ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - fone (13)3864.6400 - CNPJ/MF 46.582.185/0001-90
saladoempreendedor@jacupiranga.sp.gov.br

Sala do Empreendedor - Banco do Povo
Serviço:

Descrição:

Público alvo:

Requisitos
necessários:

Etapas do processo:
Prazo para prestação
de serviço:
Acesso ao serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
atendimento:
Endereço de
atendimento:
Horário de
atendimento:
Andamento do
atendimento e
Manifestação do
usuário::

ABERTURA, ALTERAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E BAIXA DO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)
 Formalização
 Alteração cadastral
 Baixa empresarial (MEI)
 Declaração Anual do Simples Nacional – DANS – SIMEI
 Orientação sobre procedimentos necessários para regularização de
registro e funcionamento, bem como situação fiscal e tributária para o
microempreendedor individual – MEI
 Parcelamento do DAS em atraso
 Encaminhamento para cursos gratuitos
 Orientação sobre benefícios, facilidades e respectiva legislação para
abertura, desenvolvimento e encerramento microempreendedor individual
– MEI
 Emissão de guia para pagamento mensal (DAS)
Microempreendedores individuais, interessados em se tornar empresários,
produtor rural,
 Cadastro no Portal de Serviços do Governo Federal - Plataforma.
 Dados pessoais: RG, Título de eleitor ou Declaração de Imposto de
Renda, dados de contato e endereço residencial.
 Dados do seu negócio: tipo de atividade econômica realizada, forma de
atuação e local onde o negócio é realizado.
Aos interessados ao empreendedorismo, comparecer à Sala do
Empreendedor de posse dos documentos para formalização da empresa.
Aos que já são formalizados, estar de posse do Certificado do MEI, junto dos
documentos pessoais para regularização, emissão de DAS, Declaração Anual
MEI, Parcelamento de DAS ou baixa MEI.

Até 15 dias
Presencial.
Isento
Ordem de chegada.
Atendimentos preferências a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei federal 10.048/2000 e estatuto do idoso: 13.466/2017)
Avenida Doutor Adhemar de Barros, 519 - Centro
Segunda a sexta-feira 08h às12h e das 13:30h às 17h
Protocolo Digital de Documentos (Sem Papel)
https://jacupiranga.1doc.com.br/atendimento
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MICRO CRÉDITO BANCO DO POVO PAULISTA
Com a finalidade de gerar emprego e renda através da disponibilização de
linhas de microcrédito para o desenvolvimento de pequenos
empreendimentos.
Podem ser tomadores do crédito os empreendedores formais ou informais,
produtores rurais, cooperativas e associações produtivas formalmente
constituídas.
1. Desenvolver atividade produtiva no município;
2. Se pessoa física, residir ou possuir um empreendimento há mais de dois
anos em município contemplado pelo BPP;
3. Ter faturamento bruto de até R$ 360 mil nos últimos 12 meses;
4. Não possuir restrições cadastrais no SERASA e/ou CADIN Estadual;
5. Quando motofretista: ter concluído o curso de 30 horas, comprovando por
meio de certificado; ter registro em carteira com a CBO 5191-10
(Motociclista no transporte de documentos e pequenos volumes);
6. Quando mototaxista: ter concluído o curso de 30 horas, comprovando por
meio de certificado; possuir licença para condução de mototaxi, expedida
pelas prefeituras municipais.
 Orientação sobre a utilização do crédito;
 Solicitação dos documentos necessários e cadastramento do cliente;
 Constatação do empreendimento através de visita física;
 Envio da proposta da solicitação do crédito ao Banco do Povo Paulista;
 Liberação do crédito caso aprovado;
 Comprovação do uso do crédito através de fotos, documentos (notas
fiscais) e visita física de constatação.
Até 60 dias a partir do cadastramento da solicitação do crédito
Presencial.
Isento
Ordem de chegada.
Atendimentos preferências a portadores de necessidades especiais, a idosos,
gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei federal 10.048/2000 e estatuto do idoso: 13.466/2017)
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