
FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À MICRO E PEQUENA 

EMPRESA - FUMIPEQ  

O Banco da Gente é o nome popular do Fundo Municipal de Fomento à Micro e 

Pequena Empresa (FUMIPEQ) e é administrado pelo Comitê de Crédito Municipal. O 

FUMIPEQ é um programa que tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social da cidade de Manaus, por meio do trabalho organizado de produção 

de bens e serviços, mediante a concessão de financiamentos aos trabalhadores, em 

consonância com o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, direcionando o 

crédito de modo que seus efeitos multiplicadores promovam:  

 Criação de empregos  

 Investimentos nos setores considerados prioritários 

 Financiamento de novos empreendimentos 

 Melhoria da qualidade de vida da população.  

Exatamente em cumprimento do propósito pelo qual foi criado, em 2015 os recursos 

arrecadados pelo FUMIPEQ foram responsáveis por grande parte do financiamento do 

Projeto Viva Centro – Galerias Populares, prioridade do Prefeito de Manaus na proposta 

de reorganização do Centro Histórico de Manaus, tanto nas reformas e adequações dos 

espaços das galerias quanto no pagamento das bolsas empreendedor. Este projeto é 

realizado em parceria com a Subsecretaria Municipal do Centro Histórico 

(SUBSEMCH).  

1. REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS GALERIAS  

Entre os anos de 2014 e 2015, estas obras custaram ao FUMIPEQ o montante de R$ 

54.259.050,95 (Cinquenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, cinquenta 

reais e noventa e cinco centavos), destinados à desapropriação, obras de revitalização e 

reformas das galerias Espírito Santo, Remédios e Shopping T-4.  

2. BOLSA EMPREENDEDOR  



Auxílio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) aos camelôs que estão nas galerias 

provisórias (camelódromos), aguardando a remoção para as galerias definitivas. Em 

2015 foram pagas 9.511 (nove mil, quinhentos e onze) bolsas, totalizando R$ 

9.511.000,00 (nove milhões, quinhentos e onze mil reais).  

Vale ressaltar que desde o mês de agosto/2015, 54 (cinquenta e quatro) artesãos da 

praça Terreiro Aranha foram inseridos como beneficiários do Programa Bolsa 

Empreendedor, conforme orientação da SUBSEMCH.  

3. FINANCIAMENTOS DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)  

Empréstimos aos camelôs que já estão nas galerias, porém enfrentam dificuldades de 

adaptação ao novo local e baixo movimento do comércio solicitando, portanto, via 

SUBSEMCH o apoio financeiro “financiamento” para manterem-se no mercado até 

adaptação definitiva. Como também aos micros empreendedores individuais 

beneficiando o total de 294 (duzentos e noventa e quatro).  

4. FINANCIAMENTOS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)  

Empréstimo aos camelôs que estão nas localidades em que as bancas serão retiradas e 

recusaram a proposta de ir para as galerias, bem como a outros micros empreendedores, 

beneficiando o total de 22 (vinte e dois).  



 



 

Metas 2016 - FUMIPEQ  

 Pagamento das Bolsas Empreendedor (Projeto Viva Centro – Galerias Populares) no 

valor de R$ 11.400.000,000 (onze milhões e quatrocentos mil reais) – com média de 

950 camelôs/mês recebendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada.  

 Concessão de, aproximadamente, 600 financiamentos para valores de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o montante aproximado de 

R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).  

 


