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Considerando as manifestações do Departamento Estadual 
de Trânsito – DETRAN e da Assessoria Técnico-Policial - ATP, 
desta Pasta, constantes do Processo DTRAN-EXP-2021/213037.

R E S O L V E:
Artigo 1º - Fica delimitado como “Área de Segurança” o 

trecho de via pública descrito pelo Centro de Engenharia de 
Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, 
Avenida Antônio Emerich nº 1.416 – São Vicente – SP, onde se 
encontram instaladas as dependências das Varas da Família, 
Cartório e Centro Judiciário de Soluções de Conflitos.

Parágrafo único – Em decorrência do disposto neste artigo, 
ficam proibidos o estacionamento e parada de qualquer veículo 
na área delimitada, nos termos do artigo 5º da Resolução CON-
TRAN nº 302/08.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

RESOLUÇÃO SSP - 035, de 17-08-2021.
DTRAN-EXP-2021/213203
O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
Considerando que o Conselho Nacional de Trânsito definiu 

“Área de Segurança” como sendo parte da via necessária à 
segurança das edificações públicas ou consideradas especiais, 
com extensão igual à testada do imóvel, conforme disposto no 
artigo 5º da Resolução CONTRAN nº 302/08;

Considerando as manifestações do Departamento Estadual 
de Trânsito – DETRAN e da Assessoria Técnico-Policial - ATP, 
desta Pasta, constantes do Processo DTRAN-EXP-2021/213203.

R E S O L V E:
Artigo 1º - Fica delimitado como “Área de Segurança” o 

trecho de via pública descrito pelo Centro de Engenharia de 
Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, Rua 
Nicolau Guirão Perez nº 75 – São Vicente - SP, onde se encon-
tram instaladas as dependências do Fórum da Fazenda Pública 
de São Vicente.

Parágrafo único – Em decorrência do disposto neste artigo, 
ficam proibidos o estacionamento e parada de qualquer veículo 
na área delimitada, nos termos do artigo 5º da Resolução CON-
TRAN nº 302/08.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO DE 17/08/2021
À vista do relatório apresentado pelo Comandante Geral da 

Polícia Militar, conforme Ofício Nº DP-239/311/21 e nos termos 
do artigo 38 do Decreto Nº 60.449/14, HOMOLOGO o concurso 
público destinado a selecionar candidatos, visando ao provimen-
to de 190 cargos de Aluno Oficial PM - Edital Nº DP-2/321/20, 
cuja classificação final foi publicada no D.O.E. de 13 de agosto 
de 2021 seção 1.

 Extrato de Convênio
Convênio GSSP/ATP-092/21.
Processo PMESP-EXP-2021/05942.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua 

Secretaria da Segurança Pública e o Município de São Joaquim 
da Barra.

Objeto: Delegação de competências municipais de fiscali-
zação e engenharia de trânsito, nos termos do artigo 25 da Lei 
9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP nº: 7/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 17/08/21.
Convênio GSSP/ATP-098/21.
Processo PMESP-EXP-2020/01945.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Ribeirão Corrente.
Objeto: Implantação do Programa de Atividade Delegada, 

com o emprego de policiais militares.
Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP nº: 3/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 17/08/21.
Convênio GSSP/ATP-101/21.
Processo PMESP-EXP-2021/03529.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Dracena.
Objeto: Delegação de competências municipais de fiscali-

zação e engenharia de trânsito, nos termos do artigo 25 da Lei 
9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP nº: 7/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 17/08/21.
Convênio GSSP/ATP-134/21.
Processo PMESP-EXP-2021/03222.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Colina.
Objeto: Delegação de competências municipais de fiscali-

zação e engenharia de trânsito, nos termos do artigo 25 da Lei 
9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP nº: 7/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 17/08/21.
Convênio GSSP/ATP-135/21.
Processo PMESP-EXP-2021/08940.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Praia Grande.
Objeto: Delegação de competências municipais de fiscali-

zação e engenharia de trânsito, nos termos do artigo 25 da Lei 
9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP nº: 7/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 17/08/21.
Convênio GSSP/ATP-136/21.
Processo PMESP-EXP-2021/05228.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Bariri.
Objeto: Delegação de competências municipais de fiscali-

zação e engenharia de trânsito, nos termos do artigo 25 da Lei 
9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP nº: 7/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 17/08/21.
Convênio GSSP/ATP-137/21.
Processo PMESP-EXP-2021/07328.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Santos.
Objeto: Delegação de competências municipais de fiscali-

zação e engenharia de trânsito, nos termos do artigo 25 da Lei 
9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP nº: 7/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 17/08/21.
Convênio GSSP/ATP-138/21.
Processo PMESP-EXP-2021/03319.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Nuporanga.
Objeto: Delegação de competências municipais de fiscali-

zação e engenharia de trânsito, nos termos do artigo 25 da Lei 
9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP nº: 7/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 17/08/21.

