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 Segurança Pública
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA CG nº 22, de 12 de agosto de 2021.
Dispõe sobre o retorno do trabalho presencial no Gabinete 

da Secretaria da Segurança Pública, em cumprimento ao Decreto 
nº 65.839, de 30-06-2021, e ao Comunicado CRHE nº 08, de 
07-07-2021.

O Chefe de Gabinete da Secretaria da Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, Cel. PM Mauro Cezar dos Santos Ricciarelli, 
no uso de suas atribuições legais e em observância às disposi-
ções do Decreto nº 65.839, de 30-06-2021, e do Comunicado 
CRHE nº 08, de 07-07-2021, determina que:

Art. 1º - Em razão do retorno ao trabalho exclusivamente 
presencial determinado pelo Decreto nº 65.839, de 30-06-2021, 
e do Comunicado CRHE nº 08, de 07-07-2021, ficam cessadas 
as escalas de trabalho e o regime de teletrabalho estabelecidos 
exclusivamente para enfrentamento da situação de pandemia 
do COVID-19, no âmbito deste Gabinete.

§1º - O expediente de trabalho presencial dos servidores 
administrativos deverá ser cumprido dentro da faixa horária 
compreendida entre as 7h (sete horas) e 19h (dezenove horas), 
de segunda a sexta-feira, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º do 
Decreto 52.054, de 14-08-2007.

§2º - Observada a faixa horária acima mencionada, os 
horários de início e fim da jornada do servidor poderão ser 
fixados por sua chefia imediata, desde que mantida a divisão 
em dois períodos, e assegurado o intervalo mínimo de 1h para 
alimentação e descanso.

§3º - O disposto no caput aplica-se a todos os servidores 
administrativos do Gabinete da Secretaria de Segurança Pública 
que não façam parte dos grupos de risco, conforme fatores defi-
nidos pelo Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde, 
mesmo se ainda não alcançados pela vacinação.

Art. 2º - Os servidores administrativos do Gabinete da 
Secretaria de Segurança Pública que fazem parte dos grupos de 
risco, nos termos do Portaria CVS – 20, de 23-07-2020 (ou a que 
vier a lhe substituir), e que já tenham completado o respectivo 
esquema vacinal, devem retomar o trabalho presencial a partir 
de 16-08-2021, nos moldes do parágrafo único do artigo 1º.

§ 1º - É obrigatória a apresentação do comprovante de 
vacinação, por parte de todos os servidores dos grupos de risco, 
a seu superior imediato, tanto da primeira quanto da segunda 
dose, para o devido controle e acompanhamento por parte 
da Pasta, sob pena de incorrer em falta funcional, em caso de 
não apresentação, nos termos do artigo 241 da Lei 10.261, de 
28-10-1968.

§ 2º - Caberá ao superior imediato acompanhar o andamen-
to da vacinação de seus subordinados dos grupos de risco, inclu-
sive solicitando a exibição dos comprovantes de imunização.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se a Portaria CG nº 13 de 08 de julho 
de 2021, mantida a possibilidade de os documentos digitais ou 
digitalizados serem encaminhados pelo Sistema Sem Papel para 
o “Núcleo de Expediente”, ou para o e-mail: expedientessp@
sp.gov.br.

 DESPACHOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA POLÍCIA 
MILITAR, DE 11-08-2021

NATUREZA: PROTOCOLO Nº 204/2021
INTERESSADO: SD PM DIEGO RICHARD LORENZI
ASSUNTO: INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE PESSOAL
À vista da instrução do presente processo e da manifes-

tação exarada pela Consultoria Jurídica da Pasta por meio do 
Parecer CJ/SSP Nº 888/2021, de fls. 104/109, AUTORIZO, com 
fundamento no inciso II, do artigo 2º c.c. artigo 3º, da Lei Esta-
dual nº 14.984, de 12 de abril de 2013 e artigo 6º, do Decreto nº 
59.532, de 13 de setembro de 2013, o pagamento, de natureza 
indenizatória por acidente pessoal ao SD PM DIEGO RICHARD 
LORENZI no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhen-
tos reais). Tal decisão fundamenta-se nos elementos probatórios 
carreados aos autos indicativos de que o acidente ocorreu em in 
itinere e resultou em invalidez permanente parcial.

