
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
Gabinete do Prefeito  

Lei oriunda de Projeto de Lei do vereador Daniel Almeida Lima (Dr. Daniel) 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1526, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 

 

“Dispõe sobre a criação do dia 

municipal para prevenção de 

quedas em idosos no município de 

Santo Antônio de Jesus e dá outras 

providências.” 

 

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 - Fica instituído o dia 24 de junho como o dia municipal para prevenção de 

quedas em idosos. 

Art.2º - O poder executivo deverá, através da secretaria de saúde, difundir para toda 

a população as diretrizes do ministério da saúde e associações brasileiras de 

ortopedia, geriatria e fisioterapia para a prevenção de quedas em idosos. 

 I -Para tal, deverá ser elaborada uma cartilha municipal, bem como aproveitar 

as cartilhas já existentes das entidades supracitadas. 

 II-A cartilha deverá também ser divulgada em rádios, jornais e mídias sociais, 

além de programas e ações, com o objetivo de ampliar a difusão do conhecimento e 

conscientizar o maior número de cidadãos possível.  

Art.3º A cartilha não poderá deixar de conter itens fundamentais para a prevenção 

de quedas em idosos, tais como:  

 

I- Utilização de tapetes antiderrapantes no lugar de tapetes de tecido ou 

retalhos; 

II- Iluminação adequada nos banheiros de casa; 

III- Pias e vasos sanitários em cores diferentes à do piso; 

IV- Aumentar a altura do vaso sanitário e colocação de barras laterais de 

apoio; 

V- Barras laterais de apoio também no box;  

VI- Utilização de calçados com solado antiderrapante sempre; 

VII- Elevar a altura da cama e trocar o colchão por um mais firme; 

VIII- Nunca levantar no escuro. Colocar uma fonte de luz ao lado da cama; 

IX- Manter os fios próximo às tomadas, deixando o caminho livre; 
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X- Preferir sofás mais altos e firmes e poltronas com braços; 

XI- Armários de fácil acesso e sempre fixados à parede; 

XII- Escadas livre de objetos, com corrimão dos dois lados, faixas 

antiderrapante nos degraus e interruptor de luz nas duas extremidades; 

XIII- Cuidado com animais de estimação: se possível escolher a mobilha 

com cores diferentes às do animal e colocar a casinha afastada da 

porta de entrada da casa; 

 

Art.4º - Deverá conter também dicas de saúde do idoso, tais como: 

 

I- Fazer exames oftalmológicos anualmente; 

II- Manter dieta saudável com ingestão de cálcio e vitamina D; 

III- Reduzir a ingestão de bebidas alcoólicas;  

IV- Tomar banho de sol regularmente;  

V- Participar de programas de atividade física que visem o 

desenvolvimento de agilidade, equilíbrio, coordenação e força 

muscular; 

VI- Consultar seu médico regularmente;  

 

Art.5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Publique-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, em 30 de outubro de 2019 

 

 

 

André Rogério de Araújo Andrade 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


