
LINHAS DE CRÉDITO



LINHAS DE FINANCIAMENTO



Público alvo – Setor Privado

MICRO, 
PEQUENAS E 

MÉDIAS 
EMPRESAS E 

SETOR PÚBLICO

✓ Microempresas (ME): receita bruta anual de R$ 81 mil a R$ 360 mil

✓ Pequenas: receita bruta anual de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões

✓ Médias: receita bruta anual de R$ 4,8 milhões até R$ 300 milhões
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PROJETOS INOVADORES

Linhas de financiamento de projetos inovadores para micro, pequenas e médias empresas, voltadas 

à introdução de novos produtos, processos, serviços, inovação de marketing ou inovação 

organizacional, aquisição de equipamentos de telecomunicações e cabos de fibra óptica, ou 

aperfeiçoamento da tecnologia existente.

Taxas a partir de TJLP + 5% ao ano

Prazos de até 96 meses*

Carência de até 24 meses

*incluindo a carência

CONDIÇÕES DAS LINHAS



PROJETOS SUSTENTÁVEIS

Linhas para financiamento de projetos que promovem redução de emissões de gases de efeito 

estufa, geração de energias renováveis e eficiência energética; compra de máquinas e equipamentos 

que minimizam o impacto da atividade produtiva no meio ambiente; e projetos de preservação da 

água e tratamento de resíduos sólidos.

Taxas a partir de 0,53% ao mês + Selic

Prazos de até 120 meses*

Carência de até 24 meses

*incluindo a carência

CONDIÇÕES DAS LINHAS
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PROJETOS DE INVESTIMENTO

Linha de financiamento para diferentes tipos de projetos, como ampliação, modernização,

aumento da capacidade produtiva, implantação de novas plantas, relocalização de

empreendimentos e que possam resultar em obras de infraestrutura nos municípios paulistas.

Taxas a partir de 0,57% ao mês + Selic

Prazos de até 120 meses*

Carência de até 36 meses

*incluindo a carência

CONDIÇÕES DA LINHA



Público alvo – Setor Público

SETOR PÚBLICO

✓ Municípios

✓ Consórcios Públicos

✓ Administração Indireta



Participação de até 100 % do projeto

Prazo médio: 96 meses

Carência média: até 24 meses

Encargos: a partir de 3% a.a.* (acrescidos de SELIC)

Garantia das operações: ICMS

Objetivo
Financiar projetos de pavimentação, recapeamento e iluminação.

*A taxa total é de 6% ao ano acrescida da Selic, sendo que, se adimplente, 3% ao ano são equalizados pelo Governo do Estado, resultando em uma 
taxa de 3% ao ano (0,25% ao mês) acrescida da SELIC 
**Para municípios com mais de 50 mil habitantes.

Desenvolve Municípios



Participação de até 100 % do projeto

Prazo médio: 72 meses

Carência média: até 12 meses

Encargos: a partir de 0,53% a.m. (acrescidos de SELIC)

Garantia das operações: ICMS

Objetivo

Financiar investimento municipal destinado à projetos sustentáveis, que proporcionem redução na emissão de CO² e 

reduzam o impacto ambiental nas atividades da administração pública.

Linha Economia Verde Municípios



Participação de até 80% do projeto

Prazo médio: 120 meses

Carência média: até 24 meses

Encargos: Taxa 0%*.

Garantia das operações: ICMS

Objetivo
Financiar a construção e revitalização de estações de tratamento de esgoto, bem como toda infraestrutura de coleta, 

afastamento e deslocamento.

Linha Água Limpa

*A taxa total é de 0,25% ao mês acrescidos da Selic, porém, 
desde que adimplente e para financiamentos de até 80% do 
projeto, haverá equalização de 100% da taxa de juros;



Participação de até 100 % do projeto

Prazo médio: 72 meses

Carência média: até 12 meses

Encargos: a partir de 0,60% a.m. (acrescidos de SELIC)

Garantia das operações: ICMS

Objetivo
Financiar investimento municipal destinado à construção, reforma ou modernização de Arenas Multiuso para 

eventos esportivos, econômicos, expositivos e de convivência sociais e culturais

Linha Arena Multiuso



Participação de até 100 % do projeto

Prazo médio: 72 meses

Carência média: até 12 meses

Encargos: a partir de 0,60% a.m. (acrescidos de SELIC)

Garantia das operações: ICMS

Objetivo

Financiar investimento municipal destinado à adequação ou construção de distritos industriais, compreendendo-se a 

infraestrutura básica para a instalação de parques industriais.

Linha Distrito Industrial



Participação de até 100 % do projeto

Prazo médio: 72 meses

Carência média: até 12 meses

Encargos: a partir de 0,60% a.m. (acrescidos de SELIC)

Garantia das operações: ICMS

Objetivo
Financiar projetos que contemplem a implantação, ampliação ou adequação do sistema de iluminação pública.

Linha Iluminação Pública



Participação de até 100 % do projeto

Prazo médio: 72 meses

Carência média: até 12 meses

Encargos: a partir de 0,60% a.m. (acrescidos de SELIC)

Garantia das operações: ICMS

Objetivo
Financiar projeto municipal destinado à execução de obras de pavimentação urbana, recape ou pavimentação de 

vicinais.

Via SP



Participação de até 100 % do projeto

Prazo médio: 72 meses

Carência média: até 12 meses

Encargos: a partir de 0,60% a.m. (acrescidos de SELIC)

Garantia das operações: ICMS

Objetivo
Financiamento ao incremento da infraestrutura de atendimento ao público, bem como de administração do município 

nas diversas áreas de atuação, desde que tenha relação direta com as atividades públicas e haja ganhos para a 

população em geral e para a administração.

Linha de Apoio a Investimentos Municipais



SOLICITE PELO SITE

WWW.DESENVOLVESP.COM.BR

PROCESSO 100% ONLINE
SIMPLES E DESBUROCRATIZADO



OBRIGADO!


