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 COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA MOGIANA - SÃO 
JOÃO DA BOA VISTA

 COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVI-

MENTO SOCIAL DA MOGIANA EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Despacho do Diretor
Designando os servidores abaixo relacionados, para a 

Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços de acordo 
com a legislação vigente, para o exercício de 2021:

Lucilene Aparecida Fiusa Potge – RG. 30.072.835-6 e Daya-
ne Chaves Ramos de Morais – RG 41.477.114-X

 Segurança Pública
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Convênio GSSP/ATP- 263/21
Processo SSP-EXP-2021/03290
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Nuporanga.
Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas com o muni-

cípio voltadas à prevenção do crime e da violência, por meio da 
mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e 
compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e 
sistema de dados de interesse da segurança pública - DETECTA.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ nº 05/2021.
Vigência: 05 (cinco) anos.
Data da assinatura – 26.10.2021.
Convênio GSSP/ATP-264/21
Processo SSP-EXP-2021/02904
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Torrinha.
Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas com o muni-

cípio voltadas à prevenção do crime e da violência, por meio da 
mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e 
compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e 
sistema de dados de interesse da segurança pública - DETECTA.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ nº 05/2021.
Vigência: 05 (cinco) anos.
Data da assinatura – 26.10.2021.
Convênio GSSP/ATP-265/21
Processo SSP-EXP-2020/04689
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Nova Granada.
Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas com o muni-

cípio voltadas à prevenção do crime e da violência, por meio da 
mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e 
compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e 
sistema de dados de interesse da segurança pública - DETECTA.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ nº 05/2021.
Vigência: 05 (cinco) anos.
Data da assinatura – 26.10.2021.
Convênio GSSP/ATP-266/21
Processo SSP-EXP-2021/02818
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua 

Secretaria da Segurança Pública e o Município de Santa Rita 
do Passa Quatro.

Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas com o muni-
cípio voltadas à prevenção do crime e da violência, por meio da 
mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e 
compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e 
sistema de dados de interesse da segurança pública - DETECTA.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ nº 05/2021.
Vigência: 05 (cinco) anos.
Data da assinatura – 26.10.2021.
Convênio GSSP/ATP-267/21
Processo SSP-EXP-2021/04700
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Jaborandi.
Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas com o muni-

cípio voltadas à prevenção do crime e da violência, por meio da 
mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e 
compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e 
sistema de dados de interesse da segurança pública - DETECTA.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ nº 05/2021.
Vigência: 05 (cinco) anos.
Data da assinatura – 26.10.2021.
Convênio GSSP/ATP-268/21
Processo Prot. GS 1780/21
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Hortolândia.
Objeto: Prestação de serviços de segurança à população, 

mediante instalação da Delegacia de Defesa da Mulher - DDM, 
na localidade.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP nº 20/2020.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 25/10/21.
CONVÊNIO GSSP/ATP-269/21.
Processo Prot. GS-1014/21.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Sud Mennucci.
Objeto: Cooperação técnica, material e operacional aos 

órgãos policiais, para melhor desenvolvimento das atividades 
de segurança pública - cessão de funcionário para atuar junto à 
Delegacia de Polícia do Município.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP nº 13/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 03/11/21.
CONVÊNIO GSSP/ATP-270/21.
Processo Prot. GS-1305/21.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Guarani D’Oeste.
Objeto: Cooperação técnica, material e operacional aos 

órgãos policiais, para melhor desenvolvimento das atividades 
de segurança pública - cessão de funcionário para atuar junto à 
Delegacia de Polícia do Município.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP nº 13/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 03/11/21.
CONVÊNIO GSSP/ATP-271/21.
Processo Prot. GS-952/21.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública e o Município de Santa Salete.
Objeto: Cooperação técnica, material e operacional aos 

órgãos policiais, para melhor desenvolvimento das atividades 
de segurança pública - cessão de 02 (dois) funcionários, sendo 
01(um) para atuar junto à Delegacia de Polícia de Urânia e 01 
(um) para atuar na Delegacia de Polícia do Município.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP nº 13/2021.
Vigência: 05 anos.
Data da assinatura: 26/10/21.

EIXO 3 - CONTROLE SOCIAL: O LUGAR DA SOCIEDADE CIVIL 
NO SUAS E A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS.