Objeto: Termo de Aditamento ao convênio original retifican-
do a seguinte cláusula:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
O prazo de vigência original, previsto na cláusula nona do 

Termo de Fomento fica prorrogado por mais 360 (trezentos e 
sessenta) dias, de 28/03/2021 até 22/03/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA O OBJETO
Fica alterado o Plano de Trabalho -  Plano de Aplicação dos 

Recursos Financeiros de fls. 110/11 pela de fls. 249, a partir da 
data de sua assinatura

CLÁUSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO
Ficam expressamente mantidas as demais cláusulas, obri-

gações e condições anteriormente pactuadas no instrumento 
original.

Data da assinatura: 09-08-2021

 Segurança Pública
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução Conjunta da Secretaria da Segurança Públi-
ca/Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.N° SSP/
SMA nº 001/21, de 17 de agosto de 2021.

Institui Grupo de Trabalho Intersecretarial para elaboração 
de Protocolo de ação conjunta dos agentes públicos estaduais 
no manejo de animais silvestres em ações de resgate e apre-
ensão.

OS SECRETÁRIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA E DE INFRAES-
TRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
de suas competências legais,

Resolvem:
Artigo 1° - Fica instituído Grupo de Trabalho com o objetivo 

de elaborar Protocolo de atuação dos agentes públicos esta-
duais no resgate e atendimento de ocorrências que envolvam 
espécimes da fauna silvestre.

Artigo 2º - O Grupo de Trabalho de que trata o artigo 1° 
desta Resolução deverá:

I - Elaborar diagnóstico acerca dos atendimentos de 
ocorrências de apreensão e resgate pelos órgãos estaduais de 
segurança pública e ambiental que envolvem animais silvestres;

II - Identificar os órgãos estaduais cujas atribuições, legais 
e regulamentares, possuem relação com o resgate de animais 
silvestres e atividades decorrentes;

III - Definir papéis e responsabilidades dos órgãos iden-
tificados nos termos do inciso II, propondo aprimoramentos, 
quando for o caso;

IV - Definir protocolos de manejo de animais silvestres por 
agentes de segurança pública estaduais quando de ações de 
resgate ou apreensão;

V - Indicar, para os casos mais comuns, os meios necessá-
rios para o atendimento de ocorrências que envolvem animais 
silvestres;

VI - Definir outras medidas de natureza operacional e 
administrativas relacionadas ao atendimento de ocorrências que 
envolvem animais silvestres;

VII - Propor metodologia e material didático para treina-
mento dos agentes públicos estaduais incumbidos do atendi-
mento de ocorrências que envolvem animais silvestres.

Artigo 3º - O Grupo de Trabalho será composto pelos 
seguintes membros:

I - Representantes da Secretaria da Segurança Pública:
a) Major PM 960454-4 Marcelo Estevão de Oliveira, do 

4º Batalhão de Polícia Rodoviária — RG 26.373.413-4 SSP/SP;
b) Capitão PM 972325-A Guilherme D’Artagnan de Car-

valho e Silva Boppré, do Comando de Policiamento Ambiental 
— RG 21.748.364 SSP/SP;

c) Capitão PM 990019-5 Daniel Lima Gonçalves, do Coman-
do do Corpo de Bombeiros — RG 23.474.326-8 SSP/SP;

d) Capitão PM 118390-7 Anderson Reis Pelegrine, do 31° 
Batalhão de Polícia Militar Metropolitano — RG 43.508.117-2 
SSP/SP;

II - Representantes da Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, por meio da Coordenadoria de Fiscalização e Bio-
diversidade:

a) Vilma Clarice Geraldi, do Departamento de Fauna - RG 
6.855.607-X SSP/SP;

b) Aracelis Piovezani Silva, do Departamento de Fauna - RG 
32.164.393-8 SSP/SP;

c) Hélia Maria Piedade, do Departamento de Fauna - RG 
15.827.940-2 — SSP/SP;

d) Rafael Frigério, do Departamento de Fiscalização — RG 
16.322.654-4 SSP/SP.

