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Objeto: Prestação de serviço de transporte mediante loca-
ção de veículos seminovos, em caráter não eventual, com 
condutor e com combustível, objetivando o deslocamento para 
apoio das atividades técnico-administrativas.

Finalidade do Aditamento: Suspensão do contrato entre 
o período de 15-03-2021 a 13-04-2021, em atendimento ao 
Decreto 65.563 de 15-03-2021, que institui medidas emergen-
ciais, de caráter temporário e excepcional, no âmbito da medida 
de quarentena.

Data da Assinatura: 15-03-2021.

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

 Extrato de Termo de Fomento
Processo SEDS 2019/00304
OSC: Associação Lar da Criança – Município de Catanduva, 

CNPJ/MF 47.066.972/0001-42 – Signatário: Ariovaldo Pereira 
de Lima.

Órgão Público: Secretaria de Desenvolvimento Social, CNPJ/
MF 69.122.893/0001-44, – Signatário: Célia Kochen Parnes.

Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados à 
Aquisição de Veículo.

Modalidade: Termo de Fomento - Dispensa de Chamamento 
Público, publicada no D.O. de 08-10-2020.

Fonte 001 – Tesouro do Estado – Órgão 35000 – U.O. 
35001 – Administração Superior da Secretaria e da Sede – U.G.O. 
350010 – U.G.E. 350101 – PTRES – 350106 – Programa de 
Trabalho – 08.244.3500.1825.000 – Revitalização da Rede Exe-
cutora – N.D. 44.50.42-01 – Auxílios para Despesas de Capital 
com Organização Social.

Valor total: R$56.271,60, sendo de responsabilidade do 
Estado R$50.000,00 e, R$6.271,60como contrapartida da OSC.

Data da sua assinatura: 16-02-2021.
Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Gestor: Glaucia Soares de Oliveira, agente de desenvolvi-

mento social, designada diretora Técnica I do Núcleo de Avalia-
ção e Supervisão da DRADS/SJRP.

Parecer Jurídico Referencial CJ 3/2019, de 10-10-2019.

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

 Primeiro Termo de Aditamento de Contrato
Processo: SEDS 2865477/2019 – Primeiro
Termo de Aditamento ao Contrato 82/2020 - Pregão Eletrô-

nico 02/2018. Contratante: Diretoria Regional de Assistência e 
Desenvolvimento Social de Araçatuba. Contratada: Cambraleite 
Locadora e Transporte Turística Ltda.

Objeto: Prestação de serviço de transporte mediante loca-
ção de veículos seminovos, em caráter não eventual, com 
condutor e com combustível, objetivando o deslocamento para 
apoio das atividades técnico-administrativas.

Finalidade do Aditamento: Suspensão do contrato enquanto 
perdurar os efeitos do Decreto 65.563 de 15-03-2021, que insti-
tui medidas emergenciais, de caráter temporário e excepcional, 
no âmbito da medida de quarentena.

Data da Assinatura: 22-03-2021.

 Segurança Pública
 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR. MAURÍCIO 
HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA

 Portaria DGP - 6, de 22-3-2021

Designa gestor e suplente para acompanhamento 
e fiscalização da execução dos serviços de reforma 
no imóvel que abriga a 7ª Delegacia de Polícia de 
Defesa da Mulher, afeta à 7ª Delegacia Seccional 
de Políciado Departamento de Polícia Judiciária da 
Capital - Decap

O Delegado-Geral de Polícia,
Considerando os termos do Decreto 51.778, de 26-04-

2007, que autoriza a Secretaria da Segurança Pública a celebrar 
ajustes com Entidades Públicas ou Privadas para realização de 
objetivos de interesse comum, mediante a mútua cooperação 
em atividades de segurança pública, e seu anexo;

Considerando o disposto no Edital de Chamamento Público 
SSP-01/2020, que trata do recebimento de inscrições de pessoas 
jurídicas que tenham interesse em doar ao Estado, sem encargo, 
a execução de serviços de reforma, readequação, restauro, 
instalação, adaptação, reparação e intervenções em imóveis 
que abrigam unidades policiais, com a finalidade de propiciar 
as melhorias necessárias ao desempenho das atividades de 
prestação de serviços aos cidadãos, redução de gastos, aumento 
da eficiência, transparência e participação social, otimizando o 
uso de recursos públicos e viabilizando projetos;