NºPropostas de âmbito ESTADUAL
1 Assegurar que a SEDS (Secretária Estadual de Desenvolvi-

mento Social) promova formação continuada aos trabalhadores 
da rede direta e indireta, o desenvolvimento de programa 
e ações educativas para a sensibilização crítica de todos os 
cidadãos-usuários sobre o Controle Social e temas transversais a 
este, ampliando o acesso com a adoção de um modelo de escola 
popular aberta à população para tratar dos temas relacionados 
à Assistência Social. Fomentar a participação e capacitação dos/
as cidadãos/cidadãs usuários/as, bem como de trabalhadores/
as do SUAS e conselheiros/as para efetividade de participação e 
proposituras como garantia de direitos.

2 Criar canais de comunicação, produção de materiais e 
divulgação sobre o controle social, orientações sobre o funcio-
namento do CMAS, direitos e garantias em relação à Política de 
Assistência Social, a serem distribuídos para os municípios.

3 Intensificar as ações e mecanismos de fortalecimento dos 
conselhos para o exercício da participação e do controle social 
na política de Assistência Social, respeitando e fazendo cumprir 
suas deliberações, destinando recursos financeiros e materiais 
para assegurar a participação efetiva e qualificada da sociedade 
civil, principalmente ao segmento dos usuários, com o poder 
público sendo responsável na garantia de preparação e qualifi-
cação com formação aos profissionais e usuários indicados para 
as conferências, Fóruns e conselhos de participação.

NºPropostas de âmbito FEDERAL
1 Intensificar as ações e mecanismos de fortalecimento dos 

conselhos para o exercício da participação e do controle social 
na Política de Assistência Social, respeitando e fazendo cumprir 
suas deliberações, destinando recursos financeiros e materiais 
para assegurar a participação efetiva da sociedade civil.

2 Promover e disponibilizar recursos para a capacitação 
permanente e continuada para trabalhadores, conselheiros e 
usuários nas áreas e temas necessários ao fortalecimento do 
SUAS.

EIXO 4 - GESTÃO E ACESSO ÀS SEGURANÇAS SOCIOAS-
SISTENCIAIS E A ARTICULAÇÃO ENTRE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS 
E TRANSFERÊNCIA DE RENDA COMO GARANTIAS DE DIREITOS 
SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL.

NºPropostas de âmbito ESTADUAL
1 Implementar o Programa Viva Leite para atender idosos e 

pessoas com deficiência nos municípios do interior do Estado.
2 Garantir, através de diagnósticos advindos do monitora-

mento da vigilância socioassistencial, a ampliação dos serviços e 
benefícios, possibilitando aos municípios a cobertura do público 
assistido pela Rede Socioassistencial, com prioridade para todas 
as famílias do Cadastro Único, ampliando a oferta dos Progra-
mas de Transferência de Renda Estadual, de forma a afiançar as 
seguranças socioassistenciais.

3 Assegurar que os municípios cumpram a NOB-RH SUAS 
garantindo equipe de referência dos serviços, por meio de 
concurso público, com plano de carreira, cargos e salários, efeti-
vando a política nacional de educação permanente, melhoria das 
condições de trabalho, incluindo implantação de piso salarial e 
carga horária.

NºPropostas de âmbito FEDERAL
1 Garantir que a manutenção da inclusão de dados do 

cadastro único seja operacionalizado por servidores públicos, 
possibilitando que a população que dele necessitar seja aten-
dida em unidade específica, considerando as dificuldades da 
população no manuseio de equipamentos eletrônicos e através 
dos meios informatizados no auto cadastramento.

2 Ampliar e facilitar o acesso ao BPC, estabelecendo efetivo 
aumento da renda per capita para ½ salário mínimo para todos 
os requerentes do benefício, desvinculando-se dos critérios 
condicionantes, como: o grau de deficiência, a dependência de 
terceiros e comprometimento do orçamento familiar com gastos 
com a saúde da pessoa idosa e da pessoa com deficiência reque-
rentes do BPC; restabelecendo de imediato o atendimento pre-
sencial aos idosos e pessoas com deficiência, que precisam de 
orientações nas fases de requerimento, manutenção ou revisão 
do BPC, por meio do Serviço de Socialização de Informações do 
Serviço Social, considerando as limitações desse público no uso 
e no acesso aos canais remotos (135, Portal MEU INSS); e ainda, 
garantindo que a avaliação da deficiência permaneça sob a ótica 
biopsicossocial, de forma presencial, multiprofissional e com 
garantia de acolhida, escuta qualificada e sigilosa, revogando-se 
imediatamente os trechos da Lei nº 14.176 de 22/06/2021, que 
ferem esses direitos que estão pautados na Constituição Federal 
Brasileira, na Convenção Internacional das PcDs, do qual o Brasil 
é signatário; bem como, na LBI.

