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LEI 

Nº 2665/2019 

 

“Aprova o Demonstrativo dos Repasses ao Terceiro 
Setor a serem concedidos durante o Exercício de 
2020 da Secretária de Educação.” 

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião – SP, no uso de suas atribuições legais 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art.1º. Fica aprovado o Demonstrativo dos Repasses ao Terceiro Setor a serem concedidos no 

exercício de 2020 da Secretaria de Educação, que inclui: 

 

I- Associação de Pais e Mestres da EMEI Elefante Colorido, até o valor de R$ 2.640,00 (Dois mil 

seiscentos e quarenta reais); 

 

II- Associação de Pais e Mestres da E.M. Profª. Sebastiana Costa Bittencourt, até o valor de R$ 

15.950,00 (Quinze mil novecentos e cinquenta reais); 

 

III - Associação de Pais e Mestres da Creche Adriana Vasques Fernandes e EMEI Castelo 

Encantado, até o valor de R$ 12.408,00 (Doze mil quatrocentos e oito reais); 

 

IV - Associação de Pais e Mestres da Creche e EMEI Diva Bernardino, até o valor de R$ 

11.616,00 (Onze mil seiscentos e dezesseis reais); 

 

V - Associação de Pais e Mestres da Creche Maria Fernanda de Moraes Mendes, até o valor de 

R$ 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais); 

 

VI - Associação de Pais e Mestres da EMEI Alegria das Crianças, até o valor de R$ 13.860,00 

(Treze mil oitocentos e sessenta reais); 

 

VII – Associação de Pais e Mestres da EMEI Algodão Doce e CEI Semírames Tavolaro Passos, 

até o valor de R$ 12.727,00 (Doze mil setecentos e vinte e sete reais); 
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VIII - Associação de Pais e Mestres da EMEI Arco Iris, até o valor de R$ 3.135,00 (Três mil cento e 

trinta e cinco reais); 

 

IX - Associação de Pais e Mestres da EMEI Bolinha de Sabão, até o valor de R$ 2.365,00 (Dois 

mil trezentos e sessenta e cinco reais); 

 

X - Associação de Pais e Mestres da EMEI Branca de Neve, até o valor de R$ 13.970,00 (Treze 

mil novecentos e setenta reais); 

 

XI - Associação de Pais e Mestres da EMEI Cavalinho de Pau, até o valor de R$ 4.785,00 (Quatro 

mil setecentos e oitenta e cinco reais); 

 

XII - Associação de Pais e Mestres da EMEI Emília Pinder – Peteleco, até o valor de R$ 7.040,00 

(Sete mil e quarenta reais); 

 

XIII - Associação de Pais e Mestres da EMEI Luciana Silveira Gonçalves – Chapeuzinho 

Vermelho, até o valor de R$ 5.115,00 (Cinco mil cento e quinze reais); 

XIV - Associação de Pais e Mestre da EMEI Mundo Encantado, até o valor de R$ 14.190,00 

(Quatorze mil cento e noventa reais); 

 

XV - Associação de Pais e Mestre da EMEI Arlete Nascimento Moura - Peixinho Dourado, até o 

valor de R$ 15.455,00 (Quinze mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais); 

 

XVI - Associação de Pais e Mestres da EMEI Pingo de Gente, até o valor de R$ 3.465,00 (Três mil 

quatrocentos e sessenta e cinco reais); 

 

XVII - Associação de Pais e Mestres da EMEI Pirlim-Pim-Pim, até o valor de R$ 4.785,00 (Quatro 

mil setecentos e oitenta e cinco reais); 

 

XVIII – Associação de Pais e Mestres da EMEI Pônei Azul, até o valor de R$ 9.405,00 (Nove mil 

quatrocentos e cinco reais); 

 

XIX - Associação de Pais e Mestres da EMEI Reino da Alegria, até o valor de R$ 15.510,00 

(Quinze mil quinhentos e dez reais); 
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XX - Associação de Pais e Mestres da EMEI Sementinha, até o valor de R$ 6.985,00 (Seis mil 

novecentos e oitenta e cinco reais); 

 

