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MARCO LEGAL DO 

PROGRAMA

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 18.785/MARÇO/2021

REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 34.454/MARÇO/2021



OBJETIVO

 AUMENTAR  AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA 

 elevar a qualidade de vida da população por

meio da criação de fontes de renda seguras e

consistentes

 promover a capacitação e a qualificação

de empreendedores, empreendedoras e

gestores de pequenos negócios

 oferecer orientações quanto ao

aperfeiçoamento da comercialização dos

produtos e serviços ofertados pelos

empreendedores e empreendedoras

 viabilizar a participação de pequenos negócios,

formais e informais, em feiras de exposições e

demais espaços que contribuam para o

desenvolvimento de suas atividades.



PÚBLICO ALVO

 EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, FORMAIS (MEIS) OU INFORMAIS 

 MICROEMPRESAS

 EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPPS)

 ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS DE CARÁTER COLETIVO E SOLIDÁRIO



CARACTERÍSTICAS DO 

PROGRAMA

 Taxa de cadastro de 3% sobre o valor concedido e IOF 

incidente sobre a operação são de responsabilidade do 

beneficiário

 Sem restrições aos negativados em serviços de proteção ao 

crédito, desde que o nível de endividamento não comprometa a 

capacidade de pagamento do empréstimo solicitado

Taxas de 

juros de 

0,99%
ao mês



FORMAS DE ADESÃO

 Através dos Agentes de Crédito 

nas ações de Busca Ativa de 

potenciais beneficiários

 Inscrições realizadas através 

do Conecta Recife 

(plataforma virtual). 

 Através de eventos em 

parcerias com instituições 

públicas e privadas 

https://conectarecife.recife.pe.gov.br/credito-popular/

https://conectarecife.recife.pe.gov.br/credito-popular/


IMPORTANTE

NÃO PRECISA TER ESPAÇO FÍSICO DO NEGÓCIO

Negócios com vendas on line pode acessar o CredPop.

Importante que a atividade seja comprovada, com o mínimo de estoque , com extrato de compra de produtos com

fornecedores, prints de conversas negociando e realizando a venda, entre outras formas.

NÃO É UM AUXÍLIO

O Crédito Popular do Recife é uma linha de crédito com taxas de juros simbólicas, cujas parcelas devem ser

quitadas pelo empreendedor que acessar o empréstimo.

Não pode haver dívidas de tributos municipais no CPF solicitante 

Débitos de IPTU, ISS, CIM, entre outras taxas, devem ser negociadas para que o acesso ao CredPop Recife seja liberado.

DÍVIDAS JUNTO À PREFEITURA



IMPORTANTE

INADIMPLÊNCIA

O CredPop Recife está aberto para toda a população da capital pernambucana, inclusive as pessoas que estão negativadas

em serviços de proteção ao crédito, desde que:

não tenham ultrapassado o limite máximo de endividamento pessoal.

Cada caso é analisado para que o valor do empréstimo não seja um problema para as finanças do empreendedor.

AVALISTA

O CredPop Recife não exige avalista para empréstimo até R$ 1,7 mil. 

Para valores acima, o avalista, que funciona como um fiador, não pode ser negativado, independentemente do 

percentual da renda comprometida com as dívidas.



RESULTADOS ACUMULADOS

R$ 8,6 milhões liberados 

desde de sua criação em março 

de 2021 até outubro 2022

5.351
beneficiários

58%  dos beneficiários são mulheres

55% dos beneficiários pretos e pardos

PÚBLICO PRIORITÁRIO 

26% dos beneficiários são jovens

1% dos beneficiários Pessoas com deficiência



RESULTADOS ACUMULADOS

244

158 148
136 130

IBURA COHAB JORDÃO IPUTINGA VÁRZEA

BAIRROS COM MAIORES 

MONTANTES DE OPERAÇÕES

R$368.000,00 

R$249.200,00 
R$226.100,00 R$225.050,00 

R$199.800,00 

IBURA IPUTINGA JORDÃO COHAB VÁRZEA

BAIRROS COM OS MAIORES 

VALORES DE CRÉDITO 

LIBERADOS



RESULTADOS ACUMULADOS

22%
dos beneficiários contemplados com certificados de conclusão dos

cursos promovidos em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

+ de 11 mil
conversas realizadas no “chat” de Atendimento do CredPop.

+ de 148 mil
mensagens recebidas e acompanhadas no “chat” de

Atendimento do CredPop.