EIXO 5 - ATUAÇÃO DO SUAS EM SITUAÇÕES DE CALAMIDA-
DE PÚBLICA E EMERGÊNCIAS.

NºPropostas de âmbito FEDERAL
1 Criar Protocolo básico para garantir a proteção por meio 

de vacinação e EPIs para os trabalhadores do SUAS, consideran-
do a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e o Decreto 10.282 
de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o Serviço de Assistên-
cia Social como serviço essencial, indispensável ao atendimento 
das necessidades inadiáveis da população em casos de pande-
mia e/ou qualquer outra conjuntura de emergência e/ou calami-
dade pública que necessite de intervenção destes trabalhadores, 
além de garantir através de Lei Estadual a inclusão de adicional 
de insalubridade e periculosidade para os trabalhadores do 
SUAS que estão atuando nos casos de pandemia e/ou qualquer 
outra conjuntura de emergência e/ou calamidade.

2 Criar um comitê de enfrentamento a situações de emer-
gências para elaborar e executar um plano de acolhida emer-
gencial destinado a famílias atingidas por situações de extrema 
calamidade pública e emergenciais que se encontram tempo-
rariamente ou definitivamente desabrigadas com acolhimento 
imediato em condições dignas.

3 Implementar Plano de Educação Permanente em parceria 
com institutos e universidades públicas do estado visando 
capacitar os trabalhadores da Política de Assistência Social e 
os demais atores de outras políticas, através da realização de 
oficinas, seminários, videoconferências, teleconferências, vídeo 
aulas e produção de material informativo para qualificar o aten-
dimento dos usuários no período de Pandemia e Calamidade 
Pública e pós pandemia.

NºPropostas de âmbito FEDERAL
1 Garantir que a Assistência Social tenha primazia como 

serviço essencial, assegurando cuidado com os seus trabalha-
dores tal como às demais políticas públicas consideradas essen-
ciais. Por conseguinte, criar e/ou potencializar os programas de 
apoio e transferência de renda aos Estados e municípios, com 
potencial de resolutividade para enfrentamento dos prejuízos 
causados pela COVID-19 e demais situações de calamidade 
pública, considerando inclusive prejuízos à saúde mental dos 
usuários e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social.

2 Garantir a todos os trabalhadores dos SUAS a prioridade 
no Plano Nacional de Imunização, considerando a Lei 13.979 
de 06 de fevereiro de 2020 e o Decreto 10.282 de 20 de março 
de 2020, que dispõe sobre o Serviço de Assistência Social como 
serviço essencial, indispensável ao atendimento das necessi-
dades inadiáveis da população e suas diversas atuações, em 
situações de pandemia e/ou qualquer conjuntura de emergência 
e/ou calamidade pública que necessitem de intervenção destes 
trabalhadores.

1.
Conselho Estadual de Assistência Social
Rua Boa Vista, 170 - 2º Andar - Bloco 5 - Centro - CEP: 

01014-000 – SP
E-mail: conseas@sp.gov.br ou conseas@desenvolvimento-

social.sp.gov.br
Fone: (011) 2763-8382 e (011) 2763-8392

O Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo – 
CONSEAS/SP no uso das atribuições legais que lhe confere a 
Lei Estadual n° 9.177 de 18/10/1995, na 11ª Reunião Plenária 
Extraordinária Virtual, realizada no dia 29 de outubro de 2021;

Considerando o cofinanciamento que tem por objetivo a 
inclusão produtiva à população em situação de rua atendida 
pelos Centros Pop e complementado por serviços e programas 
de proteção social básica e proteção social especial de média e 
alta complexidade;

Considerando a Lei nº13.242, de 8 de dezembro de 2008, 
que dispõe sobre os programas destinados ao atendimento 
do cidadão em situação de vulnerabilidade social, mediante 
a concessão de benefícios e repasses de recursos financeiros 
consignados do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS/SP;

Considerando a Portaria CIB//SP nº 18, de 19 de outubro de 
2021, que pactua o repasse de recursos financeiros do Fundo 
Estadual de Assistência Social – FEAS, para os Fundos Munici-
pais de Assistência Social - FMAS, para custeio de ações no aten-
dimento aos usuários dos Centros de Referência Especializados 
à População em Situação de Rua – Centro Pop;

Delibera:
Art. 1º. Aprovar a transferência de recursos do Fundo 

Estadual de Assistência Social –FEAS aos respectivos Fundos 
Municipais de Assistência Social - FMAS, em parcela única, para 
o custeio das ações ao atendimento à População em Situação 
de Rua, nos Centros de Referência Especializado-Centro Pop, do 
Estado de São Paulo.