NATUREZA: PROTOCOLO Nº 1072/2021
INTERESSADO: SD PM MATHEUS CERQUEIRA SANTOS
ASSUNTO: INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE PESSOAL
À vista da instrução do presente processo e da manifes-

tação exarada pela Consultoria Jurídica da Pasta por meio do 
Parecer CJ/SSP Nº 870/2021, de fls. 150/154, AUTORIZO, com 
fundamento no inciso I, do artigo 2º c.c. artigo 3º, da Lei Estadu-
al nº 14.984, de 12 de abril de 2013 e artigo 6º, do Decreto nº 
59.532, de 13 de setembro de 2013, o pagamento, de natureza 
indenizatória por acidente pessoal ao SD PM MATHEUS CER-
QUEIRA SANTOS no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhen-
tos reais). Tal decisão fundamenta-se nos elementos probatórios 
carreados aos autos indicativos de que o acidente ocorreu em 
serviço e resultou em invalidez permanente parcial.

NATUREZA: PROTOCOLO Nº 494/2021
INTERESSADOS: GABRIELLY SOUZA DA SILVA, CLÉLIA 

LAURA PAIVA, MARCELO CALIXTO NUNES
ASSUNTO: INDENIZAÇÃO POR MORTE ACIDENTAL DO SD 

PM BRUNO HENRIQUE PAIVA NUNES
À vista da instrução do presente processo e da manifesta-

ção exarada pela Consultoria Jurídica da Pasta por meio do Pare-
cer CJ/SSP nº 852/2021, de fls. 150/152, AUTORIZO, com fulcro 
no artigo 2º, inciso II c.c. artigo 3º, da Lei Estadual nº 14.984, de 
12 de abril de 2013 e artigo 6º, do Decreto nº 59.532, de 13 de 
setembro de 2013, o pagamento, de natureza indenizatória por 
morte do SD PM BRUNO HENRIQUE PAIVA NUNES, no valor de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assim especificados, a favor 
de GABRIELLY SOUZA DA SILVA a quantia de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), a favor de CLÉLIA LAURA PAIVA a quantia de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e a favor de MARCELO 
CALIXTO NUNES a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais).Tal decisão fundamenta-se nos elementos probatórios 
acostados aos autos, especialmente nas conclusões alcançadas 
na Apuração Preliminar n. CP17-006/13/19, indicativos de que a 
morte ocorreu em in itinere.

NATUREZA: PROTOCOLO Nº 1134/2021
INTERESSADOS:  PATRÍCIA MELLO SOUZA SILVA, ANA JÚLIA 

MELLO SILVA, MARIA EDUARDA MELLO SILVA, VITOR LEONAR-
DO MELLO SILVA

ASSUNTO:  INDENIZAÇÃO POR MORTE ACIDENTAL CB PM 
WILLIAN ALVES DA SILVA

À vista da instrução do presente processo e da manifes-
tação exarada pela Consultoria Jurídica da Pasta por meio do 
Parecer CJ/SSP nº 797/2021, de fls. 123/138 AUTORIZO, com ful-
cro no artigo 2º, inciso III c.c. artigo 3º, da Lei Estadual nº 14.984, 
de 12 de abril de 2013 e artigo 6º, do Decreto nº 59.532, de 13 
de setembro de 2013, o pagamento, de natureza indenizatória 
por morte do CB PM WILLIAN ALVES DA SILVA, no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), assim especificados, a favor de 
PATRÍCIA MELLO SOUZA SILVA a quantia de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), a favor de ANA JÚLIA MELLO SILVA a quantia de R$ 
33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta 
e três centavos), a favor de MARIA EDUARDA MELLO SILVA a 
quantia de R$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e 
três reais e trinta e três centavos) e a favor de VITOR LEONARDO 
MELLO SILVA a quantia de R$ 33.333,33 (trinta e três mil, tre-
zentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) condicionado 
o pagamento, no caso dos menores, à prévia apresentação de 
alvará judicial. Tal decisão fundamenta-se nos elementos proba-
tórios acostados aos autos, especialmente nas conclusões alcan-
çadas na Apuração Preliminar n. 4BPRV-002/06/21, indicativos 
de que a morte ocorreu em razão da função.

