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Portaria CIB//SP - 10, de 14-10-2020 

 

Pactua o repasse de recurso financeiro destinado a execução de Serviço Regional 
de Acolhimento Institucional, modalidade abrigo para mulheres e seus filhos e 
filhas vítimas de violência atendendo o projeto do Ministério Público do Trabalho 
e Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a implantação do serviço sob 
gestão de consórcio intermunicipal 

 

 

A Comissão Intergestores Bipartite de São Paulo-CIB//SP,em reunião plenária ordinária 
realizada em 14-10-2020, na sededa Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social em 
SãoPaulo, em consonância com a NOB/SUAS e; 

Considerando a demanda do Ministério Público do Trabalhoe da Defensoria Pública do Estado 
de São Paulo, para o cofinanciamento estadual de 50% do custeio do serviço regionalde 
acolhimento institucional abrigo para mulheres e seus filhose filhas vítimas de violência em 
parceria com os 08 municípiosda Diretoria Regional de Assistência Social de Alta Sorocabana; 

Considerando aumento dos registros de mulheres vítimasde violência no cadastro do Sistema 
de Justiça e no atendimentodos serviços de Proteção Social Especial identificamos a demanda 
emergencial para a oferta do serviço de proteção social por meio do acolhimento individual e 
ou familiar; 

Considerando a Lei 8742, de 07 dezembro de1993, quedispõe sobre a organização da 
Assistência Social, estabelecendoque compete ao Estado apoiar técnica e financeiramente 
asassociações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social; 

Considerando adesão para oferta de serviço regional de proteção social especial de alta 
complexidade de acolhimentoinstitucional na modalidade abrigo para mulheres e seus filhos 
e filhas em situação de violência pactuada em Assembleia GeralExtraordinária do Consórcio 
Intermunicipal do Oeste Paulista -CIOP do dia 23-09-2020; 

Considerando o Decreto Estadual 64.728, de 27-12-2019 que Regulamenta a Lei 13.242, de 8 
de dezembro de 2008,que dispõe sobre a instituição de programas destinados ao 

atendimento do cidadão em situação de vulnerabilidade social, e revoga os Decretos 54.026, 
de 16-02-2009, e 56.383, de 08-11-que se refere o inciso I do artigo 1º deste decreto observará 
o disposto no artigo 2º da Lei 13.242, de 8 de dezembro de 2008,de acordo com as normas e 
orientações editadas pelo Secretáriode Desenvolvimento Social e registradas no sistema 
PMASweb, acessível através do sítio www.pmas.sp.gov.br, decide: 

Artigo 1º - Pactuar o cumprimento da demanda de apoio financeiro estadual aos municípios 
que compõe Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista – CIOP para oferta de serviço regional 
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de acolhimento institucional na modalidade abrigo para mulheres e seus filhos e filhas em 
situação de violência da rede de proteção social especial de alta complexidade. 

Parágrafo primeiro: O valor do cofinanciamento estadual será correspondente a 50% do valor 
de custeio equivalente aR$ 312.000,00/ano, por meio do sistema de transferência Fundo a 
Fundo, distribuídos igualmente para os municípios parceiros. 

Parágrafo segundo– Cada município receberá o valor de R$ 39.000,00/ano por meio do Fundo 
Estadual para o Fundo Municipal referente ao 50% do custeio do serviço; 

Parágrafo terceiro – Cada município integrante do consórcio se responsabilizará por transferir 
os recursos financeiros provenientes do cofinanciamento estadual para o gestor do serviço 
regional ofertado pelo Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista – CIOP. 

Artigo 2º - Os municípios integrantes do consórcio responsável pela execução do serviço de 
acolhimento institucional na modalidade abrigo para mulheres e seus filhos e filhas vítimas de 
violência são: Martinópolis, Narandiba, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente 
Prudente, Rancharia, Regente Feijó e Taciba. 

Artigo 3º - O município que deixar de integrar o consórcio deixará de fazer jus ao 
cofinanciamento estadual e o mesmo poderá ser transferido a outro município que faça a 
adesão. 

Artigo 4º - O Cofinanciamento estadual será cancelado caso o consórcio seja extinto ou 
encerrar o serviço. 

Artigo 5º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


