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Portaria CIB//SP 07, de 4-9-2019  

Pactuar o período para preenchimento e deliberação da 
atualização anual referente a 2020 da versão 20182021 
do Sistema dos Planos Municipais de Assistência Social do 
Estado de São Paulo, PMASweb.  

A Comissão Intergestores Bipartite de São Paulo – CIB//SP, em reunião plenária ordinária, realizada 
em 04-09-2019, dando cumprimento às suas atribuições definidas no Regimento Interno e em 
consonância com a NOB/SUAS, analisando o desenvolvimento da atualização referente ao ano de 
2020, do Sistema dos Planos Municipais de Assistência Social do Estado de São Paulo - PMASweb, 
versão 2018-2021, encaminhado a esta Comissão por meio da Coordenadoria de Gestão Estratégica 
da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, decide:  

Artigo - 1º- Pactuar pela aprovação do desenvolvimento da atualização referente a 2020, da versão 
2018-2021, do Sistema PMASweb, para registro das informações dos Planos Municipais de Assistência 
Social dos Municípios do Estado de São Paulo.  

Artigo - 2º- Pactuar pelo período de 07 de outubro a 29-11- 2019, para execução da referida atualização 
no PMASweb pelos órgãos gestores municipais e deliberação dos respectivos Conselhos Municipais de 
Assistência Social. 

 Artigo - 3º - Pactuar que aos municípios que não estiverem com o PMASweb versão 2018/2021, na 
situação “Aprovado” não será disponibilizado o preenchimento da atualização anual para o exercício 
de 2020, pois o sistema não permite desbloqueio simultâneo dos campos referentes a diferentes 
exercícios.  

Parágrafo único - A situação descrita neste artigo, implicará na impossibilidade de registro dos recursos 
de cofinanciamento para o ano de 2020 e poderá implicar em atraso no repasse dos recursos Fundo a 
Fundo pelo Estado de São Paulo aos municípios.  

Artigo - 4º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 


