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Objeto: Implantação do Programa de Atividade Delegada, 
com o emprego de policiais militares.

Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP n.º 3/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 30/08/2021.
Convênio GSSP/ATP-160/21.
PMESP-EXP-2021/11571.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e a Prefeitura Municipal de Cardoso.
Objeto: Implantação do Programa de Atividade Delegada, 

com o emprego de policiais militares.
Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP n.º 3/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 30/08/2021.
Convênio GSSP/ATP-161/21.
PMESP-EXP-2021/12134.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e a Prefeitura Municipal de Magda.
Objeto: Implantação do Programa de Atividade Delegada, 

com o emprego de policiais militares.
Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP n.º 3/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 30/08/2021.
Convênio GSSP/ATP-162/21.
PMESP-EXP-2021/11563
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua 

Secretaria da Segurança Pública, e a Prefeitura Municipal de 
Marinópolis.

Objeto: Implantação do Programa de Atividade Delegada, 
com o emprego de policiais militares.

Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP n.º 3/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 30/08/2021.
Convênio GSSP/ATP-163/21.
PMESP-EXP-2021/11819.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua 

Secretaria da Segurança Pública, e a Prefeitura Municipal de 
Indiaporã.

Objeto: Implantação do Programa de Atividade Delegada, 
com o emprego de policiais militares.

Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP n.º 3/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 30/08/2021.
Convênio GSSP/ATP-164/21.
PMESP-EXP-2021/11812.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua 

Secretaria da Segurança Pública, e a Prefeitura Municipal de 
Macaubal.

Objeto: Implantação do Programa de Atividade Delegada, 
com o emprego de policiais militares.

Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP n.º 3/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 30/08/2021.
Convênio GSSP/ATP-165/21.
PMESP-EXP-2021/11540.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e a Prefeitura Municipal de Santana 
de Ponte Pensa.

Objeto: Implantação do Programa de Atividade Delegada, 
com o emprego de policiais militares.

Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP n.º 3/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 30/08/2021.
Convênio GSSP/ATP-166/21.
PMESP-EXP-2021/11555.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e a Prefeitura Municipal de Nova 
Canaã Paulista.

Objeto: Implantação do Programa de Atividade Delegada, 
com o emprego de policiais militares.

Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP n.º 3/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 30/08/2021.
Convênio GSSP/ATP-167/21.
PMESP-EXP-2021/11524.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua 

Secretaria da Segurança Pública, e a Prefeitura Municipal de 
Dirce Reis.

Objeto: Implantação do Programa de Atividade Delegada, 
com o emprego de policiais militares.

Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP n.º 3/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 30/08/2021.
Convênio GSSP/ATP-168/21.
Protocolo nº 12.741/19.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e a Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos.

Objeto: Cooperação técnica, material e operacional para 
o desenvolvimento das atividades de segurança pública nos 
Distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier, visando 
à instalação e manutenção de Base Comunitária de Segurança 
Compartilhada.

Valor: sem repasse de recursos.
Pareceres CJ/SSP n.º 365/2020 e 1.176/2020.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 30/08/2021.
Convênio GSSP/ATP-169/21
Processo: SSP-EXP-2021/02808
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Ribeirão dos Índios.
Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas com o muni-

cípio voltadas à prevenção do crime e da violência, por meio da 
mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e 
compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e 
sistema de dados de interesse da segurança pública – Detecta.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 05/2021.
Vigência: 05 anos
Data da assinatura: 30.08.2021.
Convênio GSSP/ATP-170/21
Processo: SSP-EXP-2021/02841
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Uchoa.
Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas com o muni-

cípio voltadas à prevenção do crime e da violência, por meio da 
mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e 
compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e 
sistema de dados de interesse da segurança pública – Detecta.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 05/2021.
Vigência: 05 anos
Data da assinatura: 30.08.2021.
Convênio GSSP/ATP-171/21
Processo: SSP-EXP-2020/02228
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Agudos.

