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Banco do Povo 
F I C H A  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O

GESTÃO: 1997 - 2000 MUNICÍPIO: Imperatriz U.F.: MA 
PREFEITO: Jomar Fernades Pereira Filho 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Produção 
NOME DO RESPONSÁVEL: Adalberto de Castro CARGO:  Secretário de Desenvolvimento Econômico  
IMPLEMENTADO EM:  Fevereiro de 2001 
FONTE: Página da prefeitura na Internet 
N.º DE HABITANTES: 224.148  habitantes ORÇAMENTO:  
TEL: (099) 524-3546 FAX:  

 

E – MAIL:  sedep@imperatriz.ma.gov.br SITE: www.imperatriz.ma.gov.br 
EMENTA: 

É projeto voltado para o fortalecimento dos pequenos empreendedores, FORMAIS e INFORMAIS, por meio 
da capacitação gerencial e tecnológica, concessão de crédito e assessoria técnica. Contribui para a geração de 
renda e a manutenção e criação de postos de trabalho (emprego). 

 
O PTdoc é um banco de dados virtual de Projetos de Leis, Políticas Públicas e Programas de Governo do PT. 

Acesse o PTdoc através da página http://www.pt.org.br e envie seus projetos ou sugestões para snai@pt.org.br 
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Um dos elementos novos na vida dos municípios brasileiros é a tomada de consciência de que o poder local pode 
e deve agir no campo econômico, articulando políticas de desenvolvimento municipal e regional. A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico está atuando em duas estratégias de desenvolvimento local: uma enfatizando a 
atração do capital externo, sendo hoje em dia, sobretudo, capital das empresas transnacionais; outra priorizando o 
desenvolvimento das forças produtivas locais, montando mecanismos de estímulo e apoio a grandes e pequenas 
empresas, cooperativas, jovens interessados em iniciar empreendimentos, etc."  
Estamos elaborando diagnósticos sobre as alterações ocorridas na estrutura econômica local, identificando 
potencialidades e vocações dos municípios. Da mesma forma, vamos identificar as principais cadeias de 
atividades econômicas (clusters), já presentes na região, ou que possam vir a se constituir a partir de agentes 
econômicos locais.  
O Governo Democrático e Popular de Imperatriz vem apoiando e desenvolvendo programas que democratizam o 
acesso à informação, incrementam a infra-estrutura para o desenvolvimento local, abrem canais para a 
comercialização e buscam financiamentos para novos empreendimentos.  
Os principais instrumentos utilizados nos programas de geração de emprego e renda são: as iniciativas do bolsa 
escola, os programas de capacitação, a prática de projetos voltados para as zonas rurais (consórcio de produção), 
além da institucionalização do Banco do Povo.  
As iniciativas no campo da geração de emprego renda devem ser somadas à ousadia e precisão. O município 
deve, e pode, oferecer oportunidades de trabalho remunerado à sua população, mesmo que para isso busque 
alternativas ao modelo clássico. Mas, é importante sempre ter muito claro que a questão do desemprego não se 
resolve com práticas assistencialistas, e sim com a elaboração de políticas públicas de desenvolvimento.  
 
OBJETIVOS 
 

• propiciar, aos excluídos, um formato organizacional que pudessem compreender e operar, desenvolvendo 
confiança social, política e econômica, por meio de apoio mútuo  

• eliminar a exploração dos pobres pelos agiotas;  
• estender os serviços de crédito aos mais pobres;  
• criar oportunidades de auto-emprego e  
• inverter o círculo vicioso de “baixo nível de receitas, baixo nível de poupança, baixo nível de 

investimento e baixo nível de receitas” para um sistema de “aumento do nível de receita, aumento do 
crédito, mais investimento e mais receitas 

 
PÚBLICO ALVO  
Pequenos empreendedores do setor formal e informal, geradores de ocupação, que desenvolvam atividades 
industriais, agroindustriais, comerciais, de prestação de serviços e na agricultura e pecuária.  
 
ÁREA DE ATUAÇÃO  
O projeto BANCO DO POVO é de abrangência municipal, podendo estender-se a outros municípios da região, 
através da firmação de Convênio do CONSÓRCIO DE PRODUÇÃO, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IMPERATIZ e os municípios interessados.  
 
FORMA DE ATUAÇÃO  
O Projeto Banco do Povo tem como princípio básico atuar em quatro grandes EIXOS, de forma unificada: 
Promoção, Capacitação, Crédito e Assessoria Técnica. Para tanto, faz-se necessário à parceria entre o BANCO 
DO POVO, Instituições de crédito oficiais (BANCO DO BRASIL, BANCO DO NORDESTE e CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL), Entidades como o SEBRAE, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, 
CENTRU, CÁRITAS DO BRASIL e CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS-CDL.  
 
