
 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 

Gabinete do Prefeito 

Lei oriunda de Projeto de Lei do Vereador Francisco Freire (Dr. Francisco )  

LEI MUNICIPAL Nº 1458 DE 11 DE JULHO DE 2018 

“Dispõe sobre obrigatoriedade 

de afixação de cartazes 

alertando frequentadores de 

clubes, academias, 

secretarias, postos de saúde, 

associações desportivas e 

recreativas, sobre os males 

sobrevindos da exposição 

inadequada ao sol”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS – ESTADO DA BAHIA, 

no uso de uma de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 

e ele sanciona a seguinte LEI:  

Art. 1º - Os clubes, as academias, as secretarias, os postos de saúde, as associações 

desportivas e as recreativas, deverão afixar cartazes em locais visíveis aos 

frequentadores, alertando sobre os males que poderão ocorrer da exposição 

inadequada ao sol. 

Art. 2º - Para os fins desta Lei são considerados clubes e afins todos os locais de 

entretenimento,  lazer e trabalho com áreas para o público com exposição ao sol.  

Art. 3º - Os cartazes deverão conter  a seguinte expressão "A exposição inadequada 

ao sol é prejudicial à sua saúde, podendo causar câncer de pele. Use filtro solar e 

evite exposição prolongada ao sol no período das 10 às 16 horas”. 

Art. 4º - A inobservância ou a desobediência de qualquer dispositivo desta Lei 

sujeitará o infrator as seguintes punições: 

I - advertência por escrito, notificando-se o transgressor para sanar a irregularidade, 

no prazo de 20 (vinte) dias, contando da notificação em dias úteis. 

II - multa; 

III - suspensão do alvará. 

Art. 5º -  Esta Lei será regulamentada, pelo Poder Executivo, mediante Decreto, no 

prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir da sua publicação. 

Publique-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, em 11 de julho de 2018 
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