 Comunicado de 31/08/2021
Extrato de Convênio
PROCESSO: SEDS-PRC-2021-00009-DM
CONVÊNIO: 000020/2021
Conveniada: Prefeitura Municipal de Holambra
CNPJ nº 67.172.437/0001-83
Signatário: Fernando Henrique Capato
Convenente: Secretaria de Desenvolvimento Social
Signatário: Célia Kochen Parnes
Objeto: aquisição de veiculo
Valor total: R$ 199.600,00 sendo R$ 150.000,00 de res-

ponsabilidade do Estado e R$ 49.600,00 de contrapartida da 
Prefeitura.

Data da sua assinatura: 31/08/2021
Vigência: 12 meses
Parecer Jurídico Referencial CJ nº 20/2020

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 GABINETE DA SECRETÁRIA
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE
A - TERMO DE FOMENTO – PRORROGAÇÃO
Processo SEDS nº 2160940/2019 (314/2019) - Arrastão 

Movimento de Promoção Humana – SÃO PAULO-SP
Nos termos da Cláusula Nona, § 2º, do Termo de Fomento, 

fica autorizada a prorrogação de ofício por 48 (quarenta e oito) 
dias, contados de: 19/12/2020 até 04/02/2021.

B - TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO
1. Processo SEDS nº 1709123/2018 (1422/2018) - Associa-

ção Filantrópica Esperança para Todos – VINHEDO-SP
Cláusula Primeira – Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original, previsto na Cláusu-

la Nona, § 1º, fica prorrogado por mais 244 (duzentos e quarenta 
e quatro) dias contados de 01/04/2021 até 30/11/2021.

Cláusula Segunda – Do Gestor da Parceria
Fica designado como gestor da parceria original JOSÉ EDU-

ARDO MALHEIROS JUNIOR – Diretor Técnico III – portador do 
RG 22.290.625-X e CPF 134.317.798-75.

Cláusula Terceira – Da Ratificação
Ficam expressamente mantidas todas as demais cláusulas, 

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

2. Processo SEDS nº 2160940/2019 (314/2019) - Arrastão 
Movimento de Promoção Humana – SÃO PAULO-SP

Cláusula Primeira – Do Objeto
Fica alterado, nos termos da Cláusula Primeira, Parágrafo 

Único do ajuste, o Plano de Trabalho quanto às novas especifi-
cações instruídas nos Autos, conforme aprovação da autoridade 
competente.

Cláusula Segunda - Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original previsto na Cláusu-

la Nona, § 1º, do termo de ajuste, fica prorrogado por mais 330 
(trezentos e trinta) dias contados de 05/02/2021 até 31/12/2021.

Cláusula Terceira – Da Ratificação
Ficam expressamente mantidas todas as demais cláusulas, 

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

C - TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO
Processo SEDS nº 1691317/2019 (239/2019) – Prefeitura 

Municipal de Jaci – JACI-SP
Cláusula Primeira – Do Objeto
Fica alterado, nos termos da Cláusula Primeira, Parágrafo 

Único do ajuste, o Plano de Trabalho quanto às novas especifi-
cações instruídas nos Autos, conforme aprovação da autoridade 
competente.

Cláusula Segunda - Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original previsto na Cláusu-

la Oitava, § 1º, do ajuste, fica prorrogado por mais 18 (dezoito) 
meses, contados de 29/08/2020 até 24/02/2022.

Cláusula Terceira – Da Ratificação
Ficam expressamente mantidas todas as demais cláusulas, 

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

Comunicado
O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente - CONDECA TORNA PÚBLICO o extrato de fomento 
celebrado, por decorrência do Edital de Chamada Pública do 
Condeca 2016/2017.