§1° - A Coordenação do Grupo de Trabalho recairá conjun-
tamente sobre os membros elencados na alínea “a” dos incisos 
I e II do caput.

§2° - Nos impedimentos dos servidores designados nos 
termos do parágrafo anterior, estes serão substituídos pelos 
membros designados na alínea “b” do inciso I e alínea “d” do 
inciso II do caput.

§3° - A Secretaria Executiva será exercida por membros 
designados nas alíneas “d” e “c” do inciso I deste artigo, res-
pectivamente na condição de titular e suplente.

Artigo 4º - Em consenso, os membros do Grupo de Trabalho 
poderão, sempre que necessário, convidar militares ou profissio-
nais com conhecimento e experiência técnica na matéria para 
contribuir em reuniões ou atividades específicas, sem direito 
a voto.

Artigo 5º - A participação no Grupo de Trabalho não será 
remunerada e será exercida sem prejuízo das atividades regu-
lares de seus membros.

Artigo 6º - Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias 
para submissão dos produtos do Grupo de Trabalho aos titulares 
da Secretaria da Segurança Pública e da Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente para considerações e aprovação.

Artigo 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 RESOLUÇÃO SSP - 033, de 17-08-2021.
DTRAN-EXP-2021/213130
O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
Considerando que o Conselho Nacional de Trânsito definiu 

“Área de Segurança” como sendo parte da via necessária à 
segurança das edificações públicas ou consideradas especiais, 
com extensão igual à testada do imóvel, conforme disposto no 
artigo 5º da Resolução CONTRAN nº 302/08;

Considerando as manifestações do Departamento Estadual 
de Trânsito – DETRAN e da Assessoria Técnico-Policial - ATP, 
desta Pasta, constantes do Processo DTRAN-EXP-2021/213130.

R E S O L V E:
Artigo 1º - Fica delimitado como “Área de Segurança” o 

trecho de via pública descrito pelo Centro de Engenharia de 
Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, Rua 
Jacob Emerich nº 1.367 – São Vicente - SP, onde se encontram 
instaladas as dependências do Fórum da Comarca de São 
Vicente.

Parágrafo único – Em decorrência do disposto neste artigo, 
ficam proibidos o estacionamento e parada de qualquer veículo 
na área delimitada, nos termos do artigo 5º da Resolução CON-
TRAN nº 302/08.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

RESOLUÇÃO SSP - 034, de 17-08-2021.
DTRAN-EXP-2021/213037
O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
Considerando que o Conselho Nacional de Trânsito definiu 

“Área de Segurança” como sendo parte da via necessária à 
segurança das edificações públicas ou consideradas especiais, 
com extensão igual à testada do imóvel, conforme disposto no 
artigo 5º da Resolução CONTRAN nº 302/08;

 GABINETE DA SECRETÁRIA
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE
A - TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 

FOMENTO
1) Processo SEDS nº 355432/2019 (996/2018) - Associação 

Aliança de Misericórdia – SÃO PAULO-SP
Cláusula Primeira – Da Renovação
Fica renovado por mais por mais doze (12) meses, mediante 

os elementos instruídos nos Autos, que trata da execução do 
Projeto, notadamente das justificativas apresentadas pela OSC, 
acolhidas pelas áreas técnicas e da manifestação técnica emitida 
pela autoridade competente, conforme especificado no Processo 
às fls. 2.337.

Cláusula Segunda – Da Revisão do Plano de Trabalho
O plano de trabalho fica revisto para alteração de suas 

metas, nos termos do documento que integra o termo aditivo 
como Anexo I, objetivando a execução do projeto pelo período 
consignado na Cláusula anterior.

Cláusula Terceira - Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original previsto na Cláusu-

la Nona, § 1º, fica prorrogado pelo período de doze (12) meses, 
contados de 01/06/2021 até 31/05/2022.

Cláusula Quarta – Dos Recursos Financeiros
O valor estimado da parceria, para seu próximo período de 

vigência, será de R$ 761.379,28 (setecentos e sessenta e um 
mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), 
onerando o orçamento em sua classificação funcional progra-
mática 08.244.3500.6367.0000, natureza de despesas 335043, 
fonte 003.001.007.

Parágrafo Único - O repasse de recursos financeiros fica 
condicionado a análise e regularidade jurídico formal da 
renovação.