PROMOÇÃO  
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Trata-se da divulgação do Projeto junto ao público-alvo, que será feita através de reuniões, visitas, palestras, 
inserções na mídia e outras ações estruturadas, em parceria com associações, sindicatos e outras entidades.  
 
CAPACITAÇÃO  
Consiste na qualificação do empreendedor, antecedente ao crédito, tanto do ponto de vista técnico, como de 
gestão; como produto desse processo de Plano de Negócios, que se constituirá na própria proposta de crédito a ser 
submetida ao Banco do Povo.  
 
CRÉDITO  
Visa apoiar as atividades produtivas dos empreendedores do setor formal e informal da economia. Será concedido 
a empreendedores que, detectada a necessidade, tenham passado pela etapa da CAPACITAÇÃO, não apresentam 
restrições cadastrais e cujo projeto demonstre viabilidade econômica e financeira. Esta assistência creditícia é 
destinada, primeiramente, aos pequenos empreendedores, formais e informais, que já venham tocando seus 
empreendimentos há pelo menos 12 meses, e que residam no município há pelo menos dois (dois) anos. Os 
financiamentos poderão ser investimentos fixos, aquisição de máquinas e equipamentos, capital de giro associado 
ou isolado, bem como custeios destinados às atividades rurais.  
 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
Objetiva possibilitar aos empreendedores o aprofundamento das questões relativas à Gestão, Produção e 
Mercado, visando o sucesso de seus negócios. Serão realizadas consultorias, de forma individualizada ou 
coletiva, para o acompanhamento dos resultados em comparação com o que foi projetado pelo PLANO DE 
NEGÓCIOS. Essa ação consiste em medidas preventivas de caráter orientador, que objetivam não apenas corrigir 
eventuais distorções como também verificar as possibilidades de alavancagem do empreendimento.  
 
PERGUNTAS & RESPOSTAS 
O BANCO DO POVO DE IMPERATRIZ foi criado pela Lei Complementar Municipal nº 01, de 15 de fevereiro 
de 2001, que instituiu o Fundo de Desenvolvimento Econômico. É um órgão de SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA PRODUÇÃO com a finalidade de disponibilizar, a 
empreendedores das economias formal e informal, programas de crédito, capacitação gerencial, organização 
produtiva, incremento tecnológico, orientação mercadológica e apoio à comercialização, priorizando o setor dos 
pequenos empreendimentos.  
 
HÁ RECURSOS PARA O BANCO DO POVO OPERAR?  
SIM. Ao Banco do Povo não faltarão recursos para serem investidos nas economias formal e informal, 
principalmente com pequenos empreendedores do nosso município. 
 
O BANCO DO POVO TEM PRAZO PARA TERMINAR?  
NÃO. Fortalecer os pequenos empreendedores formais e informais é o objetivo permanente do nosso Governo 
Municipal. Esses empreendedores geram riquezas, postos de trabalho e renda, e por isso devem ser sempre 
incentivados.  
 
QUEM PODE TOMAR EMPRÉSTIMOS NO BANCO DO POVO?  
a) Pequenos empreendedores com firmas regularizadas (formais);  
b) Pequenos empreendedores sem firmas organizadas, que desenvolvam atividades que gerem riquezas, postos de 
trabalho e renda (informais).  
 
QUAIS SÃO ESSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS QUE O BANCO DO POVO VAI FINANCIAR?  
Pequenas indústrias, Agroindústrias, Pequenos Comerciantes, Prestadores de Serviços, Horticultores, Pequenos 
produtores rurais e outras atividades que gerem renda e empregos.  
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HAVERÁ RESTRIÇÕES AO CRÉDITO OU PREFERÊNCIA PARA ALGUM RAMO DE ATIVIDADE?  
NÃO. O tratamento será igual, independente do ramo de atividade. Porém, para todos é necessária a análise da 
viabilidade do PLANO DE NEGÓCIOS, incluindo aí a aprovação do cadastro.  
 
HÁ MAIS ALGUMA EXIGÊNCIA?  
SIM. Para que o cadastro seja aprovado é necessário que a pessoa não esteja fichada no SPC e SERASA, tenha 
residência fixa em Imperatriz há pelo menos dois anos e exerça sua atividade há pelo menos 12 meses.  
 
O QUE FAZER PARA CONSEGUIR O FINANCIAMENTO?  
Dirija-se ao BANCO DO POVO e obtenha informações nos BALCÕES DE NEGÓCIOS, com os nossos Agentes 
de Créditos.  
 