Processo SEDS nº 2021/00187
Fundação Dorina Nowill para Cegos – SÃO PAULO-SP
Signatário: Alexandre dos Santos Oliveira Munck e Francisco 

Henrique Chiamenti Della Manna
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social  
Signatário: Célia Kochen Parnes 
Objeto: Projeto Rede Estadual de Habilitação e Reabilitação 

de Crianças e Adolescentes com Deficiência Visual
Modalidade: Chamamento Público
Origem dos Recursos: UO 35001, UGO 350010, UGE 

350034, Fonte 003.001.007
Valor: R$ 344.411,89 (trezentos e quarenta e quatro mil, 

quatrocentos e onze reais e oitenta e nove centavos).
PT 08.244.3500.6367.0000, ND 335043 (Subvenções 

Sociais – Custeio)
Valor: R$ 344.411,89 (trezentos e quarenta e quatro mil, 

quatrocentos e onze reais e oitenta e nove centavos).
Data da Assinatura: 23/08/2021
Vigência: 12 meses 
Gestor: José Eduardo Malheiros Junior 
Parecer Jurídico Referencial: 23/2020

 CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

 COMUNICADO Nº 007/2021
O Conselho Estadual de Assistência Social – CONSEAS/

SP, convoca os membros da Comissão Organizadora da XII 
Conferência Estadual de Assistência Social para a reunião no 
dia 02 de setembro de 2021, quinta-feira, das 9h às 13:30h, na 
sede do CONSEAS/SP – Rua Boa Vista nº 170 – 2º andar – Bloco 
5 - São Paulo/SP.

 Segurança Pública
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Extrato de Convênios
Convênio GSSP/ATP-131/21.
PMESP-EXP-2021/12131.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e a Prefeitura Municipal de Floreal.
Objeto: Implantação do Programa de Atividade Delegada, 

com o emprego de policiais militares.
Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP n.º 3/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 30/08/2021.
Convênio GSSP/ATP-132/21.
PMESP-EXP-2021/11300.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e a Prefeitura Municipal de Estrela 
D’ Oeste.

Artigo 4º - Fica estabelecido, nas refeições oferecidas nos 
finais de semana e feriados, o valor de R$ 1,00 (um real) a ser 
pago pelo usuário ao restaurante por refeição almoço e refeição 
jantar, sendo que crianças até 6 anos estarão isentas deste 
pagamento, e R$ 0,50 por café da manhã para todos os usuários.

Artigo 5º - A Secretaria de Desenvolvimento Social repas-
sará à Organização da Sociedade Civil parceira, nas refeições 
oferecidas nos finais de semana e feriados, recursos financeiros 
correspondentes a R$ 8,10 por refeição almoço e refeição jantar, 
deduzindo-se dessa importância o valor pago pelo usuário con-
forme o disposto no artigo 5° desta Resolução.

Artigo 6º - A Secretaria de Desenvolvimento Social repas-
sará à Organização da Sociedade Civil parceira, o recurso 
financeiro correspondente a R$ 1,96 por refeição café da manhã, 
deduzindo-se dessa importância o valor pago pelo usuário con-
forme o disposto no artigo 5° desta Resolução.

Artigo 7º - Para os jantares servidos durante os dias da 
semana e todas as refeições servidas aos finais de semana 
e feriados, as Prefeituras parceiras ficarão isentas de efetuar 
repasses financeiros às Organizações da Sociedade Civil.

Artigo 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se a Resolução SEDS n. º 27, de 
27/07/2021.

Resolução SEDS n.º 35, de 31 de agosto de 2021.
Estabelece a dispensa do pagamento das refeições nos 

Restaurantes Populares Bom Prato, aos usuários devidamente 
cadastrados pelos Municípios, como população em situação 
de rua não albergada e sem acesso à assistência alimentar, até 
31-12-2021

A Secretária de Desenvolvimento Social Resolve:
Artigo 1º - Fica dispensado do pagamento de refeições, 

mediante a apresentação do cartão de gratuidade, o usuário 
devidamente cadastrado pela Prefeitura Municipal como popu-
lação em situação de rua não albergada e sem acesso à assistên-
cia alimentar até 31-12-2021, podendo o benefício ser estendido 
enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do Covid-19.

Artigo 2º - É facultado ao município que possui unidade do 
Restaurante Popular Bom Prato aderir à ação de gratuidade para 
pessoas em situação de rua.

