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Portaria CIB//SP nº11/2021 

 

Pactuar ampliação de números de vagas para 

Abrigos e Casa de Passagem à população de rua 

 

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

extraordinária, realizada em 02 de agosto de 2021, dando cumprimento às suas atribuições 

definidas no Regimento Interno e em consonância com a NOB/SUAS, e; 

Considerando a Política Nacional para População em Situação de Rua e em consonância 

com a Resolução Federal nº 40 de 13 de outubro de 2020 que estabelece as diretrizes para 

promoção, proteção e defesa dos direitos humanos às pessoas em situação de rua. 

Considerando o disposto na Lei Estadual nº 17.263, de 30 de abril de 2020 que autoriza a 

transferência à Conta Única do Tesouro Estadual, saldos positivos de fundos especiais de 

despesa. 

Considerando o inciso VIII, o artigo 4º, da Lei Estadual nº17.263, de 30 de abril de 2020, 

que estabelece e a ampliação dos recursos estaduais destinados a amparar a população de 

rua, em especial para custear medidas que garantam local e material de higiene, bem como 

segurança alimentar para essa população. 

Considerando a Portaria CIB/SP nº04/2021, e a deliberação do CONSEAS -12/2012, 

referente a Nota Técnica para atendimento à população em situação de rua, nos períodos de 

baixa temperaturas no Estado de São Paulo; 

Considerando a Resolução SEDS nº 14, 31 de maio de 2021, aprova as orientações e 

recomendações para gestores e serviços, quanto ao Plano de Ação Intersetorial e 

atendimento de Proteção Social Especial para População em Situação de Rua nos períodos 

de baixas temperaturas. 

Decide: 

Artigo 1º Pactuar o repasse financeiro para ampliação de vagas emergenciais 

prioritariamente para a população em situação de rua no atendimento às famílias e aos 
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indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da pandemia da 

COVID-19 e das baixas temperaturas. 

 

Artigo 2º Pactuar a ampliação de vagas emergenciais para a população de rua, dos serviços 

tipificados, nas modalidades de Abrigos e Casa de Passagem. 

 

Artigo 3º. Pactuar os 134 municípios elegíveis, (anexo I) com serviços de alta 

complexidade, para população em situação de rua, na modalidade de Abrigo e Casa de 

Passagem, de acordo com os dados inseridos no Sistema PMAS,WEB-2021. 

 

Artigo 4º - Pactuar o repasse financeiro do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 

aos Fundos Municipais de Assistência Social (FMAS), no exercício de 2021, em parcela 

única, observada a disponibilidade orçamentária e financeira. 

 

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


