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SAIBA COMO ADERIR
PRONAMPE



 pronampe 
Para ajudar micro e pequenas empresas impactadas pela pandemia 

da COVID19 e buscar manter empregos, o governo federal criou, por 

meio da , o Programa Nacional de Apoio às Microempresas Lei 13.999

e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE): uma linha de crédito 

especial de R$ 15,9 bilhões.

O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (PRONAMPE) é um programa de governo federal 
destinado ao desenvolvimento das microempresas e empresas de 
pequeno porte. Instituído pela , o Pronampe é uma Lei nº 13.999/2020
linha de crédito especial no valor de R$ 15,9 bilhões para ajudar micro 
e pequenas empresas com recursos financeiros e, assim, evitar 
demissões.

 As microempresas (ME), com faturamento anual de até R$ 360 
mil;
 As empresas de pequeno porte (EPP), com faturamento entre R$ 
360 mil e R$ 4,8 milhões no ano de 2019;
 Caso a empresa foi condenada recentemente por condições 
análogas a trabalho escravo ou trabalho infantil, está impossibilitada 
De acordo com a lei, os recursos do Pronampe deverão ser usados 
para financiar a atividade empresarial, capital de giro (salário dos 
funcionários, pagamento de contas como água, luz, aluguel, compra 
de matérias primas, mercadorias, entre outras), incluindo 
investimentos (adquirir máquinas e equipamentos, realizar reformas). 
Porém, não poderá ser utilizados para distribuição de lucros e 
dividendos entre os sócios.

observações e OBRIGAtoriedades PARA
A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO:

O QUE É? QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO PROGRAMA?

qUEM ESTÁ APTO PARA ADERIR AO PRONAMPE?

 As empresas beneficiadas pelo programa deverão manter entre a 
contratação do crédito e o 60 dias após o recebimento da última 
parcela, um número de funcionários igual ou superior ao registrado 
em 19 de maio de 2020, a data de publicação da Lei 13.999. Quem 
desrespeitar essa regra terá o vencimento da dívida antecipado;

sobre o



A empresa poderá tomar empréstimos de até 30% da receita bruta 
anual registrada em 2019. Para empresas com menos de um ano de 
funcionamento, o limite de empréstimo será de até 50% do capital 
social ou até 30% da média do faturamento mensal, o que for mais 
vantajoso

O prazo para o pagamento do empréstimo será de 36 meses, tendo um 
prazo de carência de oito meses.

As operações devem ser contratadas em até 3 meses a partir de 
18/05/2020, data de promulgação da Lei que instituiu o PRONAMPE, 
podendo ser prorrogado por mais 3 meses.

quais instituições financeiras estão aptas a participar?
Até a publicação deste informativo (25/06), as instituições financeiras 
envolvidas são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Você 
também pode entrar em contato com a Instituição Financeira de sua 
preferência para confirmar a aderência ao programa.

Já a taxa de juros anual máxima aplicada sobre o valor total do crédito 
será a da Selic, atualmente em 2,25%, mais 1,25%, totalizando 3,50% 
a.a.

O processo de contratação do empréstimo é todo com a Instituição 
Financeira, porém, a Service Contabilidade pode te auxiliar em 
questões pontuais e fornecimento das informações contábeis.

COMO FAZER PARA ADERIR

taxas

PRAZO LIMITE PARA CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO

PRAZO DE PAGAMENTO

qual valor posso financiar?

 Para conseguir o crédito, é obrigatória uma garantia pessoal no 
valor do empréstimo contratado acrescido dos juros. Já para as 
empresas com menos de um ano de atividade, a garantia é ainda 
maior: até 150% do valor contratado mais os juros.
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informamos que o resumo acima foi elaborado na data de 
25.06.20 E Salientamos que eventuais mudanças podem vir a ocorrer, 

portantO, se certifique com os profissionais antes de 
operacionalizar estas medidas do governo federal.
A  de seus clientes Service Contabilidade está a disposição
para esclarecer eventuais dúvidas através de nossos meios 
de comunicação.

Nova Prata, 25.05. 2020