Parágrafo Primeiro - Em caso de adesão, será celebrado 
convênio de cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento 
Social, onde caberá ao município a quantificação, identificação 
e localização dos beneficiários, bem como a entrega dos cartões 
de gratuidade e o monitoramento da prestação dos serviços.

Artigo 3º - A gratuidade das refeições estabelecida no artigo 
1º, será integralmente custeada pelo Governo do Estado.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Despacho de 31/08/2021
Interessado: DRADS ALTA PAULISTA DRACENA – DAP
Assunto: PROCESSO DE APURAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE 

SANÇÃO A EMPRESA VENCESFORT DEDETIZADORA EIRELLI - 
ME POR DESCUMPRIMENTODE CLÁUSULA CONTRATUAL

Número de referência: SEDS-PRC-2021/00309
A Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, e conforme Parecer CJ 
nº 53/2021 datado de 20 de agosto;

CONSIDERANDO o contido no Inciso I, do artigo 1º, do 
Decreto estadual nº 48.999, de 29 de setembro de 2004, que 
dispõe sobre a competência dos Secretários de Estado para 
aplicar, no âmbito dos respectivos órgãos ou entidades, a sanção 
de impedimento de licitar e contratar como Estado,

CONSIDERANDO o previsto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002,

CONSIDERANDO o estabelecido no edital e no termo de 
contrato firmados entre as partes;

CONSIDERANDO, por fim, a possibilidade da Administração 
de rever seus próprios atos, conforme Súmula do STF 473 que 
estabelece: "a Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles 
não se originam direitos: ou revoga-los, por motivo de conve-
niência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial";

RESOLVE:
1. ACOLHER as razões de recurso apresentadas pela empre-

sa VENCESFORT DEDETIZADORA EIRELLI -ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº 22.228.566/0001-08 e ANULAR a decisão de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de con-
tratar com a Administração, pelo prazo de 9 (nove) meses, uma 
vez que proferida em razão da utilização equivocada da pena do 
art. 87, inciso III, da Lei federal nº8.666/93, porque o contrato 
tem fundamento na Lei federal nº 10.520/2002, bem como que a 
sanção de impedimento para contratar (art. 7º da Lei do Pregão) 
que somente pode ser aplicada pela Secretária de Estado ou 
pela Chefe de Gabinete ou Dirigente de Unidade Orçamentária, 
se houver expressa delegação de competência (art. 1º, §1º, 1, do 
Decreto estadual nº 48.999/2004).

2. APLICAR à empresa VENCESFORT DEDETIZADORA 
EIRELLI -ME a pena de2.advertência, nos termos do inciso I, do 
artigo 87, da Lei nº 8.666/1993, já que houve apenas discordân-
cia quanto ao pagamento das notas fiscais de abril e maio de 
2020 e assinatura do termo de suspensão da execução dos ser-
viços, fatos estes superados sem que os respectivos pagamentos 
tenham ocorrido e, portanto, qualquer prejuízo ao erário.

Quando determinada a retomada da execução, a empresa 
VENCESFORT acatou a decisão e, dentro do prazo estipulado 
contratualmente, informou não desejar a prorrogação do con-
trato vigente. Assim acata-se o recurso interposto pela empresa 
nos seus estritos termos.

 JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZA-
ÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Considerando a necessidade da oferta de serviços socio-
assistenciais, visando a ampliação da rede de atendimento do 
SUAS;

Considerando que a oferta dos serviços socioassistenciais 
pode ser executada em parceria com as Organizações da Socie-
dade Civil – OSC;

Considerando que a Organização da Sociedade Civil – OSC, 
para compor a rede socioassistencial, tem como requisitos a 
inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 
o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE e o 
Comprovante de inscrição junto ao sistema Pró-Social;

Considerando o artigo 30 da Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, que possibilita a administração pública dis-
pensar o chamamento público, no caso de atividades voltadas a 
serviços de educação, saúde e assistência social, desde que pre-
viamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política;

Considerando que o Sistema Pró-Social credencia as organi-
zações da sociedade civil para integração da rede executora, no 
âmbito desta Secretaria;

Considerando a necessidade do cumprimento do artigo 32 
da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

Justificamos a DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO para 
celebração das parcerias, entre a SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL e as ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, 
relacionadas no ANEXO, uma vez que se encontram previamente 
credenciadas no Sistema Pró-Social e a execução dos serviços 
socioassistenciais atendem às normativas nacionais referentes 
à Assistência Social.

