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DECRETO N° 2.533 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015

"Regulamenta á Lei 2.133 de 03 de março de 2015 no que
concerne ao uso da piscina da Praça de Esportes pelas pessoas

cadastradas no eRAS".

SAMUEL DA SILVA
Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

BINATI,
Hidromineral),

Considerando o disposto na Lei Municipal n, 2.133 de 03 de
março de 2015 que autorizou o uso da piscina da Praça de Esportes sem
quaisquer custos às pessoas cadastradas no CRAS.

Considerando que o cadastro no CRAS é amplo e por si não
indica que a pessoa lá cadastrada tem baixa renda ou é beneficiária de
programas sociais.

Considerando a necessidade do cadastrado e familiares serem
beneficiários de programas sociais, ou seja, serem pessoas necessitadas
ou vulneráveis, pois do contrário o disposto na Lei 2.133/2015 atentaria
contra o princípio da igualdade. .

Considerando a necessidade de se estabelecer procedimento
que dê segurança aos interessados, bem como que preserve a devida
isonomia entre os moradores de Águas da Prata.

DECRETA:

Art. 1° - A pessoa e/ou grupo familiar interessada em fazer uso
do benefício concedido pela Lei Municipal nO2.133/2015 deverá se dirigir
ao CRAS com os seguintes documentos:

I-Número de Identificação Social - NIS ou Número de Benefício
NB, no caso de Benefício Social de Prestação Continuada- BPC; I ..-

II- Certidão de Nascimento; )
III- Certidão de Casamento ou documento comprobatório de

União Estável; ,
IV- Carteira de Identidade ou documento equivalente;
V- CPF;
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VI-
VII-
VIII-
lX-
X-

Título de eleitor;
CTPS;
Comprovante de Matrícula escolar com número do INEP;
Cartão SUS de todos os membros da família;
Comprovante de residência recente, somente conta de

XI- Comprovantes de renda (CTPS, Holerites, extratos)
XII- Carteira de Vacinação da criança menor de 7 anos;

Art. 2° - Feita a análise pelo CRAS e constatado que o
interessado ou grupo familiar está cadastrado no Cadastro Único do
Governo Federal e recebe benefícios sociais, será emitida Autorização
para Uso da Piscina consoante modelo anexo.

s....12. - O documento referido no caput deverá conter:

1- O nome e filiação do titular cadastrado no Cadastro
Único do Governo Federal;

11- O nome de todos os beneficiários;
111- O número do Cadastro Único do Governo Federal NIS

e/ou Número do Benefício de Prestação Continuada (NB)
IV- O local e data que foi emitido;
V- O Prazo de validade de um ano;
VI- A assinatura do servidor que o emitiu.

6 2° - O documento previsto no caput poderá ser substituído
por carteirinha ou cartão, nos quais deverão constar os mesmos dados
previstos no parágrafo anterior.

6 3° - Os documentos emitidos nos moldes desse Decreto são
considerados públicos para todos os efeitos, inclusive penais.

6 4° - O acesso à piscina somente será permitido com a
apresentação dos documentos mencionados no caput ou S 20 deste / .,/.
artigo. /)

6 5° - os responsáveis pelo controle do acesso à piscina
anotarão em livro próprio a data de utilização da piscina, o nome dos

2



CNP J 44.831.733/0001-43
Inscrição Estadual: Isenta

,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)

Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642.1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata - SP

beneficiários o número do cadastro e colherão assinatura do
responsável.

Art, 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), aos
dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e quinze.

Samuel da Silva Binati
Prefeito unicipal
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE PISCINA
Beneficiário:
Nome:
Filiação:

NIS/NB:
CPF: I RG:
Endereço:

Dependentes:

Nomes: Data de Nascimento

Local e data: ---------------,----1__ 1 -

Servidor Responsável

Essaautorização tem prazo de validade de 01 (um) ano

Esse documento é consIderado público para todos os efeItos legais.

4


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