XXI - Associação de Pais e Mestres da EMEI Sonho de Criança, até o valor de R$ 9.020,00 (Nove 

mil e vinte reais); 

 

XXII - Associação de Pais e Mestres do CEI Meire Vasques dos Santos, até o valor de R$ 

10.681,00 (Dez mil seiscentos e oitenta e um reais); 

 

XXIII – Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Antonio Luiz Monteiro, até o valor de R$ 

56.815,00 (Cinquenta e seis mil oitocentos e quinze reais); 

 

XXIV - Associação de   Pais e Mestres da E.M.   Joana Alves dos Reis, até  o valor de R$ 

26.510,00 (Vinte e seis mil quinhentos e dez reais) ;  

 

XXV - Associação de Pais e Mestres da E.M. Cynthia Cliquet Luciano, até o valor de R$ 47.410,00 

(Quarenta e sete mil quatrocentos e dez reais); 

 

XXVI - Associação de Pais e Mestres da E.M. Solange de Paula, até o valor de R$ 24.365,00 

(Vinte e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais); 

 

XXVII - Associação de Pais e Mestres da E.M. de Barequeçaba, até o valor de R$ 7.865,00 (Sete 

mil oitocentos e sessenta e cinco reais); 

 

XXVIII - Associação de Pais e Mestres da E.M. de Boracéia, até o valor de R$ 8.690,00 (Oito mil 

seiscentos e noventa reais); 

 

XXIX – Associação de Pais e Mestres da E.M. de Camburi, até o valor de R$ 15.455,00 (Quinze 

mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais); 

 

XXX - Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida, até o valor de R$ 

61.325,00 (Sessenta e um mil trezentos e vinte e cinco reais); 

 

XXX - Associação de Pais e Mestres da E.M. Profª. Edileuza Brasil Soares de Souza, até o valor 

de R$ 52.855,00 (Cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco e cinco reais); 
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XXXI - Associação de Pais e Mestres da E.M. Guiomar Aparecida Conceição Souza, até o valor de 

R$ 34.870,00 (Trinta e quatro mil oitocentos e setenta reais); 

 

XXXII - Associação de Pais e Mestres da E.M. Henrique Botelho, até o valor de R$ 15.840,00 

(Quinze mil oitocentos e quarenta reais); 

 

XXXIII– Associação de Pais e Mestres da E.M. Henrique Tavares de Jesus, até o valor de 

R$17.435,00 (Dezessete mil quatrocentos e trinta e cinco reais); 

 

XXXIV - Associação de Pais e Mestres da E.M. Profª. Iraydes Lobo Viana do Rego, até o valor de 

R$ 26.675,00 (Vinte e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais); 

 

XXXV - Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. João Gabriel de Sant’ana, até o valor de R$ 

7.095,00 (Sete mil e noventa e cinco reais); 

 

XXXVI - Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Dr. José Machado Rosa, até o valor de R$ 

17.270,00 (Dezessete mil duzentos e setenta reais); 

 

XXXVII- Associação de Pais e Mestres da  E.M. Profª. Luiza Helena de Barros, até o valor de R$ 

11.495,00 (Onze mil quatrocentos e noventa e cinco reais);  

 

XXXVIII- Associação de Pais e Mestres da E.M. Maria Alice Rangel, até o valor de R$ 5.885,00 

(Cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais); 

 

XXXIX- Associação de Pais e Mestres da E.M. Maria da Conceição de Deus Santos, até o valor de 

R$ 13.255,00 (Treze mil duzentos e cinquenta e cinco reais); 

 

XL - Associação de Pais e Mestres da E.M. Maria Francisca Santana de Moura Tavolaro, até o 

valor de R$ 28.325,00 (Vinte e oito mil trezentos e vinte e cinco reais); 

 

XLI - Associação de Pais e Mestres da E.M. Profª. Maria Virginia Silva, até o valor de R$ 9.680,00 

(Nove mil seiscentos e oitenta reais); 

 

XLII – Associação de Pais e Mestres da E.M. Profª. Patrícia Viviani Santana, até o valor de R$ 