Considerando que a proposta apresentada pela empresa 
Lojas Renner S.A, aventando a doação de serviçosde reforma 
e adequação no imóvel que abriga a 7ª Delegacia de Polícia 
de Defesa da Mulher, afeta à 7ª Delegacia Seccional de Polícia 
do Departamento de Polícia Judiciária da Capital - DECAP, sem 
qualquer encargo para o Poder Público, foi avaliada e aprovada 
pela Comissão de Avaliação instituída pela Resolução do Secre-
tário da Segurança Pública, de 06-01-2021;

Considerando, por derradeiro, caber à Delegacia Geral de 
Polícia a designação de gestores para procederem ao controle e 
à fiscalização da execução dos ajustes, nos termos do disposto 
no artigo 3º da aludida Resolução do Secretário da Segurança 
Pública, resolve:

Art. 1º.Designar, como gestora, a Dra. Gizane Kaneda, 
Delegada de Polícia, RG 18.776.971, e, como suplente, o Dr. Rei-
naldo Quattrocchi Júnior, Delegado de Polícia, RG 44.997.560, 
para acompanhamento da execução do objeto do ajuste entre 
o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança 
Pública, e a empresa Lojas Renner S.A, objetivando a doação 
dos serviços de reforma no imóvel que abriga a 7ª Delegacia de 
Polícia de Defesa da Mulher, afeta à 7ª Delegacia Seccional de 
Polícia do Departamento de Polícia Judiciária da Capital - Decap, 
sem encargos à Administração.

Art. 2º. Ao gestor incumbirá:
I. Manter cópia e conhecer o Termo de Convênio/Acordo 

de Cooperação;
II. Assegurar a perfeita execução do Convênio/Acordo de 

Cooperação, que significa a correspondência entre a Especifi-
cação Técnica e o efetivo serviço a ser executado, verificando 
permanentemente a qualidade, na forma ajustada;

III. Adotar as providências necessárias à resolução de 
intercorrências ou para que não haja solução de continuidade 
da parceria;

IV. Instruir, se for o caso, o procedimento na hipótese 
de renovação, denúncia, rescisão, aditamento ou revisão do 
Convênio/Acordo de Cooperação, posicionando-se sobre sua 
conveniência e oportunidade;

V. Zelar pela correta utilização dos recursos, serviços e bens 
destinados à execução dos termos pactuados, obrigando-se a 
denunciar imediatamente o desvio de finalidade do ajuste, sob 
pena de responsabilidade;