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

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

2 ) Processo SEDS nº 1811451/2019 (431/2019) - Associa-
ção Aliança de Misericórdia – SÃO PAULO-SP

Cláusula Primeira – Da Renovação
Fica renovado por mais por mais nove (9) meses, mediante 

os elementos instruídos nos Autos, que trata da execução do 
Projeto, notadamente das justificativas apresentadas pela OSC, 
acolhidas pelas áreas técnicas e da manifestação técnica favorá-
vel emitida pela autoridade competente, conforme especificado 
no Processo às fls. 2.337.

Cláusula Segunda – Da Revisão do Plano de Trabalho
O plano de trabalho fica revisto para alteração de suas 

metas, nos termos do documento que integra o termo aditivo 
como Anexo I, objetivando a execução do projeto pelo período 
consignado na Cláusula anterior.

Cláusula Terceira - Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original previsto na Cláusu-

la Nona, § 1º, fica prorrogado por mais nove (9) meses, contados 
de 01/06/2021 até 25/02/2022.

Cláusula Quarta – Dos Recursos Financeiros
O valor estimado da parceria, para seu próximo período de 

vigência, será de R$ 345.235,68 (trezentos e quarenta e cinco 
mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), 
onerando o orçamento em sua classificação funcional progra-
mática 08.244.3500.6367.0000, natureza de despesas 335043, 
fonte 003.001.007.

Parágrafo Único - O repasse de recursos financeiros fica 
condicionado a análise e regularidade jurídico formal da 
renovação.

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

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

B – TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO
Processo SEDS nº 1962657/2019 (971/2018) - Fraternidade 

Solidária São Francisco de Assis – FRASOL – RIBEIRÃO PRETO-SP
Cláusula Primeira - Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original previsto na Cláu-

sula Nona, § 1º, do termo de ajuste, fica prorrogado por mais 
681 (seiscentos e oitenta e um) dias contados de 20/02/2020 
até 31/12/2021.

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

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

C – TERMO DE FOMENTO - PRORROGAÇÃO
Processo SEDS nº 1962657/2019 (971/2018) - Fraternidade 

Solidária São Francisco de Assis – FRASOL - RIBEIRÃO PRETO-SP
Nos termos da Cláusula Nona, § 2º do Termo de Fomento, 

fica autorizada a prorrogação de ofício por 104 (cento e quatro) 
dias, contados de: 08/11/2019 até 19/02/2020.

 COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BOTUCATU

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL DE BOTUCATU

Extrato – Termo de Aditamento
Núcleo de Convênios
Processo SEDS nº 2002613/2019 – Decreto nº 62639 de 

22 de junho de 2017 e do despacho publicado no DOE de 23 
de junho de 2017, Lei Federal 13019 de 31/07/2014 e Decreto 
Estadual 61981 de 20/05/2016 e suas alterações – Parecer Refe-
rencial CJ/SEDS nº 22/2020 - Órgão Público Estadual: Secretaria 
de Desenvolvimento Social – Organização: Cáritas Arquidiocesa-
na de Botucatu - Objeto:- Transferência de Recursos Financeiros 
para aquisição de Equipamentos, autorizo nos termos da Cláu-
sula Nona, Parágrafo 2º, do ajuste a prorrogação de oficio por 
37 (trinta e sete) dias, a contar de 16/07/2021 até 21/08/2021 
- Segundo Termo de Aditamento ao Termo de Fomento celebrado 
em 16/07/2020 - o prazo de vigência da parceria original, previs-
to na clausula nona do termo de fomento, fica prorrogado por 
mais 328 (trezentos e vinte e oito) dias, contados de 22/08/2021 
até 15/07/2022 e fica alterado o Plano de Trabalho – Plano de 
Aplicação de fls. 202 pela de fls. 320 a partir da data de sua 
assinatura – Data da Assinatura 30/07/2021.