46.145,00 (Quarenta e seis mil cento e quarenta e cinco reais); 
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XLIII - Associação de Pais e Mestres da E.M. Verena de Oliveira Dória, até o valor de R$ 

21.780,00 (Vinte e um mil setecentos e oitenta reais); 

 

XLIV - Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Walfrido Maciel Monteiro, até o valor de R$ 

23.430,00 (Vinte e três mil quatrocentos e trinta reais); 

 

XLV - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião – APAE, até o valor de 

R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais); 

 

XLVI – Creche de Boracéia, até o valor de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais); 

 

XLVII - Creche de Barra de Una – Unidade 1, até o valor de R$ 640.000,00 (Seiscentos e quarenta 

mil reais); 

 

XLVIII – Creche de Barra de Una – Unidade 2, até o valor de R$ 585.000,00 (Quinhentos e oitenta 

e cinco mil reais); 

 

XLIX – Creche de Juquey  – Unidade 1, até o valor de R$ 630.000,00 (Seiscentos e trinta mil 

reais); 

 

L - Creche de Juquey  – Unidade 2, até o valor de R$ 845.000,00 (Oitocentos e quarenta e cinco 

mil reais); 

 

LI – Creche de Camburi – Unidade 1, até o valor de R$ 720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais); 

 

LII - Creche de Camburi – Unidade 2, até o valor de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais); 

 

LIII - Barra do Sahy, até o valor de R$ 940.000,00 (Novecentos e quarenta mil reais); 

 

LIV – Creche de Boiçucanga – Unidade 1, até o valor de R$ 1.560.000,00 (Um milhão, quinhentos 

e sessenta mil reais); 

 

LV - Creche de Boiçucanga – Unidade 2, até o valor de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil 

reais); 
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LVI - Creche de Maresias – Unidade 1, até o valor de R$ 1.170.000,00 (Um milhão, cento e 

setenta mil reais); 

 

LVII - Creche de Maresias – Unidade 2, até o valor de R$ 1.170.000,00 (Um milhão, cento e 

setenta  mil reais); 

 

LVIII - Creche de Barequeçaba, até o valor de R$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais); 

 

LVIX - Creche do Varadouro, até o valor de R$ 630.000,00 (Seiscentos e trinta mil reais); 

 

LX - Creche da Topolândia, até o valor de R$ 870.000,00 (Oitocentos e setenta mil reais); 

 

LXI - Creche do Centro, até o valor de R$ 940.000,00 (Novecentos e quarenta mil reais); 

 

LXII - Creche do Pontal da Cruz, até o valor de R$ 936.000,00 (Novecentos e trinta e seis mil 

reais); 

 

LXIII - Creche São Francisco – Unidade 1, até o valor de R$ 1.100.000,00 (Um milhão, e cem mil 

reais); 

 

LXIV - Creche São Francisco – Unidade 2, até o valor de R$ 710.000,00 (Setecentos e dez mil 

reais); 

 

LXV - Creche da Enseada, até o valor de R$ 1.360.000,00 (Um milhão, trezentos e sessenta mil 

reais); 

 

LXVI – Creche do Jaraguá – Unidade 1, até o valor de R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil 

reais); 

 

LXVII – Creche do Jaraguá – Unidade 2, até o valor de R$ 1.360.000,00 (um milhão, trezentos e 

sessenta mil reais); 

 

LXVIII – Creche do Itatinga, até o valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais);                       

 



 

  

 

7 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 
Projeto de Lei nº 111/2019  

 

Art.2º. Os repasses ao Terceiro Setor de que trata a presente lei, serão liberados de 

conformidade com os recursos disponíveis a partir de 1º de janeiro de 2020. 

 

§1º. Os repasses para as unidades dispostas no art. 1º, quando não hajam parcerias firmadas por 

inexigibilidade de chamamento público, ficam condicionados à prévia habilitação das entidades por meio de 

chamamento público. 

 

§2º. A liberação das parcelas, somente serão efetuadas após a prestação de contas da última 

recebida. 

 

Art.3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de verba própria do 

orçamento vigente e suplementado se necessário. 

 

Art.4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 

2020. 

 

 

São Sebastião, 09 de dezembro de 2019. 

 

 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 
 


