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 Segurança Pública
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SSP-032, de 28 de Junho de 2022
O Secretário da Segurança Pública, para fins de paga-

mento da Bonificação por Resultados - BR, instituída pela Lei 
Complementar nº 1.245, de 27 de junho de 2014, atualizada 
até a Lei Complementar nº 1.361, de 21 de outubro de 2021, 
faz saber que:

Artigo 1º - A Subsecretaria de Acompanhamento de Projetos 
Estratégicos - SAPE da Secretaria da Segurança Pública, aten-
dendo à previsão da LC nº1.245/14, procedeu à apuração dos 
resultados para o 3º Bimestre de 2021 dos indicadores definidos 
na Deliberação Conjunta SOG/SG/SFP-2, de 10-05-2022, confor-
me Nota Técnica anexa.

Artigo 2º - Nos termos dos incisos V e VI, do artigo 4º c/c 
artigo 9º da LC nº1.245/14, os policiais e servidores que parti-
ciparam do processo para cumprimento das metas em uma ou 
mais unidades bonificadas farão jus a bonificação e terão os 
dias de efetivo exercício de 100% se houverem participado do 
processo para cumprimento das metas em pelo menos 2/3 (dois 
terços) do período de avaliação.

Artigo 3º - Em caso de remanejamento durante o período 
de avaliação, o policial ou servidor fará jus ao recebimento de 
bônus, caso a somatória de períodos de trabalho em unidades 
bonificadas atinja pelo menos 2/3 (dois terços) do período de 
avaliação.

Parágrafo único - Para efeito do cálculo do bônus, deverá ser 
considerada a unidade onde o policial ou servidor permaneceu 
lotado pelo maior número de dias trabalhados.

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

Nota Técnica 03/2022 – APURAÇÃO DOS INDICADORES 
DA BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS – BR DA SECRETARIA DA 
SEGURANÇA PÚBLICA

Período - 3º Bimestre de 2021
1. Esta nota técnica apresenta resumidamente os cálculos 

efetuados para fins de apuração do Índice Consolidado de Cum-
primento de Metas - ICCM, da Bonificação por Resultados - BR, 
para o período do 3º Bimestre de 2021.

2. De acordo com a Deliberação Conjunta SOG/SG/SFP-2, de 
10-05-2022, foram definidos três indicadores globais para fins 
de pagamento da Bonificação por Resultados - BR. As metas dos 
indicadores para o período do 3º Bimestre de 2021 foram fixa-
das pela Deliberação Conjunta SOG/SG/SFP-3, de 10-05-2022. A 
apuração dos indicadores da BR para o período do 3º Bimestre 
de 2021 é apresentada nos parágrafos subsequentes.

3. O Indicador “Vítimas de Letalidade Violenta” (I1) é apu-
rado pelo Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas. No período 
do 3º Bimestre de 2021, o indicador apontou resultado de 505 
vítimas. A meta para o período foi de 483 vítimas. Dessa forma, 
o resultado ficou 4,55% acima da meta estipulada no período.

(1) Desvio = 505/483 - 1 = 4,55%
4. O Indicador “Roubos e Furtos de Veículos” (I2) é apurado 

pelo Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas. No período do 3º 
Bimestre de 2021, o indicador apontou resultado para o Estado 
de 17.672 ocorrências. A meta do Estado para o período foi de 
22.674 ocorrências. Dessa forma, os resultados ficaram 22,06% 
abaixo da meta estipulada no período.

(2) Desvio = 17.672/22.674 -1 = -22,06%
5. O Indicador “Roubos Outros” (I3) é apurado pelo Sistema 

Estadual de Coleta de Estatísticas. No período do 3º Bimestre de 
2021, o indicador apontou resultado de 35.229 ocorrências. A 
meta para o período foi de 41.720 ocorrências. Dessa forma, o 
resultado ficou 15,56% abaixo da meta estipulada no período.

(3) Desvio = 35.229/41.720 - 1 = -15,56%
6. Em decorrência da análise da apuração dos resultados, os 

indicadores foram classificados considerando as regras previstas 
no artigo 14 da Deliberação Conjunta SOG/SG/SFP-2, de 10-05-
2022, conforme tabela 1.

Tabela 1 – Classificação dos Índices do Estado.
Indicador Classificação
Vítimas de Letalidade Violenta  Insatisfatório
Roubos e Furtos de Veículos Satisfatório
Roubos outros Satisfatório

7. Conforme o ANEXO III, mencionado no artigo 17 da 
Deliberação Conjunta SOG/SG/SFP-2, de 10-05-2022, o bônus 
padrão será pago se o Estado obtiver, ao menos, resultado par-
cialmente satisfatório nos três indicadores. Como esta condição 
necessária foi atendida, no 3º Bimestre de 2021 haverá o paga-
mento do bônus padrão às Regionais, Áreas de Atuação Com-
partilhada e Unidades Especializadas, bem como a quaisquer 
outras unidades policiais cujos vínculos remetam ao resultado 
do Estado, de Regionais ou de Áreas de Atuação Compartilhada. 
Tais unidades estão relacionadas no Anexo 1 desta nota técnica.

