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Desenvolve SP tem linha 
de fi nanciamento 
exclusiva para as 645 
prefeituras do Estado 
investirem em iluminação

Mais energia para São Paulo
riada em maio de 2013, a linha de 
financiamento Iluminação Pública, 
da Agência de Desenvolvimento 
Paulista (Desenvolve SP) tem por 
objetivo auxiliar as prefeituras do 
Estado a se prepararem para assu-
mir a gestão da rede de iluminação 
municipal em 2014. O empréstimo, 
com juros subsidiados, vai apoiar as 
administrações municipais a cum-
prir a Resolução nº 414 da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A legislação federal determina 
que, a partir de 1º janeiro, a ilumi-
nação pública, hoje um serviço de 
responsabilidade das distribuido-
ras de energia elétrica, deve pas-
sar para as prefeituras. Assim, os 
municípios terão de elaborar pro-
jetos, instalar, expandir, operar e 
realizar a manutenção das instala-
ções. Nesse sentido, a Desenvolve 
SP – Agência de Desenvolvimento 
Paulista reservou R$ 100 milhões 
para financiar esses projetos.

Por ter finalidade social – de 
gerar emprego e renda no Estado 
–, a Agência Paulista oferece em -
préstimos para empresas e prefei-
turas paulistas em condições mais 
vantajosas do que as oferecidas 
pelos bancos comerciais. Na linha 
Ilu minação Pública, as taxas de 
juros são de 8% ao ano com valo-
res corrigidos pelo Índice de Pre-
ços ao Consumidor (IPC), da Fun -
dação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe), instituição ligada 
à Universidade de São Paulo 
(USP). O parcelamento pode ser 
em até 72 meses, com um ano de 

carência, e não há limite do montante a 
ser financiado.

A nova linha pode financiar projetos 
que contemplem a instalação, ampliação 
ou adequação do sistema de iluminação 
da cidade, com o objetivo de garantir a 
gestão da rede pela prefeitura, sem riscos 
de desabastecimento ou problemas para a 
população. Entre os itens que podem ser 
financiados estão equipamentos, instalação 
de central telefônica de atendimento (call 
center), veículos, capacitação e treinamen-
to, entre outros.

Regras – Antes da liberação do finan-
ciamento, o pedido de projeto será envia-
do para aprovação da Secretaria Estadual 
de Energia. O representante da prefeitura 
ou empresa pública municipal interessada 
pode fazer a solicitação do financiamento 
de duas maneiras – a primeira e mais rápi-
da é por meio do simulador de empréstimos 
do site da Desenvolve SP.

O sistema permite calcular, até mesmo 
sem cadastro, o valor das prestações e as 
condições de pagamento. Caso aceite as 
condições do financiamento, a administra-
ção municipal interessada deverá enviar a 
documentação obrigatória e poderá acom-
panhar, on-line, o andamento do pedido. 
Todo o processo on-line é seguro. A outra 
opção é requerer o financiamento direta-
mente na sede da Desenvolve SP, na Rua da 
Consolação, 371, no centro da capital.

Parceira dos municípios – Desde 
a criação da Desenvolve SP, em 2009, ela 
já financiou mais de R$ 1 bilhão, sendo R$ 
130 milhões só para os municípios paulis-
tas. Além da linha de Iluminação Pública, 
há outros nove tipos de empréstimos que 
podem ser solicitados pelas prefeituras, 
com juros a partir de zero, subsidiados pelo 
Governo paulista.

Incluem a Linha Economia, que fi -
nancia projetos ecologicamente susten-

táveis, a Acessibilidade Urbana, com juro 
zero, também subsidiado pelo Governo 
estadual, para ações destinadas a mobi-
lidade em prédios públicos e instalações 
locais, e a Via SP, que atende às obras 
de pavimentação de ruas e estradas. Em 
todas, a liberação do crédito para os muni-
cípios se dá apenas após a comprovação da 
saúde financeira e a capacidade de endivi-
damento das prefeituras e da aprovação 
da Secretaria do Tesouro Nacional, usan-
do como garantia as cotas do ICMS ou do 
Fundo de Participação dos Municípios.

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Via Rápida tem 5 mil vagas
De olho nos profissionais que buscam 

novo emprego e com o aumento da procura 
de trabalho com a proximidade das festas de 
final de ano, o Via Rápida Emprego oferece 5 
mil vagas nas áreas do comércio, indústria e 
turismo. Quem quiser concorrer a uma vaga 
nos cursos deve se candidatar pelo site do 
Programa, que também informa as opções 
de curso disponíveis (ver link abaixo).

As capacitações com vagas abertas são 
almoxarife e estoquista; assistente de crédito 
e cobrança; assistente de logística; auxiliar 
de operações em logística; bartender; cama-
reira; bijuterias artesanais; confeitaria bási-
ca; cozinheiro geral; eletricista instalador; 
formação em telemarketing; garçom; logís-
tica básica; manicure e pedicure; manipula-
ção e higienização de alimentos; maquiador; 
recepção e atendimento; rotinas financeiras; 
serviços de almoxarifado e reposição de 
mercadorias; e técnicas de vendas.

Para participar é preciso ter no mínimo 
16 anos, ser alfabetizado e residir no Estado 
de São Paulo. Nível de escolaridade e idade 
varia de acordo com os cursos. A sele-
ção dos candidatos é feita pela Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia (SDECT), responsá-
vel pelo programa. E utiliza como critérios 

idade, escolaridade e renda familiar dos 
interessados. Desempregados e mulheres 
arrimo de família têm prioridade. 

Acessa SP – Quem não possui 
acesso à internet pode procurar os pos-
tos do Acessa SP, programa da Secretaria 
Estadual de Gestão Pública, que ofere-
ce monitores capacitados para auxiliar a 

preencher o cadastro. A lista completa de 
endereços das unidades está disponível no 
site do Acessa SP (ver link abaixo).

Quem for classificado pela SDECT será 
informado por carta, telegrama ou e-mail. 
Para se matricular, deverá comparecer ao 
local indicado na correspondência com RG 
e CPF originais. Os cursos estão distri-
buídos em 90 municípios paulistas. São 

1.320 vagas na capital, 1.058 na Região 
Metropolitana de São Paulo e 2.622 no inte-
rior e litoral.

Bolsa-auxílio – O site do Programa 
Via Rápida informa a relação de vagas dis-
poníveis em cada município, assim como os 
objetivos e a escolaridade exigida em todos 
os cursos. As aulas serão ministradas nas 
Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e nas 
Faculdades de Tecnologia (Fatecs). E tam-
bém em instituições contratadas pela SDECT, 
como o Senac, Avape, Senai e Senat. 

Durante a capacitação, quem foi sele-
cionado recebe material didático e auxílio 
financeiro de R$ 100 para alimentação; e de 
R$ 150 para o transporte. Desempregados, 
sem seguro-desemprego ou benefício pre -
videnciário, têm direito à bolsa-auxílio 
mensal de R$ 210. 

Da Agência Imprensa Oficial e Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

SERVIÇO
Desenvolve SP – www.desenvolvesp.com.br
Simulador de financiamento – www.
desenvolvesp.com.br/simulador-municipios
Resolução nº 414 da Aneel – www.aneel.
gov.br/cedoc/bren2010414.pdf

C

SERVIÇO
Via Rápida Emprego – 
www.viarapida.sp.gov.br
Postos Acessa SP – 
www.acessasp.sp.gov.br

Material didático é gratuito e o aluno ainda recebe auxílio para transporte e alimentação

Municípios terão de
elaborar projetos de 
iluminação pública
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