


DESENVOLVE SP

31º CONGRESSO ANUAL
GESTÃO DA SAÚDE FILANTRÓPICA:
Legado que inspira, futuro que transforma



Desenvolve SP – O Banco do Empreendedor é a instituição financeira do Governo do 
Estado de São Paulo que ampara o desenvolvimento de micro, pequenas e médias 
empresas e de municípios paulistas 

Por meio de programas e linhas de crédito com condições excepcionais, financia o 
crescimento sustentável de negócios e projetos inovadores que melhoram a qualidade 
de vida da população e impulsionam a economia e a geração de emprego e renda no 
Estado

QUEM SOMOS



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$ 90 milhões

Média Grande: receita bruta anual de R$ 90 milhões até R$ 300 milhões

PÚBLICO ALVO
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Mais de R$ 5 bilhões em 
desembolsos

Em cerca de 10 mil operações

HISTÓRICO - CRÉDITO



O Desenvolve SP 
investiu R$ 1,5 

bilhão em projetos 
alinhados aos 
objetivos do 

desenvolvimento 
sustentável (ODS), 
principalmente em 
relação ao objetivo

 7 Energias 
Renováveis 

PROJETOS SUSTENTÁVEIS
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MARCO LEGAL DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

CONDIÇÕES DA LINHA

Com a promulgação da lei em 14300/22 em 06/01/2022, chamada de Marco Legal da micro e 
minigeração de energia permite que consumidores produzam a própria energia que utilizam, a partir de 
fontes renováveis. 



MARCO LEGAL DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

CONDIÇÕES DA LINHA

 Devido ao prazo estipulado para início da cobrança do encargos, a partir de jan/23 , quanto mais rápido as 
empresas interessadas em instalar este tipo de tecnologia solicitarem  acesso melhor, pois serão beneficiados 
com a isenção total dos encargos e taxas até 2045, portanto, o financiamento é um ponto fundamental neste 
processo, pois facilita a aquisição dos equipamentos necessários para geração de energia.



MARCO LEGAL DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Artigo 18º:

Parágrafo Único. No estabelecimento do custo de transporte, deve-se aplicar a tarifa correspondente  a 

forma do sistema de distribuição realizada pela unidade com minigeração distribuída, se para injetar ou 

consumir energia



PROGRAMA ENERGIA LIMPA
O Governo de São Paulo e o Desenvolve SP lançaram o programa Energia Limpa 
Santas Casas, para viabilizar o financiamento de sistemas e equipamentos que 
proporcionem a geração de energias renováveis em Instituições de Saúde 
Estaduais portadoras de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social e que prestam serviços ao SUS, fortalecendo a capacidade de 
atendimento destas instituições, por meio da redução dos custos com energia 
elétrica.



•Estar enquadradas na versão 2.2 da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) no IBGE na Divisão 86 da Seção Q e no Grupo 85.3 da Seção Q 
ou Grupo 52.3 da Seção P, ou equivalente, caso ocorra mudança na classificação 
atual; 

•Possuir Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS emitido 
pelo órgão oficial federal competente vigente e validado junto ao referido órgão na 
data de protocolo do pedido de financiamento na Desenvolve SP; 

•Possuir registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES; 

•Ofertar a prestação de serviços ao SUS nos termos do art. 4ª da Lei nº 12.101, de 
27.11.2009, e alterações posteriores; 

AS BENEFICIÁRIAS DEVEM:



CONDIÇÕES DA LINHA

Prazo: até 72 meses incluindo o prazo de carência
Carência: até 12 meses
Taxa de juros: *6,5% a.a. acrescidos da Selic 
Valor Mínimo de Financiamento: R$ 20 Mil
Valor Máximo de Financiamento: R$ 30 MM
Participação Máxima DSP: até 100% do valor dos itens financiáveis
Garantia: recebíveis do SUS (Sistema Único de Saúde)

 *A taxa fixa será subsidiada pelo governo do Estado de São Paulo, através de 
um convênio entre a Entidade e a Secretaria da Saúde,  e beneficiará os 
contratos adimplentes, os quais serão reajustados somente pelo indexador 
variável (Selic). 



Diretamente no site www.desenvolvesp.com.br ou através do link 
https://www.desenvolvesp.com.br/wp-content/uploads/2021/06/instalacao-
Office-Banking_06_2021.pdf.
O processo é 100% online, simples e desburocratizado.

Dicas valiosas:

• No campo Entidade Empresarial utilize o código 712 - FEDERAÇÃO STAS 
CASAS E HOSP BENEFICENTES DO EST DE SPAULO.

• No campo Atividade da Empresa utilize o código 54 - 
PREST.SERV.ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR.

• No campo CNAE utilize o código Q8610101 - ATIV ATEND HOSPITALAR EX 
PRONTO-SOCORRO E UNID P/ATEND URGEN. 

• No campo sócios insira os dados do representante legal da entidade.

COMO SOLICITAR

http://www.desenvolvesp.com.br/
https://www.desenvolvesp.com.br/wp-content/uploads/2021/06/instalacao-Office-Banking_06_2021.pdf
https://www.desenvolvesp.com.br/wp-content/uploads/2021/06/instalacao-Office-Banking_06_2021.pdf


• Demonstrativos Financeiros 
• Declaração e Autorização SCR Bacen (modelo DSP)
• Estatuto Social
• Ata de Eleição da Atual Diretoria

CONSULTA MARGEM SUS

ANÁLISE PRÉVIA

• Autorização de Consulta à Margem Consignável SUS (modelo DSP)

ETAPAS DO PROCESSO



• Roteiro para Elaboração de Projeto de Investimento de Geração de Energia Solar 
Fotovoltaico (modelo DSP)

• Orçamento

NEGOCIAÇÃO

SOLICITAÇÃO DO PROJETO

• Preencher o cadastro das partes envolvidas (PJ / PF)  

ETAPAS DO PROCESSO

  CADASTRO



• Anuência do Gestor Local do SUS (modelo DSP)
• Cadastro de Empregadores (trabalho escravo)
• CADIN Estadual
• CEBAS
• CND Federal
• CNES
• Comprovante de pagamento da Tarifa de Análise de Projeto
• CRF – FGTS
• Licença de Operação
• Notificação da Cessão de Direitos Creditórios (modelo DSP)
• Orçamento
• Recibo de entrega da RAIS (último ano fiscal)
• Relação de itens (modelo DSP)
• Termo de Cessão de Direitos Creditórios (modelo DSP)

Contratação

ETAPAS DO PROCESSO



• A 1ª liberação ocorrerá imediatamente após o recebimento da CCB assinada e 
registrada em cartório.

• As demais liberações estão condicionadas à comprovação fiscal (nota fiscal) e 
comprovação técnica (vistoria), de acordo às regras de aceitação do produto.

LIBERAÇÃO

ETAPAS DO PROCESSO





OBRIGADA!

email@desenvolvesp.com.br
(11) 3123-0464


