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Prefeitura Municipal de
Coronel João Sá publica:
• Lei Nº 443, de 22 de Junho de 2021 - Dispõe sobre Atividade Essencial
dos estabelecimentos de prestação de serviços de educação física
públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais,
a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para
saúde da população no âmbito do Município de Coronel João Sá/BA e dá
outras providências.
• Extrato de Distrato ao Contrato 087/2021 Pregão Presencial Nº
005/2021 - Contratada: Jaiton Neves Santa Rosa.
• Extrato de Distrato ao Contrato 047/2021 Pregão Presencial Nº
007/2021 - Contratada: Jaiton Neves Santa Rosa.
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Leis
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.215.818/0001-36

LEI Nº 443, DE 22 DE JUNHO DE 2021
“Dispõe

sobre

Atividade

Essencial

dos

estabelecimentos de prestação de serviços de educação
física públicos ou privados, como forma de prevenir
doenças físicas e mentais, a prática da atividade física
e do exercício físico como essenciais para saúde da
população no âmbito do Município de Coronel João
Sá/BA e dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ, ESTADO DA BAHIA, em
consonância com os dispositivos da legislação municipal e federal atinente à matéria, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º- Fica instituída a prática de atividades físicas, orientadas por profissionais da educação
física, como essenciais para saúde da população e declara a essencialidade dos
estabelecimentos de prestação de serviços de educação física públicos ou privados como forma
de prevenir doenças físicas e mentais no âmbito do Município de Coronel João Sá/BA.
§1o

-

Fica estabelecido que as academias de musculação, ginásticas, pilates e demais

modalidades esportivas como atividades essenciais à saúde mesmo em período de calamidade
pública.
§2o - Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas, além de adotadas medidas de
contenção sanitárias objetivando impedir a propagação de doenças, de acordo com a
gravidade da situação e desde que por decisão devidamente fundamentada em normas
sanitárias e de segurança pública, a qual indicará a extensão, motivos e critérios técnicos e
científicos das restrições que porventura venham a ser expostas.
Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito, Coronel João Sá/Ba, 22 de junho de 2021.
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