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Novas medidas de apoio aos setores mais vulneráveis 

Principais setores 

Bares e Restaurantes 

Hotéis  

Comércio 

Eventos 

Academias  

Setor de Beleza 

+ R$ 100 milhões de 
crédito no Banco 

DesenvolveSP e no 
Banco do  

Povo 

Não interrupção 
dos serviços de 

água e gás 

Redução de 
ICMS em 

carnes e leite 

Principais Ações 

Suspensão de pagamento 
de prestações no Banco 

DesenvolveSP 
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Medidas tributárias apoiam pequenos negócios e evitam 
aumento de preços para a população que mais precisa 

Redução da base de cálculo 

para o Varejo Simples de 13,3% 

para 7% 

Redução da base de cálculo de 

4,14% para  isento (0%) 

CARNES LEITE 
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Aporte de R$ 100 milhões para setores vulneráveis 

Novas características – Linha emergencial Banco Desenvolve SP: 

• Setor: Setores mais afetados pela pandemia 

• Uso: Capital de giro 

• Porte: Microempresa (Faturamento bruto anual de até R$ 360 mil) 

• Taxa: 1% ao mês + SELIC 

• Carência: 12 meses 

• Prazo: Até 60 meses 

• Garantia com Fundo Garantidor do Governo do Estado de São 

Paulo(FDA) 

• Possibilidade de uso do faturamento de 2019 (pré-pandemia) ou de 

2020, o que for mais favorável ao empresário 

• Excepcionalidade de não exigência de CND’s¹ 

¹ Certidão Negativa de Débito – Não exigência da CND Federal, INSS, Estadual e Municipal 
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Nova linha de crédito emergencial para micro e  
pequenos empreendedores pelo Banco do Povo 

Nova linha de crédito aos setores vulneráveis do Banco do Povo:  

• R$ 50 Milhões em microcrédito 

• Setor: Setores mais afetados pela pandemia 

• Uso: Capital de giro 

• Porte: Micro e Pequenas Empresas 

• Limite: Até R$ 10.000,00 

• Taxa: de 0% à 0,35% a.m. 

• Carência: 6 meses 

• Prazo: Até 36 meses 

• Garantia facilitada com Fundo Garantidor próprio (FDA¹) 

• Isenção de assinatura reconhecida em cartório2 

• Excepcionalidade de não exigência de CND’s³ 

1 Conforme Regra do Fundo de Aval | 2 Isenção para municípios cujos cartórios estiverem fechados em decorrência do Plano SP | 3 Certidão Negativa de Débito – Não exigência da CND Federal (MP 1.028/2021) e Cadin 

Estadual (Lei 12.799/2008 pela premissa da MP 1.028/2021)| 
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Suspensão de pagamento das prestações de  
empréstimos do Banco DesenvolveSP 

• Suspensão (adiamento) de até 3 prestações a vencer em 
operações já contratadas com recursos do tesouro 
estadual 

 

• A solicitação deve ser feita no site do DesenvolveSP 
(www.desenvolvesp.com.br) 

 

• Início da medida até 31/março 

 

• Não estão contemplados financiamentos com recursos de 
outras fontes (ex: Fungetur, BNDES, Finep)¹ 

¹ Necessária autorização dos respectivos repassadores para liberação 



6 

Não interrupção dos serviços de gás canalizado e água 

 Não haverá interrupção dos serviços de saneamento e gás canalizado na área de concessão 

da Sabesp, Comgás, Naturgy e Gás Brasiliano Distribuidora (GBD) até 30/abril/21 

 

 Não haverá negativação por débitos na Sabesp, Comgás, Naturgy e GBD até 30/abril/21 

 

 Prazo de parcelamento em até 12 meses após a repactuação de saldos em aberto 

 

 Medidas são válidas para usuários do Segmento Comercial e de Serviços da Sabesp de até 

100m³/mês e no caso da Comgás, Naturgy e GBD de até 150m³/mês¹ 

¹ Considerados os consumos médios dos últimos 12 meses. 