VI. Verificar se a entidade colaboradora executa seus encar-
gos, sem transferir responsabilidades;

compromissos assumidos na Assembleia Legislativa. Ao pas-
sar a palavra para o Conselheiro Rodrigo Flaire assumir a 
presidência, foi informado sobre sua saída deste Colegiado, 
inclusive recebendo do próprio conselheiro ofício de desliga-
mento e indicação da substituta, neste caso a Sra. Paola 
Apolinário. O presidente Fernando Cury disse estar surpreen-
dido com esta informação, inclusive pela forma que se deu, 
quase ao final da reunião, e deixando toda a plenária indig-
nada com a discussão formada ao longo da reunião, para 
apenas neste momento ter a informação de seu desligamen-
to, ao que se fosse feito no início dos trabalhos, poderia já 
inserir sua substituta nos assuntos de pautas referentes as 
demandas da Secretaria. A Conselheira Silvia solicitou a 
palavra e afirmou que o Conselheiro Rodrigo agiu com falta 
de respeito e educação tanto em sua entrada neste colegiado 
e também em sua saída, lastimando seu comportamento. O 
Conselheiro Rodrigo agradeceu a toda plenária, e informou 
que sua saída do Conselho também se deve ao fato de que 
pediu exoneração de seu cargo na Secretaria de Desenvolvi-
mento Social. O Presidente Fernando Cury agradeceu ao 
conselheiro pela sua disposição enquanto esteve neste Con-
selho e desejou sucesso em nova empreitada. Assim, o presi-
dente Fernando passou então o comando da Reunião para 
este Secretário, Marcos Muniz, que designou o Conselheiro 
Robson Candiani para a continuidade da Secretaria. Dando 
prosseguimento a pauta, foi discutida a questão do Recâm-
bio. 3) Recâmbio: o Conselheiro Marcos abriu a pauta em 
questão reforçando a necessidade urgente de manifestação 
deste Conselho sobre o tema Recâmbio, considerando que é 
tema pertinente neste Conselho junto ao Ministério Público 
Estadual, que vem reiterando inúmeras vezes o Condeca 
sobre posicionamente relativo ao assunto. Considera-se, 
ainda, também, o tema ter sido pauta de Audiência Pública e 
que a minuta aprovada por esta plenária foi colocada em 
consulta pública após realização da Audiência. Houveram 
manifestações diversas, inclusive da Assistência Social, ale-
gando a falta de tipificação deste serviço de Recâmbio, junto 
ao SUAS. Porém, a plenária deste Conselho Estadual mantém 
o entendimento que este serviço não deve ser executado pelo 
Conselho Tutelar do município. Por conseguinte restou apro-
var a deliberação na íntegra, sem alterações, aguardando a 
discussão da decisão em esferas superiores e não se furtando 
de estar a disposição para ser ouvido este colegiado para 
colaborar nas demais tratativas. Sendo assim, e considerando 
por fim que a Minuta de Deliberação do Recâmbio de Crian-
ças e Adolescente no Estado de São Paulo já teve seu texto 
aprovado por esta plenária, submetido a consulta por meio 
de Audiência Pública, após lida novamente na data de hoje, 
foi colocada em votação para deliberação e consequente 
publicação do documento. A plenária manifestou-se favorá-
vel, considerando a relevância do assunto, se tratando de 
importante política de atendimento a Criança e ao Adoles-
cente. Desta forma, por unanimidade, a plenária deliberou 
favoravelmente ao documento em sua íntegra. Encaminha-se 
o imediato trâmite para publicação na Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo. Não havendo mais nada a tratar, eu, 
Marcos Antonio Muniz de Souza, 1º Secretário, redigi a pre-
sente 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, 04-01-2021.

 COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ITAPEVA

 NÚCLEO DE CONVÊNIOS
Extrato de Termo de Fomento
Processo SEDS 2019/00247
Autorização Governamental: Decreto 62.639 de 22-06-2017
Organização Sociedade Civil: Agência Adventista de Desen-

volvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA 
– Núcleo Bom Samaritano, município de Apiaí

Signatário: Maurício Pinto Lima
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Célia Kochen Parnes
Objeto: Recursos Financeiros para Aquisição de Equipa-

mentos
Modalidade: Dispensa de Chamamento Público
Valor: R$ 76.066,90, sendo: R$ 75.000,00, onerando a Fonte 

01 – Tesouro do Estado – Órgão 35000 – U.O. 35001 – U.G.O. 
350010 – U.G.E. 350101- PTRES – 350106 – Programa de Traba-
lho – 08.244.3500.1825.0000 – N.D. 44.50.42-01 e R$ 1.066,90 
de contrapartida da OSC.

Vigência: 12 meses
Gestor: José Carlos dos Santos Filho
Parecer Referencial: CJ/SEDS 3/2019
Data da Assinatura: 03-03-2021
 Segundo Termo de Aditamento de Contrato
Locação de Imóvel
Contratante: DRADS Itapeva
Contratada: Ariadna Bizzi de Moura Camargo
CNPJ/CPF: 099.292.538-07
Processo 49-03/15
Vigência: Contrato prorrogado por mais 36 meses a contar 

de 06-03-2021 até 04-03-2024.
Valor Mensal: R$ 4.000,00
Valor total: R$ 144.000,00, sendo para o exercício 2021 R$ 

40.000,00 para os exercícios de 2022/2023 R$ 96.000,00 para 
exercício 2024 R$ 8.000,00.

