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DECRETO Nº 105, DE 1º AGOSTO DE  DE 2019 
 

“Dispõe sobre o Projeto Social e Esportivo “Dia de 

Lazer no Campo” 

  
                JOSÉ NATALINO PAGANINI, Prefeito do Município de Itapira, usando das 

atribuições legais,  

 

DECRETA: 
 

                  Art. 1º O Projeto Social e Esportivo “Dia de Lazer no Campo” será 

desenvolvido pelas Secretarias de Promoção Social; de Educação; de Saúde; e de Esportes 

e Lazer. 

 

 Art. 2º O Projeto previsto no artigo anterior se destina às crianças 

atendidas nos NAIS e aos idosos atendidos no Centro Dia do Idoso pela Secretaria de 

Promoção Social;  às crianças e adultos que participam dos projetos da Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer; ao alunado da Rede Municipal de Educação  e  ao público 

que participa das atividades da Academia de Saúde de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

Parágrafo único  O projeto pode ser estendido para as crianças e idosos 

que são assistidos por entidades não Governamentais do Município e por aqueles que 

participam das ações dos diversos conselhos municipais. 

 

Art. 3º O Projeto “Dia de Lazer no Campo” consiste em oferecer às crianças , 

aos adultos e idosos atendidos nos programas mencionados no art. 2º um dia no espaço 

de lazer localizado  às margens da SP 352, no Km 172s + 600m, havido pelo Município do 

DER, para a prática de esportes ao ar livre, natação, piqueniques, contação de histórias, 

pescaria,  observação de pássaros e outros animais silvestres e outras atividades de lazer  

que propiciam e priorizam  o contato com a natureza.                  

 

Parágrafo único. As atividades previstas no caput deste artigo deverão ser 

realizadas sob a coordenação das Secretarias Municipais e  sempre com a supervisão de 

um responsável pelos participantes, seja dos órgãos públicos ou das entidades não 

governamentais. 

 

Art. 4º  As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto correrão 

por conta de dotações  orçamentárias próprias. 
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Art. 5º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 1º de agosto de 2019. 

 

 

 

JOSÉ NATALINO PAGANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

Registrado em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo  na data 

supra. 

 

 

 

DANIELA AP.F. PAVINATO DE CAMPOS 
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS 