8. Conforme artigo 21 da Deliberação Conjunta SOG/SG/
SFP-2, de 10-05-2022, o bônus adicional será pago caso o 
Estado apresente resultados satisfatórios em todos os indica-
dores ou resultados satisfatórios em 2 (dois) dos indicadores 
que compõem o cálculo do bônus e resultado parcialmente 
satisfatório no indicador restante, sendo que cada cenário cor-
responderá a um percentual do valor total do bônus a ser pago, 
conforme disposto no Anexo VI que faz parte integrante da 
deliberação conjunta citada. Como esta condição necessária não 
foi atendida no 3º Bimestre de 2021, não haverá o pagamento 
do bônus adicional.

9. Conforme Capítulo VII da Deliberação Conjunta SOG/
SG/SFP-2, de 10-05-2022, as Companhias Militares, os Distritos 
de Polícia Judiciária, as Áreas de Atuação Compartilhada e as 
Regionais com resultados satisfatórios para os três indicadores 
acompanhados terão índice consolidado de cumprimento de 
metas de 25%, independentemente dos resultados obtidos pelo 
Estado no período analisado. Tais unidades estão relacionadas 
no Anexo 1 desta nota técnica, cujos resultados serão apurados 
a partir das unidades territoriais da Polícia Militar.

10. Ao valor acima estabelecido, incidem os redutores 
previstos nos artigos 26 e 27 da Deliberação Conjunta SOG/SG/
SFP-2, de 10-05-2022. Tais redutores, relacionados no Anexo 1 
desta nota técnica, serão aplicados da seguinte maneira:

a) Não será aplicado o redutor vinculado ao resultado de 
“Mortes Decorrentes de Intervenção Policial” em serviço previs-
tos no art. 26, por não ter havido aumento no número de mortes 
decorrentes de intervenção policial no Estado, neste Bimestre, 
quando comparado com o 3º Bimestre de 2020.

Período Nº de mortes no Estado
3º Bi/20 115
3º Bi/21 68
Variação -41%
(Fonte Res. 516/00)
b) Será aplicado o redutor de 10% previsto no art. 27 da 

mesma Deliberação, por ter havido aumento no número de 
vítimas de latrocínios no Estado, neste Bimestre, quando com-
parado com o 3º Bimestre de 2020.

Período Nº de Vítimas no Estado
3º Bi/20 23
3º Bi/21 31
Variação 35%
(Fonte Res.160/01)

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 1) Processo SEDS nº 2507693/2019 – Prefeitura Muni-
cipal de Borebi

TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO
Cláusula Primeira - Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original previsto na Cláusu-

la Oitava fica prorrogada por mais 473 (quatrocentos e setenta 
e três) dias contados de 14/12/2021 até 31/03/2023.

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

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

2) Processo SEDS nº 1658795/2019 (1028/2018) - Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal

TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO
Cláusula Primeira - Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original previsto na Cláusu-

la Oitava fica prorrogada por mais 827 (oitocentos e vinte e seis) 
dias contados de 26/09/2020 até 31/12/2022.

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

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

3) Processo SEDS nº 1742383/2019 – Prefeitura Municipal 
de Ubarana

TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO
Cláusula Primeira - Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original previsto na Cláusu-

la Oitava fica prorrogada por mais 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias contados de 01/01/2022 até 31/12/2022.

Cláusula Segunda – Do Objeto
Fica alterado o Plano de Trabalho de fls. 43/47 e 70/80 pela 

de fls. 213/223 a partir da data de sua assinatura.
Cláusula Terceira – Da Ratificação
Ficam expressamente mantidas todas as demais cláusulas, 

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

4) Processo SEDS nº 1933792/2019 (876/18) - Prefeitura 
Municipal de Urupês

TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO
Cláusula Primeira - Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original previsto na Cláu-

sula Oitava fica prorrogada por mais 379 (trezentos e setenta e 
nove) dias contados de 18/12/2021 até 31/12/2022.

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

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CONDECA/SP

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DE SELEÇÃO DE PROJETOS DO EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 01 SEDS/CONDECA 2021/2022, -08-06-2022

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, 
às quatorze horas, reuniu-se ordinariamente os membros da 
Comissão Extraordinária de Seleção de Projetos do Edital 
de Chamamento Público Nº 01 SEDS/CONDECA 2021/2022, 
na Rua Antônio de Godoi, 122 – 7º andar – Centro/SP, para 
cumprimento da convocação emitida em 06 de maio de 2022. 
“CONVOCAÇÃO - O Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CONDECA/SP – CONVOCA os seus membros 
da Comissão Extraordinária de Seleção de Projetos do Edital 
de Chamamento Público Nº 01 SEDS/CONDECA 2021/2022 
para sua Reunião, no dia 08 de junho de 2022 (quarta-feira), 
às 14h00, na Sede do CONDECA, à Rua Antônio de Godói, nº 
122, 7° andar, Centro, São Paulo, observando a seguinte pauta: 
- Planejamento; - Escolha da Coordenação; - Recomposição da 
Comissão – Substituição do Poder Público.