Assinatura: 06-03-2021.
 Primeiro Termo de Aditamento de Contrato
Para Supressão do Contrato de Prestação de Serviços de 

Limpeza, Asseio e Conservação Predial
Contratante: Drads Itapeva
Contratada: Vencesfort Dedetizadora Eireli ME
CNPJ/CPF: 22.228.566/0001-08
Processo 49-33/18
Contrato: 02/2018
Vigência: 07 meses a contar de 01-04-2020 até 31-10-2020.
Redução Valor Mensal Estimado: R$ 979,01
Novo Valor Mensal Estimado: R$ 979,01
Valor Total Estimado: R$ 6.853,07
Assinatura: 01-04-2020.
 Primeiro Termo de Aditamento de Contrato
Suspensão do Contrato de Prestação de Serviços de Trans-

porte mediante Locação de Veículos seminovos, em caráter não 
eventual, com condutor e com combustível

Contratante: Drads Itapeva
Contratada: Valim Gestão de Facilities Ltda
CNPJ/CPF: 12.770.151/0001-08
Processo 2866463/2019
Contrato: 128/2020
Finalidade: Suspensão temporária e Excepcional do contrato
Vigência: 01 mês a contar de 15-03-2021 até 13-04-2021.
Assinatura: 15-03-2021.

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FRANCA

 Primeiro Termo de Aditamento de Contrato
Processo: SEDS 2866393/2019 –
Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato 84/2020 - 

Pregão Eletrônico 14/2020. Contratante: Diretoria Regional de 
Assistência e Desenvolvimento Social de Franca. Contratada: 
Cambraleite Locadora de Veículos Ltda.