Processo SEDS nº 2002585/2019 – Decreto nº 62639 de 
22 de junho de 2017 e do despacho publicado no DOE de 23 
de junho de 2017, Lei Federal 13019 de 31/07/2014 e Decreto 
Estadual 61981 de 20/05/2016 e suas alterações – Parecer Refe-
rencial CJ/SEDS nº 22/2020 - Órgão Público Estadual: Secretaria 
de Desenvolvimento Social – Organização: Fundação Casa das 
Meninas “Amando de Barros”- Objeto:- Transferência de Recur-
sos Financeiros para aquisição de Equipamentos, autorizo nos 
termos da Cláusula Nona, Parágrafo 2º, do ajuste a prorrogação 
de oficio por 37 (trinta e sete) dias, a contar de 16/07/2021 
até 21/08/2021 - Segundo Termo de Aditamento ao Termo de 
Fomento celebrado em 16/07/2020 - o prazo de vigência da par-
ceria original, previsto na clausula nona do termo de fomento, 
fica prorrogado por mais 328 (trezentos e vinte e oito) dias, con-
tados de 22/08/2021 até 15/07/2022 e fica alterado o Plano de 
Trabalho – Plano de Aplicação de fls. 340 pela de fls. 490 a partir 
da data de sua assinatura – Data da Assinatura 30/07/2021.

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIBEIRÃO PRETO

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
-- Proc. Nº SEDS/2430059/2019
Convenente: Secretaria de Desenvolvimento Social
Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Cajuru

 Desenvolvimento 
Social
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Portaria Nº CG 03/2021
Apuração das irregularidades apresentadas no SEDS/EXP-

-2021/02393-A
A Chefe de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento 

Social, considerando as disposições dos artigos 264 e 265 da 
Lei 10.261, de 28-10-1968, e as competências conferidas pelo 
Decreto 49.688, de 17-06-2005, decide:

Artigo 1º - Instaurar apuração preliminar, com natureza sim-
plesmente investigativa, designada a apurar os fatos constantes 
do SEDS-EXP-2021/02393-A (sistema SP Sem Papel).

Artigo 2º - Designar os servidores abaixo relacionados para, 
sob a coordenação do primeiro, conduzir os trabalhos:

I - Maria Cristina Ortiz, R.G. 7.578.945 - Assessor Técnico III;
II – Suzane Ester Tulerman, R.G. 17.798.595-1 - Assessor 

Técnico II; e
III - Maria Lucia Pereira Azevedo, RG 16.983.234 – Execu-

tivo Público.
Artigo 3º - Os trabalhos de averiguação deverão ser encer-

rados no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da 
presente Portaria no Diário Oficial, compreendendo neste prazo 
a elaboração de relatório conclusivo.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria CIB//SP nº13/2021
Pactua a transferência de recursos financeiros do FEAS, 

para as ações do Programa Bolsa do Povo instituído pela Lei 
17.372/21, de 26 de maio de 2021.

A 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, e;

Considerando o número de famílias em pobreza e de extre-
ma pobreza registrada no CadUnico, até 21 de maio de 2021 (de 
acordo com a base de dados Cecad do Ministério da Cidadania 
referente a maio/2021), e com os dados atualizados nos últimos 
vinte e quatro (24) meses;

Considerando que o repasse de recursos será realizado para 
as famílias com renda familiar de até R$ 178,00, (cento e setenta 
e oito reais) e que não recebem o benefício Bolsa Família;

DECIDE:
Artigo 1º- Pactuar subsídio de transferência de recursos 

financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, 
para aquisição de botijão de gás (GLP), com peso equivalente 
a 13 quilos.

Artigo 2º- Pactuar durante 6 meses o repasse no valor de 
R$100,00, a cada dois meses, perfazendo o total de R$ 300.00, 
para cada família beneficiária.

Artigo 3 º- Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Nayra Karam Moyses Magali Basile Gonçalves
Secretária Executiva Adjunta Gestora Municipal de Assist. 

Social
e Coordenadora da CIB//SP Presidente do COEGEMAS
 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 implanta-
ção 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 Nacio-
nal 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 equipa-
mento 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.

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 Direto-
ria 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 obser-
vará 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 exe-
cutados 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.

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

Comunicado
O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente - Condeca-SP, por meio da Mesa Diretora, da sua 
Comissão Permanente de Trabalho de Finança e Orçamento e da 
sua Comissão Permanente de Trabalho de Análise e Seleção de 
Projetos, Torna Pública a Rescisão do Termo de Fomento Proces-
so SEDS 2218836/2019, referente ao Projeto Protocolo Condeca 
1227: Projeto Centro de Equoterapia "Mario Mendes Junior", no 
valor de R$ 198.000,00, da APAE - Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Votorantim, Edital 2016-2017, em conformi-
dade aos termos da Cláusula Décima Primeira do referido Termo 
de Ajuste; art. 52, da Lei federal 13.019/2014; e do Ofício/Cont 
76/2021, de 23/07/2021, destinado a autoridade competente da 
SEDS|CONDECA.
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