ESSAS LINHAS DE CRÉDITO SÃO PARA CAPITAL DE GIRO E INVESTIMENTOS?  
SIM. Poderão ser financiados projetos que necessitem somente de capital de giro e também os que contemplam 
recursos para investimentos, ou capital de giro associado com o investimento.  
 
QUEM ESTIVER INSCRITO NO SPC OU SERASA PODE SOLICITAR EMPRÉSTIMOS?  
NÃO. Deverá, antes, regularizar a situação restritiva.  
 
QUAIS AS GARANTIAS QUE O BANCO DO POVO VAI EXIGIR?  
Garantias Reais e Aval Solidário.  
 
POR QUE O EMPREENDEDOR PRECISA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TER O SEU 
FINANCIAMENTO NO BANCO DO POVO?  
Porque a capacitação pretende trazer ao empreendedor informações gerenciais básicas para auxilia-lo na 
condução e avaliação do seu negócio e na decisão da obtenção de crédito. O maior objetivo da capacitação é 
formar o empreendedor capaz de avaliar previamente a real possibilidade de honrar os compromissos e de 
consolidar o seu empreendimento.  
 
A CAPACITAÇÃO É SÓ PARA QUEM JÁ TEM O SEU PRÓPRIO NEGÓCIO?  
NÃO. É para todos que desejam ter acesso ao financiamento, mesmo que ainda estejam planejando abrir o seu 
empreendimento.  
 
POR QUE CAPACITAR PESSOAS QUE JÁ TÊM SEM EMPREENDIMENTO FUNCIONANDO BEM?  
Porque a capacitação prevê orientação para a elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS, necessário para a obtenção 
do crédito e para a adequada aplicação dos recursos. 
 
PÚBLICO ALVO 
 
MOTO TAXIS  
 
Nome Oficial: Programa de Renovação da Frota e de Melhoria dos Serviços de Mototaxis.  
Objetivo: Renovação da frota de motos; capacitação dos profissionais para prestarem um melhor serviço à 
população e combate aos profissionais clandestinos.  
Público Alvo: Mototaxistas legalizados em Imperatriz há mais de 12 meses, em atividade atualmente, residente 
em Imperatriz há mais de 12 meses.  
 
PROFESSOR COM COMPUTADOR  
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Nome Oficial: Programa de Desenvolvimento dos Profissionais de Ensino.  
Objetivo: Aparelhar os professores da Rede Pública e Privada com Microcomputadores, possibilitando 
aperfeiçoamento de suas capacidades e acesso à informações disponíveis nos meios eletrônicos, , com vistas ao 
uso de novos instrumentos em salas de aula e conseqüente melhoria do nosso ensino.  
Público Alvo: Professores da rede pública ou privada, em atividade em Imperatriz há mais de 12 meses, residente 
em Imperatriz há mais de 12 meses.  
 
PEQUENAS INDUSTRIAS  
 
Nome Oficial: Programa de Desenvolvimento das Pequenas Indústrias.  
Objetivo: Ampliar e Modernizar as Pequenas Empresas Industriais de Imperatriz com vistas a garantir e aumentar 
a oferta de empregos em todos os bairros do município.  
Público Alvo: Empresas Industriais (com exceção de Confecção e Panificação), em atividade em Imperatriz há 
mais de 12 meses, residente em Imperatriz há mais de 12 meses.  
 
RENOVAÇÃO  
 
Nome Oficial: Programa de Apoio ao Empreendedor bem sucedido em empréstimos anteriores.  
Objetivo: Apoiar cada vez mais os bons exemplos obtidos em programas anteriores, visando ampliar e 
modernizar cada vez mais as pequenas empresas de Imperatriz, sempre com o objetivo maior de garantir e 
aumentar a oferta de empregos nos bairros da cidade.  
Público Alvo: Empreendedores que já obtiveram financiamento no âmbito do Banco do Nordeste do Brasil S.A 
(Brasil Empreendedor, PROGER-Urbano, FAT-Informal, SINE-Informal, etc) e que liquidaram, em dia, seus 
compromissos. Não se enquadram neste programa Renovações do Crediamigo, que deve ser feita no próprio 
Crediamigo (Capital de Giro Puro).  
 
BEIRA-RIO  
 
Nome Oficial: Programa de Apoio à melhoria dos Empreendimentos da Avenida Beira-Rio.  
Objetivo: Ampliar, melhorar e modernizar empreendimentos fixos da Avenida Beira-Rio de Imperatriz, visando 
potencializar a reforma da avenida, melhorando a apresentação dos empreendimentos e modernizando-os a 
prestar um melhor serviço à população de Imperatriz.  
Público Alvo: Empreendedores que tenham terrenos ou empreendimentos fixos (não removíveis/ambulantes) na 
Avenida Beira Rio de Imperatriz.  
 