Parágrafo Único. O recurso financeiro será repassado aos 
Municípios, que registraram unidade do Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua-Centro Pop, 
por meio do sistema PMASweb, no ano de 2021 e nos anos 
posteriores.

Art. 2º. Os recursos deverão ser repassados até 31 de 
dezembro de 2021, e reprogramados para o ano subsequente 
no mesmo serviço do Centro Pop.

§ 1º O município deverá encaminhar à DRADS ofício solici-
tando o repasse do recurso, juntamente com a ata ou a delibe-
ração do Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 2º A prestação de contas, o monitoramento e a fiscaliza-
ção dos recursos repassados seguirão as normas previstas pela 
Resolução SEDS nº 02/2020.

Art. 3º. Os recursos financeiros necessários para essa ação 
serão definidos anualmente, conforme dotação orçamentária da 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS.

Art. 4º. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua 
publicação.

 DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP nº 035 de 29 de outubro 
de 2021

TORNAM PÚBLICAS AS DELIBERAÇÕES DA XII CONFE-
RÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO

O Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo - 
CONSEAS/SP, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 
9.177, de 18 de outubro de 1995, em 11ª Reunião Plenária 
Extraordinária Virtual, realizada no dia 29 de outubro de 2021;

Delibera:
Art. 1º. Tornar públicas as deliberações, anexas, aprovadas 

na XII Conferência Estadual de Assistência Social de São Paulo, 
que foi realizada de forma virtual, nos dias 20, 21 e 22 de outu-
bro de 2021, com o tema “Assistência Social: Direito do povo e 
Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as 
desigualdades e garantir proteção social.

Art. 2º. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua 
publicação.

EIXO 1 - A PROTEÇÃO SOCIAL NÃO-CONTRIBUTIVA E O 
PRINCÍPIO DA EQUIDADE COMO PARADIGMA PARA A GESTÃO 
DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DAS 
DESIGUALDADES.

NºPropostas de âmbito ESTADUAL
1 Construir um Plano de Comunicação do SUAS em lin-

guagem acessível, que contemple: mecanismos de divulgação 
do papel da Assistência Social, seu fluxograma, programas, 
projetos, serviços, atribuições e deliberações dos Conselhos de 
Assistência Social no âmbito Estadual (CONSEAS), aprimorando 
o controle social sobre a rede de serviços e estimulando maior 
participação de usuários, trabalhadores e sociedade civil.

2 Retornar e ampliar o número de vagas para os programas 
de transferência de renda estadual (Renda Cidadã, Ação Jovem, 
Bolsa do Povo), tendo como renda per capita 1/2 salário-mínimo 
para sua concessão, mantendo a autonomia municipal para 
inclusão dos beneficiários, tendo como estratégia o enfrenta-
mento à pobreza.

3 Garantir a segurança de renda com estratégias de enfren-
tamento à pobreza, com a valorização dos Programas de Trans-
ferência de Renda a partir de valores que garantam os mínimos 
necessários para às famílias em situação de vulnerabilidade, 
promovendo o acesso igualitário aos bens e serviços de prote-
ção básica, bem como retornar e ampliar o número de vagas e 
valores dos programas Ação Jovem, Renda Cidadã e Viva leite, 
com a autonomia municipal para inclusão dos beneficiários, 
objetivando a qualificação de mão de obra, permanência nos 
estudos e de incentivo ao enfrentamento das desigualdades em 
articulação com a política de trabalho e renda, bem como os 
Centros de Apoio ao Trabalhador e ou serviços equivalentes e, 
ainda, articulação com política da educação.

NºPropostas de âmbito FEDERAL
1 Reduzir para 60 anos a idade mínima de acesso ao 

Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS – Lei Federal 
n° 8.742/1993), conforme preconiza a faixa etária estabelecida 
pelo Estatuto do Idoso (Lei Federal n° 10.741 de 2003), com 
o aumento da renda per capita familiar de ¼ para ½ salário-
-mínimo para todos os segmentos, dentre os critérios a serem 
contemplados com o BPC - LOAS.

2 Retornar e agilizar os atendimentos presenciais do INSS 
para solicitação e acompanhamento do BPC, considerando as 
dificuldades dos requerentes no uso e acesso da tecnologia.

