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Portaria CIB//SP nº03, de 4-6-2020.  

 

                                                                Pactua implantação de alojamentos provisórios para 

                                                                      a população em situação de vulnerabilidade social,  

                                                           prioritariamente em situação de rua, no estado de São Paulo  

 

A Comissão Intergestores Bipartite de São Paulo - CIB//SP, em reunião ordinária realizada em 

04-06-2020, dando cumprimento às suas atribuições definidas no Regimento Interno em 

consonância com a Norma de Operacional Básica, do Sistema Único de Assistência Social e 

com os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade previsto na Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais,  

Considerando o fortalecimento do isolamento social, conforme o Plano de Contingencia do 

Estado de São Paulo para infecção humana pelo novo coranaconvid19 – SARS- CoV2/abril 20, 

da Secretária da Saúde;  

Considerando o atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco 

social decorrente da pandemia do Covid-19, pactua,  

Artigo 1º - Pactua o repasse de recurso financeiro emergencial, em parcela única, no exercício 

de 2020, do Fundo Estadual de Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência Social, 

de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, para implantação de alojamentos 

provisórios para indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente 

da pandemia Covid-19, prioritariamente em situação de rua.  

Artigo 2º - Pactua a transferência de insumos materiais, que serão recebidos pela Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social, através da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, 

oriundos de doações da inciativa privada, para a implantação dos alojamentos provisórios objeto 

desta pactuação.  

Artigo 3º - Pactua a elegibilidade dos municípios do Estado de São Paulo com mais de 100 mil 

habitantes, de acordo com os dados do Sistema SEADE de Projeções Populacionais para 2020, 
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priorizados conforme o número de pessoas em situação de rua, inscritas do Cadastro Único, para 

o repasse disposto no artigo 1º.  

Artigo 4º - Pactua orientação e o monitoramento na implantação e na operação dos alojamentos 

provisórios nos municípios elegíveis, por meio das Diretorias Regionais - DRADS, da Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social.  

Artigo 5º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