ANEXO
PROCESSO SEDS Nº INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO
SEDS-PRC-2021-00166-
DM

ABRIGO DE IDOSOS COMENDADOR TAKAYUKI 
MAEDA

ITUVERAVA

SEDS-PRC-2021-00112-
DM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
APAE DE ITUPEVA

ITUPEVA

 Desenvolvimento 
Social
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Resolução Nº 33/2021, de 31 de agosto de 2021.
Autoriza repasse via Fundo Estadual de Assistência Social 

FEAS de recursos financeiros para custeio de ações para 
implantação e ampliação do número de Centros de Referência 
de Assistência Social.

A Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São 
Paulo, com fundamento na alínea "c" do inciso II do artigo 60 
do Decreto Estadual 49.688 de 17-06-2005,

Considerando a necessidade de universalização do acesso 
aos cidadãos de todos os municípios do estado de São Paulo 
ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS que concretiza 
avanços na redução de vulnerabilidades e desigualdades sociais;

Considerando ainda a necessidade de ampliação das unida-
des de referência de Proteção Social Básica que coordena os ser-
viços socioassistenciais de caráter preventivo, faz-se necessário 
um esforço conjunto a ser feito pelo Estado e pelos Municípios 
em relação à implementação do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS, em especial, no que se refere a implantação de 
Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, fundamen-
tais para a consolidação da Política Nacional de Assistência 
Social no Estado de São Paulo;

Considerando a Portaria CIB nº 14, de 16 de agosto de 2021 
que pactua o repasse de recursos financeiros do Fundo Estadual 
de Assistência Social -FEAS para custeio de ações para implanta-
ção de Centros de Referência de Assistência Social-CRAS;

Considerando a Deliberação CONSEAS/SP Nº 028, DE 17 de 
agosto de 2021, que dispõe sobre o repasse via Fundo Estadual 
de Assistência Social - FEAS de recursos financeiros para custeio 
de ações para implantação de Centros de Referência de Assis-
tência Social - CRAS;

Considerando que alguns municípios ainda não possuem os 
Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e que com-
pete ao Estado apoiar técnica e financeiramente os municípios 
para implantação desse equipamento público e Considerando 
que mesmo naqueles municípios que já implantaram unidades 
de CRAS o fizeram em quantidade inferior à cobertura preconi-
zada pela Norma Operacional Básica -NOB SUAS, resolve:

Artigo 1º - Prestar apoio financeiro aos municípios para 
implantação e ampliação do número de unidades de Centros de 
Referência de Assistência Social - CRAS no Estado de São Paulo 
mediante transferência de recursos em parcela única no valor 
de R$ 150.000,00 do Fundo Estadual de Assistência Social FEAS 
aos respectivos Fundos Municipais de Assistência Social -FMAS.

§ 1º - Farão jus ao repasse de recursos financeiros a partir 
de 2021 os Municípios que não registraram unidade de CRAS 
no sistema PMASweb na atualização anual de 2021 e nos anos 
posteriores aqueles que indicarem a necessidade de ampliação 
do número de unidades de CRAS.

§ 2º - Os municípios que não indicaram a implantação do 
CRAS no sistema PMASweb 2021 são: Boa Esperança do Sul, 
Motuca e Rincão.

Artigo 2° - É condição para pleitear o recurso o envio à Dire-
toria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social - DRADS 
de ofício da gestão municipal, Plano de Ação e documento 
do Conselho Municipal de Assistência Social que comprove a 
aprovação do pleito.