José Candiani Mota, secretário designado para este trabalho, 
observado o quórum qualificado regimental, foi dada abertura 
aos trabalhos com as devidas apresentações dos presentes, 
bem como apresentação da Pauta ordinária e expediente. O 
presidente então encaminhou que seja discutido em bloco, além 
da pauta, a inclusão trazida pela Secretaria, sobre o aditamento 
da contratação da FUNDACE, exclusivamente no que tange aos 
serviços de Recursos Humanos, considerando o encerramento do 
contrato no próximo dia 17 de agosto. O prazo para aditamento 
fica definido em até 05 (cinco) meses. O Conselheiro Wellington 
Moura, após os esclarecimentos prestados, informou que sua 
orientação de que sobre o encaminhamento sobre a FUNDACE 
se posiciona favorável. Porém que os encaminhamentos sobre o 
Edital seja discutido separadamente, pois trouxe alguns desta-
ques para serem apresentados. O presidente então encaminhou 
a deliberação para decisão dos presentes, que se manifestaram 
favoravelmente por unanimidade para o aditamento do contra-
to firmado com a FUNDACE, exclusivamente no que se refere 
aos serviços de Recursos Humanos, conforme pactuado, em 
prazo máximo até 05 (cinco) meses. Na sequencia, colocada a 
pauta do Edital 2021/2022, o presidente informou que todas as 
discussões foram realizadas em Reunião passada, e a presente 
reunião trata-se apenas para dar encaminhamento a deliberação 
da pauta já discutida. O Conselheiro Wellington Moura solicitou 
destaques de alguns pontos. Em primeiro lugar, solicitou ante-
cipação do prazo previso no item 5 do quadro 01, referente aos 
prazos estipulados para cada etapa do processo. Solicitou altera-
ção na redação de “120 (cento e vinte) dias” para “60 (sessenta) 
dias”. Após a discussão, foi feito encaminhamento para que se 
diminua o prazo de publicação do Resultado Preliminar, para 
“Até 75 (setenta e cinco) dias”, e o prazo do Resultado Final 
em “Até 120 (cento e vinte) dias”. O encaminhamento foi para 
deliberação e aprovado de maneira unânime pelos presentes. 
Após, o Conselheiro Wellington Moura continuou seus desta-
ques, considerando ajustes a serem realizados e correções de 
legislações pertinentes ao orçamento. Sobre o sistema de rece-
bimento das propostas/projetos, foi encaminhada a proposta de 
se receber os documentos apresentados pelas Organizações e 
Prefeituras, também de forma física e em mídia digital. Após dis-
cussão, deliberou-se o encaminhamento para recebimento das 
propostas das Organizações Sociais e/ou Municípios Paulistas, 
para além do apresentado na plataforma www.condeca.com.
br, facultativamente o(a) proponente possa apresentar suas pro-
postas via correio eletrônico que será disponibilizado no Edital 
e a Comissão terá seu prazo para incluir o projeto recebido em 
um drive (nuvem) criado especialmente para esta finalidade. O 
encaminhamento foi colocado em votação e deliverado favora-
velmente de forma unânime. Feitos todos destaques e aprova-
dos, o Presidente encaminhou o Edital para aprovação. O Edital 
de Chamamento Público nº 01 CONDECA/SP-SEDS/2021-2022 
foi aprovado por unanimidade da plenária. Apenas segue para 
ajustes de redação e na sequencia publique-se. Seguiu-se para 
informes, onde a Comissão Eleitoral informou a realização da 
Eleição para os Membros da Sociedade Civil ocorrerá no pró-
ximo domingo, dia 15 de agosto, nas dependência da ALESP. A 
Comissão solicitou que os Conselheiros que não são candidatos 
a reeleição possam se apresentar como voluntários no apoio a 
logística do evento. Informou, ainda, que o Regimento Interno 
será publicado juntamente com a lista final de eleitores até o 
sábado, véspera da eleição. Situação esta necessária, já que 
estamos ainda sob os efeitos da Pandemia da Covid-19. Por 
fim, o Conselheiro Wellington Moura solicitou ingresso na 
Comissão Eleitoral, representando o Poder Público, consideran-
do o afastamento do ex-conselheiro Vitor Benez Pegler. Ainda, 
se apresentou o novo conselheiro representante da Secretaria 
Estadual de Esportes, Elias Manoel Veloso, indicado neste ato 
pelo Secretário da respectiva pasta. O novo conselheiro assume 
as funções atribuídas ao ex-conselheiro da pasta, que informa 
já ter passado ao substituto todas as informações pertinentes. 
O presidente, então, apresentou à plenária, o pedido feito pelo 
Conselheiro Wellington, para substituir, como representante 
do Poder Público, a vacância na Comissão Eleitoral. A plenária 
deliberou favoravelmente. Desta forma, a Comissão Eleitoral 
passa a ser composta da seguinte forma: Representantes da 
Sociedade Civil: Robson José Candiani Mota e Silvia Helena 
Seixas; Representantes do Poder Público: Elias Manoel Veloso e 
Wellington Moura. Não havendo mais nada a tratar, eu, Robson 
José Candiani Mota, Secretário designado para este ato, redigi 
a presente ata. Todos os itens foram explanados e esclarecidos 
conforme constante nesta Ata que se encontra a disposição 
de qualquer pessoa interessada, na sede do Condeca, e será 
devidamente publicada no Diário Oficial do Estado. São Paulo, 
12 de agosto de 2021.

 COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FRANCA

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVI-

MENTO SOCIAL DE FRANCA
NÚCLEO DE CONVÊNIOS
Ato de Autorização
Processo SEDS 1967/2018 – SEDS/1762874/2019.
Convenente: Secretaria de Desenvolvimento Social.
Conveniado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCPE-

CIONAIS - APAE - Batatais.
Objeto: AUTORIZO nos termos da Clausula Nona, § 1º, do 

ajuste, a prorrogação do prazo de vigência por mais 10 (dez) 
meses, do prazo originalmente pactuado a contar de 29/03/2021 
até 28/01/2022 e nos termos da Clausula Primeira, § Único do 
ajuste, a alteração no Plano de Trabalho de fls. 72/92 pelo de fls. 
538/557, a partir de sua assinatura. As demais clausulas ficam 
expressamente mantidas.

Data de assinatura: 30 de julho de 2021.
Processo SEDS 2467/2018 – SEDS/2520293/2019.
Convenente: Secretaria de Desenvolvimento Social.
Conveniado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCPE-

CIONAIS - APAE - Batatais.
Objeto: AUTORIZO nos termos da Clausula Nona, § 1º, do 

ajuste, a prorrogação do prazo de vigência por mais 10 (dez) 
meses, do prazo originalmente pactuado a contar de 29/03/2021 
até 28/01/2022 e nos termos da Clausula Primeira, § Único do 
ajuste, a alteração no Plano de Trabalho de fls. 61/78 pelo de fls. 
382/399, a partir de sua assinatura. As demais clausulas ficam 
expressamente mantidas.

Data de assinatura: 30 de julho de 2021.

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ALTA NOROESTE 
- ARAÇATUBA

 SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVI-

MENTO SOCIAL DA ALTA NOROESTE
Extrato de Termo de Aditamento
Processo:- SEDS – 2825516/2019-; Convenente:- Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social; OSC parceira: Associação 
Bombeiros Voluntários Mirins e Juvenis de Birigui; Objeto: 
Termo de Aditamento ao Termo de Fomento celebrado em 20 
de dezembro de 2019, prorrogando por mais 365 dias contados 
de 20/12/2020, até 19/12/2022; Data da Assinatura: 27 de julho 
de 2021.

