PRONAMPE
O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (PRONAMPE) é um programa destinado ao
desenvolvimento e ao fortalecimento dos pequenos negócios.
LEI 13.999/2020 - PORTARIA RFB 978

QUEM PODE ACESSAR?
A linha de crédito é destinada às
microempresas (com faturamento até R$
360 mil no ano) e empresas de pequeno
porte (com faturamento superior a R$
360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8
milhões no ano), considerando a receita
bruta auferida no exercício de 2019.

PARA QUAIS FINS PODERÁ SERVIR A LINHA DE CRÉDITO?
Os recursos poderão ser utilizados para investimentos e capital de
giro isolado ou associado ao investimento. Ou seja, as micro e
pequenas empresas poderão utilizar o empréstimo para realizar
investimentos (máquinas, equipamentos e reformas) e/ou para
despesas operacionais (salário de funcionários, pagamento de
contas, compra de matérias primas, mercadorias e outras).
É vedada a destinação dos recursos recebidos para
distribuição de lucros e dividendos entre os sócios.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA?
A linha de crédito será equivalente a até 30% do
faturamento da empresa no ano de 2019. Exemplo:
EMPRESA

FATURAMENTO 2019

LIMITE DE CRÉDITO

MICROEMPRESA 1

R$ 100.000,00

R$ 30.000,00

MICROEMPRESA 2

R$ 250.000,00

R$ 75.000,00

MICROEMPRESA 3

R$ 360.000,00

R$ 108.000,00

EMPRESA PEQUENO PORTE 1

R$ 450.000,00

R$ 135.000,00

EMPRESA PEQUENO PORTE 2

R$ 900.000,00

R$ 270.000,00

EMPRESA PEQUENO PORTE 3

R$ 4.800.000,00

R$ 1.440.000,00

O QUE OCORRERÁ COM AS EMPRESAS
COM MENOS DE UM ANO?
Empresas com menos de um ano de funcionamento, o limite
de empréstimo será de até 50% do capital social ou até 30%
da média de faturamento mensal apurado desde o início de
suas atividades, avaliando o que for mais vantajoso. Exemplo:
CAPITAL SOCIAL

CRÉDITO PELO
CAPITAL SOCIAL

MÉDIA MENSAL DO
FATURAMENTO

CRÉDITO PELO
FATURAMENTO

R$ 100.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 15.000,00

R$ 100.000,00

R$ 50.000,00

R$ 150.000,00

R$ 45.000,00

R$ 100.000,00

R$ 50.000,00

R$ 200.000,00

R$ 80.000,00

COMO SERÁ FEITO O COMUNICADO?
As empresas elegíveis pelo Simples Nacional serão comunicadas
por postagem de comunicados no Domicílio Tributário Eletrônico
do Simples Nacional (DTE-SN) entre 9 e 12 de Junho.
As não optantes do Simples, serão comunicadas por meio da
Caixa Postal localizada no Portal e-Cac (Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte), entre 25 e 29 de Junho.
A RFB também encaminhará aos operadores da linha
de crédito, de forma eletrônica, a relação de números
de inscrição no CNPJ, os valores do capital social e os
respectivos hash codes (códigos de validação).

QUAIS OBRIGAÇÕES AS
EMPRESAS TERÃO DE ASSUMIR?
As empresas contratantes assumirão
a obrigação de fornecer informações
verídicas e devem se obrigar
contratualmente a preservar o quantitativo de
empregados em número igual ou superior ao
existente na data da publicação da Lei
13.999/2020 (19/05/2020), até 60 dias após o
recebimento da última parcela do empréstimo.

Além disso, é vedada a celebração de contrato
de empréstimo com empresas que possuam
condenação relacionada a trabalho em condições
análogas às de escrevo ou trabalho infantil.
O descumprimento das obrigações
implicará no vencimento antecipado da
dívida pela instituição financeira.

QUAL O PRAZO LIMITE PARA
ADQUIRIR O EMPRÉSTIMO?
As instituições financeiras
participantes poderão
formalizar operações de crédito
no âmbito do PRONAMP até 3
(três) meses após a publicação
da lei 13.999/2020
(19/05/2020), prorrogável por
mais 3 (três) meses.

