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                           Seção I-do Diário Oficial Poder - Executivo I,  de 30 de setembro de 

2020.  

 

Portaria CIB//SP - 06, de 22-9-2020 

 

Pactua o Plano Estadual de Assistência Social –  

 PEAS 2020 /2023 

 

A Comissão Intergestores Bipartite de São Paulo - CIB//SP, em reunião plenária ordinária, 

realizada em 17-09-2020, em consonância com a NOB/SUAS e, 

Considerando o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, descentralizado e 

participativo nas três esferas governamentais, que operam na proteção social no campo de 

assistência social; 

Considerando o Politica Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, da gestão 

descentralizada e participativa nas ações socioassistenciais, com os serviços, programas, 

projetos e benefícios às famílias, indivíduos e o território como base de organização na 

política de assistência social possibilitando a normatização dos padrões dos serviços 

ofertados às pessoas em vulnerabilidade social; 

Considerando as atribuições da Secretaria de Desenvolvimento Social de formular, 

coordenar, articular, monitorar e avaliar, voltada para o atendimento de segmentos da 

população em situação de vulnerabilidade social e ao acesso de garantias de direitos; 

Considerando as contribuições expressas no ofício 041/2020, de 17-09-2020, do Colegiado 

Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social - Coegemas/ Frente Paulista 

decide; 

 

Artigo 1º - Pactuar o Plano Estadual de Assistência Social - PEAS 2020 / 2023. 

 

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.      
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Seção I  do Diário Oficial Poder - Executivo I  de 23de setembro de 2020.   

 

Portaria CIB//SP - 07, de 22-9-2020. 

 

Pactua o Projeto de Longevidade, 

intersetoriais para o envelhecimento ativo 

da população do Estado de São Paulo. 

 

A Comissão Intergestores Bipartite de São Paulo - CIB//SP, em reunião plenária ordinária, 

realizada em 17-09-2020, em consonância com a NOB/SUAS, e; 

 

Considerando que as projeções populacionais sinalizam mudanças de grande impacto no 

perfil de São Paulo, representando uma agenda demográfica de caráter único na história do 

Estado, com consequências profundas no mercado de trabalho e na composição da 

demanda por serviços públicos; 

 

Considerando a necessidade de conformação da agenda pública estatal na direção do 

enfrentamento dos velhos e novos desafios postos pela ascensão desse contingente 

populacional, que fomente a conscientização do processo envelhecimento e o 

entendimento da longevidade como conquista da humanidade e não como um problema 

social; 

 

Considerando a necessidade do fortalecimento das ações intersetoriais do Estado 

destinadas à promoção do envelhecimento ativo, preconizado pela Organização Mundial 

da Saúde, ao longo de todo o ciclo de vida, visando a maior qualidade de vida na velhice; 

Considerando o Decreto Estadual 58.0417/2012, de 15-05- 2012, que institui o Programa 

Estadual São Paulo Amigo do Idoso e o selo Amigo do Idoso com o objetivo de valorizar a 

pessoa idosa, visando à garantia e à defesa dos seus direitos. 

Decide: 
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Artigo 1º - Pactuar o Projeto de Longevidade, no âmbito do Programa São Paulo Amigo do 

Idoso, como uma importante e necessária estratégia de articulação das políticas públicas 

setoriais para a promoção do “envelhecimento ativo”, ao longo de todo o ciclo de vida, a 

fim de melhor preparar a população para a velhice e atribuir maior qualidade de vida na 

maturidade. 

 

Artigo 2º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação 
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Seção I, do Diário Oficial Poder - Executivo I -  de 23 de setembro de 2020.  

 

  Portaria CIB//SP - 08, de 22-9-2020 

 

Pactua o desenvolvimento e preenchimento da atualização referente 

ao exercício de 2021 da versão 2018-2021 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 17-09-2020, em consonância com a NOB/SUAS, analisando o 

desenvolvimento da atualização referente a 2021 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 Ação Social da Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Social, decide: 

 

Artigo 1º - Pactuar pela aprovação do desenvolvimento da atualização referente ao 

exercício de 2021 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 05 de outubro a 27-11- 2020, 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 2021, 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 2021 e poderá gerar atraso no repasse das 

parcelas dos recursos transferidos Fundo a Fundo pelo Estado de São Paulo aos 

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


