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“Institui a concessão de apoio com transporte 

para atletas em treinamento da Secretaria de Esportes”. 

 
 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Seção III - Art. 207, faz 

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

                                          
Artigo 1º - Fica instituído o apoio com transporte, no âmbito no Município de São 

Sebastião, para atletas em treinamento, podendo ser estendido o benefício para alunos dos 

projetos desenvolvidos pelas entidades conveniadas com o Município de São Sebastião, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Esportes. 

 

Artigo 2º - O apoio de que trata esta Lei consiste em conceder vale transporte ou, 

na falta deste, veículo da frota municipal para deslocamento dos atletas, matriculados e 

frequentes nas equipes esportivas mantidas pela Secretaria de Esportes, entre a sua 

residência e o local de treinamento. 

 

                     Parágrafo Único – O benefício de que trata o “caput” deste artigo    

poderá ser concedido para os alunos matriculados e freqüentes nos projetos desenvolvidos 

pelas entidades conveniadas à Secretaria de Esportes, entre a sua residência e o local de 

atividade do projeto, desde que este tipo de apoio não esteja previsto no Plano de Trabalho 

do  convênio firmado. 

 

Artigo 3º - O controle da freqüência dos atletas e alunos, bem como do 

fornecimento do benefício de que trata ao artigo 2º desta lei, ficará sob a responsabilidade    

do Departamento de Esportes da Secretaria de Esportes do Município.  

 
Artigo 4º - As despesas decorrentes da aquisição do vale transporte para 

atendimento às finalidades propostas acima onerarão a unidade orçamentária 02.10.02, 

categoria econômica 27.122.3008.2.112000.3.3.90.39.00.00.00. 

 
Artigo 5º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

São Sebastião,       28       de setembro de 2015. 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 
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