VII-  Secretaria de Desenvolvimento Regional:
- Renan Bastianon, RG nº 32.846.117-9, e Maureen Spa-

rano Gil, RG nº 28.657.918-2, respectivamente como titular e 
suplente;

VIII-  Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adoles-
cente - CONDECA:

- Marcelo Pereira de Andrade, R.G. nº 102.312-34, e Marcos 
Antonio Muniz de Souza, R.G. nº 24.134.993-X, respectivamente 
como titular e suplente;

IX- Conselho Estadual de Assistência Social - CONSEAS:
-Marina Amadeu Batista Bragante, RG nº 18.433.572-3, e 

Felicidade dos Santos Pereira RG nº 16.687.906-X, respectiva-
mente como titular e suplente;

X- Fundo Social de São Paulo - FUSSP:
-Ariane de Souza Barbosa, R.G. nº49.246.501-0, e Priscila 

Tavares Fernandes, R.G. nº42.361.224-4, respectivamente como 
titular e suplente;

Artigo 2º - As organizações da sociedade civil convidadas 
serão representadas por:

I- Fundação Abring pelos Direitos da Criança e do Ado-
lescente:

-Fernando Gonçalves Marques e Mary Hellen Ferreira Nasci-
mento, respectivamente como titular e suplente;

II- Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal:
-Elisa Rachel Pisani AltafimAriane e Leila Vieira de Sousa, 

respectivamente como titular e suplente;
Artigo 3º - Revoga a Resolução SEDS n° 25 de 15 de agosto 

de 2018.
Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data da sua 

publicação.
 Resumo de Termo de Aditamento ao Termo de Cola-

boração - Programa Restaurante Popular “BOM PRATO”
Objeto: Fornecimento de refeições por tipo subvenção nos 

termos do Decreto nº 45.547/2000 e alterações posteriores.
Processo SEDS nº 2498501/2019
Organização Sociedade Civil: AELESAB – Programas de 

Integração e Assistência à Criança e Adolescente
Signatário: Nilde Queiroz de Almeida Lima
Órgão Público Municipal: Prefeitura de Presidente Prudente
Signatário: Edson Tomazini
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Célia Kochen Parnes
Objeto: Fornecimento de refeições por tipo subvenção nos 

termos do Decreto nº 45.547/2000 e alterações posteriores – 
Restaurante Popular Bom Prato.

Unidade: Presidente Prudente
Aditamento: 2º Termo Aditivo – Nos termos da Cláusula 

Nona fica prorrogada a vigência pelo período de 14/08/2021 a 
13/08/2022. Fica modificada a Cláusula Sexta do instrumento 
original para a crescer a importância de R$ 3.447.387,94, sendo 
R$ 1.1.926.821,49,00 de responsabilidade da Secretaria, R$ 
1.627.200,00 de responsabilidade da Prefeitura e R$ 360.000,00 
proveniente dos usuários.

Origem dos Recursos: Programa 08.306.3500.6001.000, 
UO 35009, UGO 350018, UGE 350173, Natureza de Despesa 
33504379

Valor Total da Parceria: R$ 6.325.334,59
Data da Assinatura: 09/08/2021.
Parecer Jurídico Referencial CJ/SEDS n° 02/2021

 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
1. Processo SEDS nº 1732236/2019 (2167/2018) - Instituto 

Arte na Escola – 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: 29/08/2020 até 15/10/2020.

2. Processo SEDS nº 2890366/2019 - APAE - Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Tatuí – TATUÍ|SP

Nos termos da Cláusula Nona, § 2º do Termo de Fomento, 
fica autorizada a prorrogação de ofício por 65 (sessenta e cinco) 
dias, contados de 30/11/2021 a 02/02/2022.

B - TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO
1. Processo SEDS nº 1732236/2019(2167/2018) - Instituto 

Arte na Escola – SÃO PAULO-SP
Cláusula Primeira – 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 442 
(quatrocentos e quarenta e dois) dias contados de 16/10/2020 
até 31/12/2021.

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

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

2. Processo SEDS nº 1759373/2019 (146/2019) - APAM - 
Associação de Proteção e Assistência ao Menor – PONTAL-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, fica prorrogado por mais 333 (trezentos e trinta e 
três) dias, contados de 02/11/2020 até 30/09/2021.

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

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

3. Processo SEDS nº 2890366/2019 - APAE - Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Tatuí – TATUÍ-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 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
1. Processo SEDS nº 1761407/2019 (176/2019) - Prefeitura 

Municipal de Palestina-SP
Cláusula Primeira - Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original, previsto na Cláu-

sula Oitava, fica prorrogado por mais 370 (trezentos e setenta) 
dias contados de 26/09/2020 até 30/09/2021.

Cláusula Segunda - Da Ratificação
Ficam expressamente mantidas todas as demais cláusulas, 

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDECA – 
12/08/2021

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, 
às dez horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de São 
Paulo – CONDECA/SP, na Sede do Conselho, situada na Rua 
Antônio de Godoy, 122, 7º andar, Centro, São Paulo/SP. Sob a 
presidência do Conselheiro Marcos Muniz, que na ausência 
justificada do Presidente Fernando Henrique Cury, substitui o 
mesmo nos trabalhos, e Secretariada pelo Conselheiro Robson 

 Desenvolvimento 
Social
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 RESOLUÇÃO SEDS Nº 29, de 12 de agosto de 2021
A Secretária Estadual de Desenvolvimento Social
Considerando a Resolução Federal nº 40 de 13 de outubro 

de 2020 que dispõe sobre as diretrizes para promoção, proteção 
e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, 
de acordo com a Política Nacional para População em Situação 
de Rua;

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 64.728, de 
27 de dezembro de 2019, que autoriza a Secretaria de Desen-
volvimento Social efetuar repasse direto de recursos financeiros, 
consignados no Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 
para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS e a 
Resolução SEDS 02, de 10 de março de 2020, que versa sobre 
as normas complementares de repasse de recursos financeiros 
para os municípios;

Considerando a Portaria CIB/SP-11/2021, que pactua 
ampliação de números de vagas para Abrigos e Casa de Passa-
gem à população de rua;

Considerando a Deliberação Conseas-SP 24/2021 que apro-
va a ampliação do número de vagas destinados a abrigos e 
casas de passagem para a população em situação de

rua, 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.

Resolve:
Artigo 1º - Dispor sobre o repasse financeiro emergencial 

de recursos estaduais para ampliação de vagas emergenciais 
prioritariamente para a população em situação de rua, dada 
as condições de vida e as menores possibilidades de enfrenta-
mento às adversidades, visando o aumento da capacidade de 
resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos 
em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente das 
baixas temperaturas.

§1º. Para fins dessa resolução, a ampliação de vagas 
emergenciais para a população de rua considera os serviços 
nacionalmente tipificados nas modalidades de abrigos e casa de 
passagem para os usuários adultos e famílias.

§2º- A ampliação de vagas considera a atual capacidade 
de atendimento dos serviços registrados no sistema PMAS Web 
2021 e o porte dos municípios.

Artigo 2º. São elegíveis para o repasse financeiro emergen-
cial dispostos no artigo 1º os municípios paulistas com serviços 
tipificados na alta complexidade para o público de população 
em situação de rua nas modalidades de abrigo e casa de pas-
sagem (Anexo I), conforme dados do Sistema PMAS Web 2021.

Artigo 3º - O repasse financeiro dar-se-á diretamente 
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.

§1º. Os recursos repassados aos municípios, a título de 
cofinanciamento estadual emergencial, ficam sujeitos às normas 
legais e regulamentares que regem a execução orçamentária 
e financeira do FEAS, inclusive quanto à prestação de contas.