EIXO 2 - FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO COMO INSTRU-
MENTO PARA UMA GESTÃO DE COMPROMISSOS E CORRES-
PONSABILIDADES DOS ENTES FEDERATIVOS PARA A GARANTIA 
DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS.

NºPropostas de âmbito ESTADUAL
1 Garantir a ampliação do cofinanciamento estadual com 

percentual mínimo de 5% de recurso do orçamento geral do 
Poder Executivo Estadual vinculado ao fundo da Assistência 
Social, para execução do SUAS, estabelecido em Lei Estadual 
para todos os blocos de financiamento, com transferência fundo 
a fundo, regular e automática, com repasse continuado a todos 
os municípios do Estado, levando em consideração os custos e 
a qualidade dos serviços, efetivando melhor atendimento aos 
usuários.

2 Ampliar o recurso estadual para os Programas de Trans-
ferência de Renda, contemplando as famílias inscritas no CadÚ-
nico, em situação de pobreza e extrema pobreza, garantindo o 
valor equivalente a R$ 150,00 per capita.

3 Garantir verba orçamentária estadual para manutenção e 
ampliação de programas, projetos e serviços da rede de Proteção 
Social Básica e Especial, de média e alta complexidade em todos 
os ciclos de vida, conforme normativas do SUAS e baseados em 
estudos e diagnósticos sobre as demandas, sem prejuízo de 
congelamento ou redução de verba orçamentária.

NºPropostas de âmbito FEDERAL
1 Aprovar a PEC 431/2001 que fixa o orçamento da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios para a Política de Assistên-
cia Social, que garante um percentual fixo.

2 Revogar as Emendas Constitucionais: 93/2016, que pror-
roga a desvinculação de receitas da União (DRU) até 2023 dos 
Estados, Distrito Federal e dos Municípios (DREM); a 95/2016, 
que preconiza o congelamento de investimentos de recursos 
financeiros para Seguridade Social por vinte anos; e a Portaria 
2362/2019, do Ministério da Cidadania - MCID, que limita a 
transferência Orçamentária entre entes Federados (FNAS, FEAS 
E FUMAS), bem como rejeitar a PEC 32 que impacta diretamente 
no Orçamento de âmbito Municipal e Estadual.

 Desenvolvimento 
Social
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Resolução SEDS n.º 41, de 04 de novembro de 2021.
Autoriza repasse via Fundo Estadual de Assistência Social 

FEAS de recursos financeiros para custeio de ações no atendi-
mento dos usuários dos Centros de Referência Especializado 
para População em Situação de Rua – Centro Pop.

A Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São 
Paulo, com fundamento na alínea "c" do inciso II do artigo 60 
do Decreto Estadual 49.688 de 17-06-2005,

Considerando a necessidade de universalização do acesso 
aos cidadãos de todos os municípios do Estado de São Paulo 
ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS que concretiza 
avanços na redução de vulnerabilidades e desigualdades sociais;

Considerando ainda a importância de Proteção Social Espe-
cial que coordena os serviços socioassistenciais de promoção 
de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos fami-
liares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função 
protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as 
vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal 
e social, faz-se necessário um esforço conjunto a ser feito pelo 
Estado e pelos Municípios em relação à implementação do Sis-
tema Único de Assistência Social - SUAS, em especial, no que se 
refere ao fortalecimento de Centros de Referência Especializado 
para População em Situação de Rua – Centro Pop, fundamentais 
para a consolidação da Política Nacional de Assistência Social 
no Estado de São Paulo;

Considerando a Portaria CIB nº 18, de 19 de outubro de 
2021 que pactua o repasse de recursos financeiros do Fundo 
Estadual de Assistência Social -FEAS para custeio de ações para 
atendimento dos usuários dos Centros de Referência Especiali-
zado para População em Situação de Rua – Centro Pop;

Considerando a Deliberação CONSEAS/SP Nº 34, de 29 de 
outurbo de 2021, que dispõe sobre o repasse via Fundo Esta-
dual de Assistência Social - FEAS de recursos financeiros para 
custeio de ações para atendimento dos usuários dos Centros 
de Referência Especializado para População em Situação de 
Rua – Centro Pop;

Considerando a realidade local e os impactos da pandemia 
Covid-19 com a crescente vulnerabilidade social decorrente das 
situações de ausência de renda, desemprego, desalojamento e 
outras situações de risco e violência, compete ao Estado apoiar 
técnica e financeiramente os municípios para ações estratégicas 
de atendimento da população em situação de rua através da 
inclusão produtiva e demais ações complementares, e

Considerando que os municípios possuem rede socioassis-
tencial de proteção social conforme Norma Operacional Básica 
- NOB SUAS, resolve:

Artigo 1º - Prestar apoio financeiro aos municípios para 
custeio de ações no atendimento dos usuários dos Centros de 
Referência Especializado para População em Situação de Rua – 
Centro Pop no Estado de São Paulo mediante transferência de 
recursos, em parcela única conforme anexo I, do Fundo Estadual 
de Assistência Social FEAS aos respectivos Fundos Municipais de 
Assistência Social -FMAS.