Civil, por meio da Conselheira Silvia e do Conselheiro 
Washington, questionaram a respeito de números para com-
provar a celeridade. O Conselheiro Rodrigo apresentou 
alguns números: há uma previsão de assinatura de 31 proje-
tos do Edital 2016/2017 ainda para este mês, serão efetiva-
dos 26 pagamentos. Cerca de 300 processos têm pendências, 
tanto no âmbito da Secretaria, como da própria Organização/
Prefeitura. Questiona-se o porquê de não ter chegado a 
informação a todos os Conselheiros a respeito deste número, 
o que foi informado pelo Conselheiro Rodrigo com a partici-
pação da colaboradora da SEDS, Luana, que toda a informa-
ção, em planilha foi passada a alguns conselheiros. Dessa 
forma, foi feito encaminhamento que a partir desta data, seja 
criado um fluxo de informações geral para que seja dada 
ciência a todos os conselheiros sobre os “status” dos proces-
sos. Ficou acertado uma reunião com a colaboradora Luana e 
Comissão de Análise de Projetos para a próxima quarta-feira, 
dia 10 de março, para discussão deste fluxo. Ainda, a conse-
lheira Silvia indignou-se com a saída da equipe administrati-
va do Conselho da sede, pois em muito dificulta o atendimen-
to ao público, a falta dos colaboradores. A conselheira con-
cluiu ainda que o espaço físico do Conselho Estadual deve 
estar aberto para atendimento a toda sociedade, organiza-
ções e prefeituras que eventualmente se dirigem até este 
endereço, e que a Secretaria precisa ter respeito com este 
Colegiado, bem como toda a sociedade, e se faz necessária a 
recomposição da equipe de colaboradores neste espaço, 
inclusive reparando-se o que já se perdeu enquanto este 
Conselho se passou nas transições de secretarias, sendo elas: 
da Justiça para Asuntos Estratégicos, até chegar na atual 
Secretaria de Desenvolvimento Social. O representante do 
Força Funcad, Celso, questionou o Conselheiro Rodrigo sobre 
encaminhamentos feitos em reunião com o Força Funcad, 
inclusive fazendo referência ao prazo dado para assinatura 
dos primeiros termos de fomento do Edital 2018/2019, e que 
ficou pactuado a assinatura para março. O Conselheiro Rodri-
go informou que em nenhum momento foi tratado sobre 
prazos para a assinatura, pois tudo depende dos trâmites a 
serem desenvolvidos, inclusive dependendo da agilidade de 
retorno e resposta das devidas organizações. E, ainda, todo o 
trâmite iniciado vem servindo como validação do processo. 
Sendo assim, o número inicial de projetos que foram apresen-
tados, 57 no total, para darem início ao processo de inclusão 
no sistema e devidos encaminhamentos nos demais proces-
sos, como o São Paulo sem Papel, não representam de fato, o 
número de projetos que deverão ser assinados nesta primeira 
etapa. O conselheiro Washington manifestou-se dizendo que 
os processos não podem ser prejudicados por atrasos de uma 
ou outra Organização ou Prefeitura. Caso a Organização 
atrase uma etapa referente ao seu processo individual, que 
ela seja responsabilizada, porém que o processo não fique 
todo estancado por problemas em uma única parte. O repre-
sentante do Força Funcad, Celso, juntamente com o Conse-
lheiro Vitor contestaram mais uma vez, a fala do Conselheiro 
Rodrigo sobre a questão dos prazos, dizendo que houve por 
parte do Conselheiro Rodrigo, em reunião com o grupo Força 
Funcad, o compromisso de preparar todo o trâmite para as 
primeiras assinaturas ainda neste mês de março. O conselhei-
ro Vitor, ainda, cobrou do mesmo a necessidade urgente da 
realização das primeiras assinaturas, sob pena de se perder a 
credibilidade dos investidores junto a este Conselho. O repre-
sentante do Força Funcad, Celso, disse ser indispensável que 
se faça a assinatura dos primeiros 57 projetos apresentados 
ainda neste mês, reiterando que esse foi o compromisso 
assumido entre o conselheiro Rodrigo e todos os participan-
tes da reunião ocorrida na semana que passou. Completou, 
ainda, dizendo que o Fundo Estadual está em risco perante 
aos seus captadores, investidores e destinadores, diante de 
todo esse imbróglio. Diante de toda a discussão, toda a mesa 
em plenária foi unânime em reafirmar o descontentamento 
com a lentidão que o processo vem enfrentando, inclusive 
com a Comissão Permanente de Trabalho: Análise e Seleção 
de Projetos manifestando-se ao informar que em todos os 
documentos aos quais são submetidos, sempre há agilidade 
na resposta da Comissão, para que a agilidade proposta não 
seja prejudicada. A Conselheira Silvia, ainda, manifesta-se 
dizendo que este Conselho tem o dever de combater a Viola-
ção de Direitos de nossas Crianças e Adolescentes, e assim, 
precisa urgentemente se manifestar contrário aos “desman-
dos” da Secretaria, na pessoa da Secretária Célia Parnes, que 
vem se tornando o principal agente violador de direitos das 
crianças e adolescentes do Estado de São Paulo, ao não pro-
poricionar as Organizações Sociais e as Prefeituras a conti-
nuidade do atendimento aos usuários destes projetos, muito 
embora as ações recorrentes ao desrespeito a esta institui-
ção, seja destarte provocadas pelo Conselheiro Rodrigo Flai-
re. Complementa ainda que quem está sofrendo com todo 
esta situação é a ponta do Sistema. Ainda discutiu-se email’s 
e documentos enviados as Organizações com o título de “O 
Novo Condeca” sem o conhecimento deste colegiado, refor-
çando assim, o comportamento totalmente desrespeitoso 
com os demais membros deste Conselho. Dess modo, foram 
fetios os seguintes encaminhamentos: a) a Sociedade Civil 
solicita ao representante a Assembleia Legislativa, Deputado 
Wellington Moura, que a Secretária Célia Parnes seja ouvida 
em Audiência Pública, promovida pela ALESP para os esclare-
cimentos necessários referentes ao que a plenária classifica 
como “processo de desmonte” do Conselho Estadual, desta-
cando-se os seguintes pontos: a) Posicionamento em relação 
aos Serviços da FUNDACE; b) Que seja informado o fluxo de 
andamento dos processos; c) a urgente recomposição da 
Secretaria Executiva do Condeca em sua sede; d) Prioridade 
de segunda parcela e adequações dos planos de ação; e e) 
Notificá-la em referência a negligência e violação dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes. O Deputado Wellington 
solicitou então que junto ao encaminhamento feito e regis-
trado nesta ata, a Sociedade Civil reitere o desejo desta 
Audiência Pública por meio de ofício. O Presidente Fernando 
Cury informou também que estará em reunião com a Secretá-
ria Célia Parnes na próxima semana, dia 11 de março, e 
levará os encaminhamentos pessoalmente, inclusive, a pro-
posta de uma reunião da Secretária com o Força Funcad. 
Ainda foi encaminhado que seja feito o levantamento dos 
projetos do Edital 2016/2017, que ainda não se manifestaram 
quanto a entrega de documentos para a abertura de Proces-
so. Após este levantamento feito, a Comissão Permanente de 
Trabalho: Análise e Seleção de Projetos, fará o comunicado 
aos interessados, bem como publicizará a decisão, via 
Imprensa Ofical do Estado, para encerramento das atividades 
iniciais do Edital 2016/2017, no prazo de 30 dias após a 
publicação. 2) Eleição da Sociedade Civil: o Conselheiro Rob-
son fez a leitura da minuta do Edital. Após a leitura, o Conse-
lheiro Vitor reafirmou que todo o processo deverá respeitar o 
Plano São Paulo de enfrentamento a Pandemia. O Conselhei-
ro Washington questiou se parte do Edital está consonância 
com o novo Regimento Interno. O conselheiro Robson infor-
mou que o Edital foi transcrito conforme Regimento Interno 
atual. Porém ao confirmar, constatou-se uma falha de reda-
ção. O presidente Fernando Cury solicitou então que se faça 
a revisão no texto. O conselheiro Vitor sugeriu que a Comis-
são se reúna para os ajustes necessários e que a Plenária 
deliberasse “ad referedum” a minuta do Edital em questão, 
para que após feitas as devidas alterações, promova-se a 
publicação imediata. A Plenária então deliberou “ad refere-
dum” a decisão da Comissão Extraordinária do Processo 
Eleitoral da Sociedade Civil, que irá se reunir na próxima 
semana para a discussão do texto e consequente envio para 
publicação. Antes de prosseguir na pauta seguinte, o Presi-
dente Fernando Cury solicitou retirada da plenária para 