§2º. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social 
poderá, a qualquer tempo, requisitar informações referentes à 
aplicação do recurso extraordinário de que trata esta resolução, 
para fins de análise e acompanhamento de sua utilização.

§3º. O repasse financeiro emergencial será feito por meio da 
conta corrente da Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
após a aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social e 
do registro no sistema PMAS Web.

Artigo 4º – Compete à Secretaria Estadual de Desenvolvi-
mento Social:

I. realizar o repasse financeiro, por meio do Fundo Esta-
dual de Assistência Social – FEAS, conforme o artigo 1º desta 
Resolução;

II. disponibilizar, por meio das Diretorias Regionais de 
Assistência e Desenvolvimento Social - DRADS, apoio técnico 
aos municípios;

III. orientar e monitorar, por meio das DRADS, a ampliação 
das novas vagas de acolhimento de que trata esta Resolução;

IV. aprovar a prestação de contas elencados no artigo 3º 
desta Resolução.

Artigo 5º – Compete aos municípios:
I. requisitar a abertura do Sistema PMAS Web 2021;
II. receber repasse financeiro emergencial;
III. implantar novas vagas conforme anexo I nos serviços de 

abrigo e casa de passagem para população em situação de rua, 
diretamente ou indiretamente, visando as ações emergenciais 
em decorrência de baixas temperaturas;

IV. prestar contas dos recursos financeiros, conforme legis-
lação vigente.

Artigo 6º - Os respectivos Conselhos Municipais de Assis-
tência Social deverão apreciar, acompanhar e fiscalizar a imple-
mentação das ações, os resultados e a prestação de contas dos 
recursos repassados conforme previsto nesta Resolução.

Artigo 7º - Esta Resolução entra em vigor na data da 
publicação.

 Resolução SEDS Nº 30 , de 12 de agosto de 2021.
Institui o Comitê Estadual de Políticas Públicas para a 

Primeira Infância.
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com funda-

mento na Lei estadual nº 17.347, de 12 de março de 2021 e nos 
termos do Decreto estadual nº 65.668 de 03 de maio de 2021,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 3° do Decreto nº 
65.668/2021, que o Secretário de Desenvolvimento Social 
definirá e instalará, mediante resolução, o Comitê Estadual de 
Políticas Públicas para a Primeira Infância;

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica instituído o Comitê Estadual de Políticas 

Públicas para a Primeira Infância, para um mandato de 02(dois) 
anos, com a seguinte composição:

I- Secretaria de Desenvolvimento Social, que será o coor-
denador:

- Paola Appolinário Pastrello, RG nº 28.592.217-8, e Marcelo 
Kaique de Oliveira Alves, RG nº 37.642.873-9, respectivamente 
como titular e suplente;

II- Casa Civil:
- Luiza Tanabe Novaes, R.G. nº 33.792.784-4, e Vinicius 

Schurgelies, R.G. nº 35.486.520-1, respectivamente como titular 
e suplente;

III- Secretaria da Cultura e Economia Criativa:
- Andreia Alessandra Vigo, RG nº 91.382.912-91, e Flávia 

Serafim Cavalcante, RG nº 22.685.969-1, respectivamente como 
titular e suplente;

IV- Secretaria da Justiça e Cidadania:
- Vera Lucia Bagnolesi, R.G. nº 5.425.003-1, e Tomas Lucio 

Freund, R.G. nº 3.166.064-2, respectivamente, como titular e 
suplente;

V- Secretaria da Saúde:
- Roberta Ricardes Pires, RG nº 18.193.384; e Carolina Rosa 

de Barros Feitosa, RG nº 37.648.724-0; respectivamente como 
titular e suplente;

VI- Secretaria da Educação:
- Vanessa Cristina Amoris Domingues, RG nº41.996.938-X, e 

Sonia de Oliveira Nery Alencar, RG nº 22.794.186-X respectiva-
mente como titular e suplente;


