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Serviço 7 – BANCO DO POVO 

Descrição 

O banco do povo é um programa de microcrédito produtivo, que 
disponibiliza de linhas de credito para o desenvolvimento para 
pequenos empreendedores. Os públicos alvos para solicitar o crédito 
são empreendedores formais ou informais, incluindo produtor rural, 
que desenvolvam a atividade produtiva no município, que não possuam 
restrições cadastrais no SCPC, SERASA e ou CADIN Estadual. Fazendo 
também a impressão de boletos de parcelas atrasadas e também para 
quitação da dívida. 

Requisitos Para solicitar o credito o cliente tem que apresentar as seguintes 
documentações: 
Pessoa Jurídica: 
-Contrato social e alterações certificado do micro empreendedor 
individual 
-Inscrição de CNPJ 

  -Inscrição estadual  
  -Inscrição municipal/ alvará 
  -Certidão negativa de débitos (CND) 
  -Certidão de regularidade do FGTS (CRF) 
  -Certidão do curso do SEBRAE 
  -CNH, ou RG e CPF do cliente e cônjuge 
  -Certidão de casamento 
  -Comprovante de residência 
  -Extrato da conta jurídica 

-Orçamento do bem a ser financiado 
Pessoa Física: 

  -CNH, ou RG e CPF do cliente e cônjuge 
  -Certidão de casamento  
  -Comprovante de residência 
  -Extrato da conta corrente 
  -Certificado do curso do SEBRAE 

-Orçamento do bem financiado 
 
Ambos têm que apresentar avalista (cliente formal ou informal): 

  -CNH, ou RG e CPF do cliente e cônjuge 
  -Certidão de casamento  

-Comprovante de residência 
-Apresentar os 03 últimos holerites, ou extratos do INSS (caso seja 
aposentado) ou declaração de imposto de renda da pessoa física. 

Prazo de 
resposta 

Após apresentar toda documentação, para seguir todo tramite de 
averiguação e aprovação do crédito, o prazo de resposta é até 60 dias. 

Acesso ao  

Serviço 

 
  Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 
  Rua: Rui Barbosa, 245, Centro 

 

Contato   Telefone: (16) 3251-2851 
e-mail: guariba@bancodopovo.sp.gov.br 
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Taxa Não há cobranças de taxas para solicitação desse serviço. 

Expediente Segunda a sexta-feira, das 07:00h às 12:00h – 13h às 16h. 

Manifestação 
do usuário 

https://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria 
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