 Desenvolvimento 
Social
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 Deliberação Condeca-2, de 4-3-2021

Dispõe sobre o fluxo de atendimento da ação 
decorrente da política de recâmbio entre os muni-
cípios que porventura se encontre com criança e/
ou adolescente fora de sua localidade de origem

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, conforme o disposto na Lei Estadual 8.074/1992, e ainda, 
Considerando:

- o Inquérito Civil 95/2017;
- a falta de definição de um fluxo de atendimento que 

preveja a ação decorrente da política de recâmbio entre os muni-
cípios que porventura se encontre com criança e/ou adolescente 
fora de sua localidade de origem;

- a municipalização da Política Pública de Atendimento a 
Criança e ao Adolescente que, a rigor, "traduz" a política socio-
educativa que o município irá executar, deve prever a articulação 
de ações/ integração operacional entre os órgãos que integram 
o Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente 
e os órgãos estaduais corresponsáveis pelo atendimento de 
crianças e adolescentes;

- o resultado da audiência pública realizada no dia 25-05-
2018, com o objetivo de discutir a política de atendimento nos 
casos onde sejam encontradas crianças e/ou adolescentes em 
situação fora de seu domicílio de origem;

Em reunião ordinária ocorrida em 04-03-2021,
Delibera:
Artigo 1º - Em situação de crianças e/ou adolescentes 

encontradas fora de sua localidade de origem, no âmbito do 
Estado de São Paulo, será do município de domicílio da criança 
/ou adolescente, a responsabilidade das devidas providências 
necessárias ao recâmbio.

Artigo 2º - Caso as autoridades locais, em municípios do 
Estado de São Paulo, sejam acionadas em razão de crianças e 
adolescentes oriundos de outras localidades, sem responsáveis 
no município, deverá ser adotado o seguinte procedimento:

I – Acionar o Centro de Referência Especializado da Assis-
tência Social – CREAS, ou na falta deste, o Centro de Referência 
da Assistência Social da Região, para acolher, em caráter preven-
tivo, a criança e/ou adolescente, e orientar em relação aos riscos 
aos quais está exposto;

II – O CRAS e/ou CREAS local entrará em contato com o 
município de origem da criança e/ou adolescente, a quem caberá 
comunicar os responsáveis para buscá-lo.

III – Na impossibilidade de localização dos responsáveis, ou 
de inviabilidade dos mesmos se deslocarem para acolher a crian-
ça e/ou adolescente, deverá o município de origem da criança e/
ou adolescente, tomar as devidas providências necessárias ao 
recâmbio, conforme previsto no artigo 1º.

