020. Caso o empregador forneça informações inverídicas sobre o 
número de empregados implicará o vencimento antecipado da dívida pela instituição financeira.  
 
SAIBA MAIS  
1. http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/credito/saiba-mais/pronampe 
2. Perguntas e Respostas: http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/junho/receita-federal-regulamenta-
programa-nacional-de-apoio-as-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte/perguntas-e-respostas-pronampe-
1.pdf/view 

3. https://www.youtube.com/watch?v=W-A2Hfp2QCU      4. https://www.youtube.com/watch?v=X-jUttBY6n4   
 

São Paulo, 16/06/2020 
À Diretoria 
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