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Portaria CIB nº 14, de 16 de agosto de 2021 

 

Pactuar o repasse de recursos financeiros do Fundo 

Estadual de Assistência Social -FEAS para custeio de 

ações para implantação de Centros de Referência de 

Assistência Social-CRAS. 

 

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

realizada em 16 de agosto de 2021 dando cumprimento às suas atribuições definidas no 

Regimento Interno e em consonância com a NOB/SUAS, 

Considerando a Lei nº 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 

dá outras providências correlatas. 

Considerando a implantação dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, 

consolidando assim, a Política Nacional de Assistência Social, no Estado de São Paulo; 

Considerando que alguns municípios do estado de São Paulo, não implantaram os Centros 

de Referência da Assistência Social - CRAS; 

Considerando também aqueles municípios que implantaram os CRAS, sem os critérios 

recomendados na NOB/SUAS 2012 e; 

Considerando que compete ao Estado apoiar técnica e financeiramente os municípios para 

implantação desse equipamento público. 

 

Decide: 

 

Artigo 1º - Pactuar a transferência de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social-

FEAS, para custeio, em parcela única, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais) aos municípios, para implantação e ampliação dos Centros de Referência de 

Assistência Social – CRAS, no Estado de São Paulo. 
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Parágrafo único - Os Municípios que indicarem necessidade de implantação ou ampliação 

dos CRAS, será repassado os recursos financeiros em 2021, 

 

Artigo 2° - Pactuar as seguintes condições relacionadas abaixo, para pleitear o 

financiamento de recurso. 

 

a- Elaborar ofício da gestão municipal solicitando à Diretoria Regional de Assistência e 

Desenvolvimento Social – DRADS o pleito do financiamento; 

 

b- Plano de Ação que justifique a necessidade de ampliação dos CRAS, previsão de prazo 

para conclusão; 

 

c- Ata do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, que comprove a deliberação 

do pleito; 

 

§ 1º O cofinanciamento para implantação de CRAS observará as normas estabelecidas pela 

Lei nº 13.242, de 8 de dezembro de 2008, regulamentadas pelo Decreto Estadual 64.728, 

de 27-12-2019 e pela Resolução SEDS nº 02 de 10 de março de 2020. 

 

§ 2º Os recursos repassados deverão ser integralmente executados até 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° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 