IV – Se necessário for, em virtude do processo de busca 
ativa e deslocamento, deverá ser providenciado o acolhimento 
provisório, e por curto período, no município onde se encontra 
a criança e/ou adolescente, pelo prazo máximo de 24 horas, 
com o intuito, apenas, de garantir e zelar pela integridade e 
segurança do mesmo.

§ 1º – O encaminhamento ao Centro de Referência da 
Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social – CREAS, ou ainda, ao Serviço de Acolhimento 
Institucional, de que trata os itens III e IV deste artigo, deverá 
ser acompanhado, necessariamente, de relatório que contemple 
todo o contexto fático envolvido, além de todas as informações 
disponíveis acerca da criança e/ou adolescente, sua família e 
origem, no prazo de 24 horas.

§ 2º - Deverá o CRAS e/ou CREAS do município de origem 
comunicar ao Conselho Tutelar para o acompanhamento e 
providências cabíveis.

Artigo 3º - Em nenhuma hipótese o recâmbio da criança 
ou adolescente ao seu município de origem, ou a busca de 
uma criança ou adolescente que se encontre em local diverso, 
cujos responsáveis não forem localizados, se recusarem, ou, 
ainda, não dispuserem de recursos para a viagem, ficará sob a 
responsabilidade do Conselho Tutelar, ao qual incumbe apenas 
a aplicação da medida de proteção correspondente, conforme 
disposto no art. 101, inciso I, da Lei 8.069/90, com a requisição, 
junto ao órgão público competente, dos serviços públicos neces-
sários a sua execução, conforme art. 136, inciso III, alínea “a”, 
da Lei 8.069/90.

Artigo 4º - Se tratar de criança e/ou adolescente oriundo 
de municípios fora do Estado de São Paulo deverá ser esgotada 
todas as possiblidades para que se cumpra o disposto nesta 
deliberação.

Artigo 5º - O município deverá manter ininterruptamente, 
atendimento permanente, por meio do Serviço da Assistência 
Social, para efeito do cumprimento desta deliberação, no perío-
do noturno, aos finais de semana, pontos facultativos e feriados.

Artigo 6º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Comunicado
Ata da Reunião Ordinária do Condeca – 04-03-2021
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e 

um, às dez horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho Esta-
dual 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 Fernando Henrique Cury e 
Secretariada pelo Conselheiro Marcos Muniz, observado o 
quórum regimental, foi dada abertura aos trabalhos com as 
devidas apresentações dos presentes, bem como apresenta-
ção da Pauta ordinária e expediente. O presidente então 
sugeriu que os dois primeiros pontos da pauta fossem discu-
tidos integralmente por se tratarem basicamente do mesmo 
tema, o que foi acatado pela plenária: 1) Editais 2016-
2017/2018-2019 – A Sociedade Civil apresentou os questio-
namentos a respeito do fluxo sugerido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Estado, quanto a agilidade de 
movimentação dos processos para assinatura dos termos de 
convênio e/ou fomento, tanto do Edital 2016/2017 quanto do 
Edital atual, bem como agilidade no pagamento das segun-
das parcelas pendentes, prazo para prestação de contas, o 
que prejudica para o recebimento da segunda parcela daque-
les que ainda o tem, além da assinatura de aditivos solicita-
dos pelas Organizações e/ou Prefeituras, que demoram para 
serem concretizadas, o que gera a necessidade de novos ofí-
cios com o mesmo pedido, e consequentemente atraso na 
execução dos projetos. O conselheiro Rodrigo Flaire, repre-
sentante da Secretaria de Desenvolvimento Social, fez as 
devidas considerações, informando preliminarmente que os 
trâmites referentes aos processos dos Editais, avançaram 
significativamente desde meados de 2020, se comparado 
com os fluxos anteriores. Informou ainda que sempre foi 
objetivo do governo, dar celeridade aos projetos e por isso 
também se discutiu a mudança administrativa de colaborado-
res do Conselho para a sede da Secretaria. A Sociedade Civil 
contestou veemente, pois nunca houve um hiato tão grande 
entre a publicação da classificação e o início da assinatura 
dos processos, haja vista que já se passaram 180 dias prati-
camente entre a publicação e a data de hoje. A Sociedade 