§ 1º - Farão jus ao repasse de recursos financeiros a partir 
de 2021 os Municípios que registraram unidade de Centro de 
Referência Especializado para População em Situação de Rua – 
Centro Pop no sistema PMASweb na atualização anual de 2021 
e nos anos posteriores.

§ 2º - O cofinanciamento previsto nesta resolução tem por 
objetivo a inclusão produtiva da população em situação de rua 
atendida pelos Centros Pop e complementada por serviços e 
programas de proteção social básica, especial de média e alta 
complexidade.

§ 3º - A Coordenadoria de Ação Social em parceria com a 
Coordenadoria de Desenvolvimento Social publicarão Norma 
Operacional Básica para vinculação do atendimento do Centro 
Pop aos programas de inclusão produtiva.

Artigo 2° - É condição para pleitear o recurso o envio, à 
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social – 
DRADS, de ofício da gestão municipal e documento do Conselho 
Municipal de Assistência Social que comprove a aprovação do 
pleito.

§ 1º O cofinanciamento para custeio de ações no atendi-
mento dos usuários dos Centros de Referência Especializado 
para População em Situação de Rua – Centro Pop observará 
o disposto no artigo 2º da Lei nº 13.242, de 8 de dezembro de 
2008, de acordo com as normas e orientações editadas pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social e registradas no sistema 
PMASweb, acessível por meio do sítio www.pmas.sp.gov.br.

§ 2º Os recursos deverão ser repassados até o dia 31 de 
dezembro do exercício em que foi creditado, devendo ser repro-
gramado no mesmo serviço para o exercício seguinte conforme 
prazos estabelecidos pela Resolução SEDS nº 02/2020.

Artigo 3° - O pleito a que se refere o artigo anterior será 
objeto de análise da DRADS que poderá solicitar ao municí-
pio outros documentos pertinentes para emissão de parecer 
técnico sobre a viabilidade técnica e financeira para o custeio 
do Centro Pop.

Artigo 4° - Os recursos financeiros de que trata esta reso-
lução deverão ser aplicados em despesas de custeio conforme o 
artigo 6º da Resolução SEDS nº 02/2020.

Artigo 5° - O valor transferido ou remanescente deverá ser 
restituído ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS em 
conta corrente específica quando não utilizados, nem repro-
gramados ou executados de forma diversa daquela prevista, 
ou ainda nos casos previstos no artigo 17 da Resolução SEDS 
nº 02/2020.

Artigo 6° - A prestação de contas, o monitoramento e a 
fiscalização dos recursos repassados observarão as normas e 
prazos já previstos pela Resolução SEDS nº 02/2020.

Artigo 7°- Os recursos financeiros necessários para essa 
ação serão definidos anualmente conforme dotação orçamentá-
ria da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Artigo 8° - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 COMUNICADO
ATO DELIBERATIVO – MESA DIRETORA
A Mesa Diretora do Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONDECA/SP, considerando ofício 
FHC nº 2593/2021RM, recebido pela Secretaria Executiva deste 
Conselho e apresentado a esta Mesa Diretora, COMUNICA o 
desligamento da Presidência do Sr. Fernando Henrique Cury 
deste Colegiado. Ato contínuo, esta Mesa Diretora informa 
que, após reunião realizada na data de hoje, indica o Sr. José 
Armando Hussid – 1º tesoureiro, para assumir interinamente a 
Presidência deste Colegiado até a próxima Reunião Ordinária a 
ser convocada futuramente.

 CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

 Deliberação CONSEAS/SP nº 034, de 29 de outubro 
de 2021

Dispõe sobre a aprovação do repasse de recursos finan-
ceiros do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para os 
Fundos Municipais de Assistência Social - FMAS, para custeio de 
ações, no atendimento aos usuários dos Centros de Referência 
Especializado à População em Situação de Rua – Centro Pop.