Encaminhamentos da Reunião:
A Coordenação e publicização dos atos ficará por conta 

da Secretaria Executiva do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

- Solicitar ao Poder Público a substituição e/ou indicação 
imediata das vacâncias governamentais da Comissão (ex-
-conselheiro Elias)

- Solicitação da Publicação dentro do Prazo para a lista 
dos Projetos inscritos e aptos a Captação de recursos via Fundo 
Estadual;

- Devido a nova dinâmica de pareceres virtuais em decor-
rência das inscrições dos projetos do Edital supracitados ins-
critos desta forma, ficará a divisão dos projetos requeridas 
pelos Conselheiros da Comissão dentro das suas possibilidades, 
observando as divisões de domicílio dos Conselheiros com seu 
respectivo porte, criando-se uma planilha em Excel para os 
membros da Comissão emitirem os devidos pareceres.

- Fica referendado pela Comissão os Pareceres emitidos 
pelos seus membros, liberando assim, prioritariamente, Publi-
cações parciais de Projetos aprovados e com Captação integral.

- A lista de Parcialmente Captados e Classificados poderá 
ser publicada parcialmente, porém aguardando a distribuição 
dos Recursos feita pela Comissão de Finanças e Orçamento com 
os valores disponíveis para os Portes dos mesmos (PP1, PP2, 
Médio Porte, Grande Porte e Metrópole).

- Solicitação do departamento da Secretaria responsável por 
controle e conveniamento a relação total dos recursos compro-
metidos no Fundo Estadual.

- Solicitação junto ao departamento da Secretaria o valor 
existente na conta do Fundo Estadual: Conta Banco do Brasil e 
no SIAFEM da Fazenda;

- Solicitar ao Secretário Executivo a lista atualizada dos 
direcionamentos referentes ao novo edital e depósitos ao Fundo 
referentes a Dezembro de 2021.

- Publicizar o Comunicado com a respectiva interpretação 
do Conselho sobre consequências da Ação Federal impetrada 
referente aos Art. 12 e 13 da resolução 137 do CONANDA.

A Comissão solicita publicizar esta Ata na Imprensa Ofi-
cial do Estado de São Paulo para conhecimento de todos os 
interessados.

 COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL

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

 Extrato de Aditamento
SEDS/PRC/2021/00188/DM
SEDS/PRC/2022/00732
Órgão Público Concessor: Secretaria de Desenvolvimento 

Social, CNPJ/MF 69.122.893/0001-44
OSC: Albergue Noturno Protetor Dos Pobres – Município de 

São José do Rio Preto, CNPJ nº53.206.629/0001-59
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados à 

Aquisição – Portfólio SEDS II.
Alterado o Plano de Trabalho - Plano de Aplicação de 

fls.463/464 pelo de fl.615, a partir da data de sua assinatura.
Data da assinatura: 03/06/2022.

 Desenvolvimento Social
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Despacho de 28 de junho de 2022
INTERESSADO: COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA-CGE
ASSUNTO: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DAS DRADS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTRE-

VISTADORES DO CADASTRO ÚNICO - EM SÃO PAULO-SP, AVARÉ-SP E GUARAREMA-SP
Com base nas manifestações e justificativas apresentadas pela Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios – CAF/

GGF/CCF e considerando a necessidade de cumprir os compromissos assumidos com a União através do Ministério da Cidadania, 
autorizo em caráter excepcional como facultado pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 8º do Decreto 48.292/2003, a perceber no mês 
de JULHO DE 2022, número de diárias que ultrapassem o limite estabelecido no referido artigo, respeitando o valor correspondente 
a uma vez a retribuição mensal do servidor:

Nome: VANESSA KESSI FURLANETTO - RG: 29.545.796-X - DRADS FERNANDÓPOLIS
Cargo: DIRETOR TÉCNICO I
Localidades do Deslocamento: SÃO PAULO-SP
Motivo do Deslocamento: CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO
Períodos: 04 A 08/07/22
 1º Termo de Aditamento
PROCESSO: SEDS-PRC-2022/00476
Objeto: TERMO DE COMPROMISSO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESEN-

VOLVIMENTO SOCIAL – SEDS E O MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DECORRENTES DE EMENDAS E 
DEMANDAS PARLAMENTARES Partícipes: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Data da Assinatura: 27/06/2022
Passa a vigorar o anexo II com as descrições abaixo:
EMENDAS:

Código/Nº Emenda Beneficiário CNPJ Município Objeto Valor
2022.057.37419 Patrulha Mirim de Cordeirópolis 51.413.862/0001-87 Cordeirópolis Aquisição de equipamentos R$ 50.000,00
202.209.339.975 APAE de Cordeirópolis 47.769.005/0001-47 Cordeirópolis Custeio R$69.999,00
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