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Portaria CIB//SP nº 11, de 07-11-2019 

 

Pactuar o PROJETO PROSPERA, lançado pelo governo estadual 

no Vale do Ribeira. 

 

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

realizada em 07 de novembro de 2019, na Sede da Secretaria de Desenvolvimento 

Social em São Paulo, dando cumprimento às suas atribuições definidas no Regimento 

Interno e em consonância com a NOB/SUAS. 

Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, que tem como 

objetivo prevenir riscos e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, à 

população em situação vulnerável, prevendo o desenvolvimento de serviços, 

programas e projetos locais para o acolhimento das situações apresentadas. 

Considerando os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, para 

adolescentes e jovens, com foco a convivência familiar e comunitária, assim como, o 

retorno ou continuidade na escola, desenvolver oportunidades de acesso a direitos, 

inclusão digital, valorização da cultura e escolha profissional de acordo com a 

Resolução nº109/2009, Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, decide: 

Artigo - 1º - Pactuar a indicação dos seguintes municípios, no âmbito de abrangência 

da região do Vale do Ribeira, para integrarem o escopo do Projeto Prospera, sendo: 

Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Cananeia, Eldorado, Iguape, Ilha 

Comprida, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Iporanga, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, 

Pedro de Toledo, Pariquera-açu, Registro, Ribeira, Ribeirão Grande, Sete Barras e 

Tapiraí; 
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§1º O Projeto Prospera contará com o número de 4.000 vagas para jovens residentes 

nos municípios supramencionados, conforme critérios de seleção que serão 

estabelecidos por resolução específica. 

Artigo - 2º - Pactuar a ampliação da transferência de recursos financeiros do Fundo a 

Fundo, que deverão ser utilizados para ampliação dos serviços de proteção social 

básica e especial, conforme finalidade de busca ativa no âmbito do Projeto Prospera.  

Artigo - 3º - Pactuar a transferência de recursos financeiros no âmbito do Projeto 

Prospera, à título de transferência de renda por meio de conta poupança, aos os 

jovens participantes do projeto que atenderem aos requisitos para recebimento do 

mesmo. 

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