§ 1º O Plano de Ação de que trata o caput desse artigo deve 
conter etapas planejadas a serem executadas para implantação 
do CRAS detalhando:

I - Justificativa da necessidade de ampliação da rede de 
CRAS;

II - Previsão de prazo para conclusão de cada etapa;
III - Local onde o Centro de Referência será implantado;
IV - Serviços socioassistenciais que serão ofertados;
V - Comprovação de meios para contratação da equipe 

de referência ou de recursos humanos já existentes que serão 
alocados no CRAS e VI - Valores e fontes dos recursos financeiros 
que serão utilizados.

§ 2º O cofinanciamento para implantação de CRAS obser-
vará o disposto no artigo 2º da Lei nº 13.242, de 8 de dezembro 
de 2008, de acordo com as normas e orientações editadas pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social e registradas no sistema 
PMASweb, acessível por meio do sítio www.pmas.sp.gov.br.

§ 3º Os recursos repassados deverão ser integralmente 
executados até o dia 31 de dezembro do exercício em que foi 
creditado, podendo ser reprogramado para o exercício seguinte 
conforme prazos estabelecidos pela Resolução SEDS nº 02/2020.

Artigo 3° - O pleito a que se refere o artigo anterior será 
objeto de análise da DRADS que poderá solicitar ao município 
outros documentos pertinentes para emissão de parecer técnico 
sobre a viabilidade técnica e financeira para implantação do 
referido equipamento público.

Artigo 4° - Os recursos financeiros de que trata esta reso-
lução deverão ser aplicados em despesas de custeio conforme o 
artigo 6º da Resolução SEDS nº 02/2020.

Artigo 5° - O valor transferido ou remanescente deverá ser 
restituído ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS em 
conta corrente específica quando não utilizados, nem repro-
gramados ou executados de forma diversa daquela prevista 
ou ainda nos casos previstos no artigo 17 da Resolução SEDS 
nº 02/2020.

Artigo 6° - A prestação de contas, o monitoramento e a 
fiscalização dos recursos repassados observarão as normas e 
prazos já previstos pela Resolução SEDS nº 02/2020.

Artigo 7°- Os recursos financeiros necessários para implan-
tação dessa ação serão definidos anualmente conforme dotação 
orçamentária da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Artigo 8° - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação e revoga: Resolução SEDS nº 03 de 19 de março 
de 2015; Resolução SEDS nº 02, de 1º de fevereiro de 2016 e 
Resolução SEDS nº 01 de 27 de janeiro de 2017.

Gabinete da Secretária
Resolução SEDS n.º 34, de 31 de agosto de 2021
Estabelece normas complementares em atendimento ao 

Decreto Estadual 64.897, de 31-03-2020 e revoga a Resolução 
SEDS 27, de 27/07/2021

A Secretária de Desenvolvimento Social, considerando o 
Decreto 64.897, de 31-03-2020, que autoriza o funcionamento 
extraordinário das unidades do Restaurante Popular, instituído 
pelo Decreto 45.547, de 26-12-2000, no contexto da pandemia 
Covid-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas, 
resolve:

Artigo 1º - Fica prorrogada a excepcionalidade do forneci-
mento de jantares durante os dias da semana e refeições aos 
finais de semana e feriados, pelo período de 01- 09-2021 a 
31-12-2021, nas unidades do Restaurante Popular Bom Prato 
condicionadas a critérios técnicos, à região em que estão ins-
taladas e à demanda apresentada, podendo a excepcionalidade 
ser estendida enquanto perdurar a emergência em saúde pública 
causada pela pandemia Covid-19.

Parágrafo único: a relação das unidades e horários de 
funcionamento será divulgada no website da Secretaria de 
Desenvolvimento Social.

Artigo 2º - Para os jantares de segunda a sexta-feira será 
pago pelo usuário o valor de R$ 1,00 (um real) por refeição/ 
jantar, sendo que crianças até 6 anos estarão isentas deste 
pagamento.

Artigo 3º - A Secretaria de Desenvolvimento Social repassa-
rá à Organização da Sociedade Civil parceira, para os jantares 
de segunda a sexta-feira, recursos financeiros correspondentes 
a R$ 6,10 por refeição/jantar, deduzindo-se dessa importância 
o valor pago pelo usuário conforme o disposto no artigo 2° 
desta Resolução.