QUAIS SERÃO AS TAXAS
DE JUROS?
A taxa de juros anual máxima
será igual a SELIC + 1,25%
sobre o valor concedido.

QUAL O PRAZO PARA
EFETUAR O PAGAMENTO?
As parcelas do empréstimo
deverão ser quitadas no
prazo máximo de 36 meses.

QUAIS GARANTIAS SERÃO EXIGIDAS?
A concessão de crédito exigirá garantia pessoal
referente ao valor do empréstimo acrescido dos
encargos, salvo em casos das empresas constituídas
e em funcionamento há menos de 1 (um) ano.

Para estas empresas, a garantia pessoal poderá
alcançar até 150% (cento e cinquenta por
cento) do valor contratado, mais acréscimos
(previsão do §2º do art. 4º da Lei 13.999/2020).

O QUE ACONTECERÁ EM CASO DE
INADIMPLÊNCIA?
Na hipótese de inadimplemento, as instituições
financeiras farão a cobrança da dívida em nome
próprio, em conformidade com suas políticas de
crédito, e recolherão os valores recuperados ao
FGO, relativos a cada operação, na proporção
do saldo devedor honrado pelo Fundo.

EMPRESAS INADIMPLENTES PODERÃO
TER ACESSO AO CRÉDITO?
A lei não definiu nada sobre este assunto. A previsão feita é
que as instituições financeiras ficam dispensadas de exigir:
Certidões de quitação trabalhistas;
Prova de quitação eleitoral;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidões Negativas de Débitos;
Vedação de realizar financiamento ou conceder dispensa
de juros, multa e correção com recursos públicos ou
recursos do FGTS, a pessoas com débito com o FGTS;
Regularidade do ITR;
Consulta prévia ao CADIN;

O QUE A EMPRESA PODE FAZER CASO NÃO TENHA RECEBIDO
O COMUNICADO OU HAJA DIVERGÊNCIA NA INFORMAÇÃO?
Caso exista divergência na informação da receita bruta ou não tenha
ocorrido a entrega da respetiva declaração, a retificação ou inclusão
da informação de receita bruta deverá ser realizada por meio da:

Empresas optantes do Simples Nacional (no programa
gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional)
Empresas não optantes do Simples Nacional
(na escrituração contábil fiscal).

É POSSÍVEL CONTRATAR O CRÉDITO EM MAIS DE UMA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA?
Pode, desde que respeitado o limite de
crédito definido para a empresa.

QUAIS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS JÁ ESTÃO
OPERANDO COM O PRONAMPE?

BANCO DO BRASIL S.A
O Banco do Brasil iniciou no dia
22 de Junho a oferta da linha de
crédito com recursos do
PRONAMPE, e tem expectativa
de liberar R$ 3,7 bi para cerca
de 180 mil clientes.

CAIXA ECONÔMICA
A Caixa detalhou no dia 16 de
Junho as regras da nova linha de
crédito GiroCaixa-Pronampe.
O banco informou que serão
disponibilizados R$ 3 bi em
capital de giro.

BDMG
O BDMG disponbilizou no dia 1 de
Julho, em sua página na internet, um
local para as empresas se
cadastrarem na linha de crédito
operada com recursos do BDMG no
âmbito do PRONAMPE

BANCOOB
O Bancoob já descreveu, em seu
O BDMG disponbilizou no dia 1 de
próprio portal da internet, o
Julho, em sua página na internet, um
PRONAMPE como uma modalidade
local para as empresas se
de financiamento com a qual eles
cadastrarem na linha de crédito
trabalham, ainda não especificando os
operada com recursos do BDMG no
critérios de concessão ou
âmbito do PRONAMPE
informações adicionais.

PARA DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES:
(35) 3558 5468
(35) 3558 6839
(35) 3531 6561

atendimento@mondocontabil.com
Endereço: Rua João Francisco
Grilo, 155 - Jardim Mediterranea

