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LEI MUNICIPAL N. º 1445 DE 15 DE MAIO DE 2018 

 

“Dispõe sobre a criação da 

Semana de Incentivo ao Ciclismo 

no município de Santo Antônio 

de Jesus e dá outras 

providências” 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, Estado da Bahia, no 

uso das atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 

 

Art. 1° -  Fica instituída a Semana de Incentivo ao Ciclismo no Município de Santo Antônio 

de Jesus. 

Art. 2° - A Semana de Incentivo ao Ciclismo será celebrada na semana do dia 19 de 

agosto, dia nacional do ciclista. 

Art. 3° - São os objetivos da referida Semana:  

                               I - Difundir o uso da bicicleta, tanto na forma de exercício físico, quanto 

como meio de transporte;  

                               II - Promover a conscientização da importância do ciclismo e da 

prática de esportes como instrumentos de qualidade de vida; 

                               III - Buscar soluções para a viabilização de vias exclusivas para os 

ciclistas, trazendo assim melhorias para o trânsito. 

                              IV - Desenvolver o mútuo respeito entre ciclistas, motoristas e 

pedestres. 

                              V – Prevenção de acidentes.  

                              VI – Prevenção de lesões decorrentes da prática incorreta e da não 

utilização dos equipamentos de segurança.  

 

Art. 4º - Ficam as secretarias de Esportes, Saúde e de Transportes Públicos, por força 

desta Lei, responsáveis por promover de seminários, palestras, dinâmicas de grupos, 
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simpósios ou qualquer outra forma de explanação, abordando assuntos relacionados à 

temática em questão. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                                                     Santo Antônio de Jesus, 15 de maio de 2018. 

 

 

 
ANDRÉ ROGERIO DE ARAÚJO ANDRADE   

Prefeito Municipal 