HORTIFRUTIGRANJEIROS  
 
Nome Oficial: Programa de Apoio à Produção de Hortaliças nos Bairros.  
Objetivo: Ampliar, melhorar e modernizar empreendimentos de hortaliças, proporcionando renda para os 
trabalhadores desta atividade e suprindo o mercado interno com produtos da própria comunidade.  
Público Alvo: Empreendedores que pratiquem a atividade de plantio de hortaliças a pelo menos 12(doze) meses 
no Município de Imperatriz e que aqui residam a também no mínimo 12(doze) meses.  
 
CAMELÔS DO CENTRO DA CIDADE  
 
Nome Oficial: Programa de Relocalização, Organização e Desenvolvimento da Atividades de Camelôs.  
Objetivo: Ordenar, relocalizar, e aparelhar os camelôs da cidade de Imperatriz, visando melhoria da circulação 
nas ruas e avenidas, com manutenção dos empreendimentos e da oferta de produtos alternativos para a população.  
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Público Alvo: Camelôs que pratiquem eles próprios a sua atividade no centro da cidade a pelo menos 12(doze) 
meses e que residam em Imperatriz também no mínimo há 12 (doze) meses.  
 
ALIMENTAÇÃO POPULAR NAS 04 BOCAS  
 
Nome Oficial: Programa de Relocalização, Organização e Desenvolvimento da Atividades de Alimentação 
Popular.  
Objetivo: Ordenar, relocalizar, e aparelhar os barraqueiros que servem alimentação popular (panelada, galinha, 
buchada, etc) na cidade de Imperatriz, visando melhoria da circulação nas ruas e avenidas, melhorias das 
condições sanitárias dos empreendimentos, com manutenção dos empreendimentos e da oferta de produtos 
alternativos para a população.  
Público Alvo: Barraqueiros que pratiquem eles próprios a sua atividade de comercio de alimentos populares, nas 
04 Bocas (Trecho próximo ao cruzamento das Avenidas Ceará com Bernardo Sayão) há pelo menos 12(doze) 
meses e que residam em Imperatriz também no mínimo há 12 (doze) meses.  
 
FEIRA LIVRE DA CAFETEIRA  
 
Nome Oficial: Programa de Relocalização, Organização e Desenvolvimento da Atividades de Feiras Livres.  
Objetivo: Ordenar, relocalizar, e aparelhar os feirantes da cidade de Imperatriz, visando melhoria da circulação 
nas ruas e avenidas, com manutenção dos empreendimentos e da oferta de produtos alternativos para a população.  
Público Alvo: Feirantes que pratiquem eles próprios a sua atividade na Vila Cafeteira há pelo menos 12(doze) 
meses e que residam em Imperatriz também no mínimo há 12 (doze) meses.  
 
 
ORGANIZAÇÃO DOS AÇOUGUES  
 
Nome Oficial: Programa de Organização Sanitária dos Comércios de Carnes "in natura".  
Objetivo: Ampliar, Modernizar e organizar os estabelecimentos comerciais de carnes "in natura" de forma à 
adpatá-los às exigências da Superintendência de Abastecimento.  
Público Alvo: Comerciantes de Carnes "in natura" que exerçam sua atividade há pelo menos 12(doze) meses e 
que residam em Imperatriz também no mínimo há 12 (doze) meses.  
 
CREDIAMIGO - Capital de Giro Puro  
 
Nome Oficial: CREDIAMIGO - Capital de Giro Puro. Objetivo: Aquisição de Mercadorias e Insumos para 
Empresas Comerciais e de Serviços.  
Público Alvo: Empreendedores que tenham Empresa comercial e de serviços em Imperatriz há mais de 12 meses.  
 
INVESTIMENTOS NOS DEMAIS COMÉRCIOS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS  
 
Nome Oficial: Programa de Ampliação e Modernização de Empreendimentos Comerciais e de Serviços.  
Objetivo: Ampliar e Modernizar os estabelecimentos comerciais e de serviços do setor informal, de modo a 
garantir e aumentar a oferta de empregos nos bairros.  
Público Alvo: Comerciantes e Prestadores de Serviços que exerçam sua atividade há pelo menos 12(doze) meses 
e que residam em Imperatriz também no mínimo há 12(doze) meses. Este programa é de caráter restrito e 
atenderá apenas 04 pessoas por bimestre, 01 em cada setor, podendo ser ampliado gradativamente de acordo com 
o desempenho e com a conclusão dos demais programas. 


