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De 01 de Julho de 2021. 

Institui o s lmb o l o e as cores oficiais do 
municfpio de Penaforte-CE e d a outras 
providencias, 

O Presidente da Camara Municipal de Penaforte, no uso de suas atributcoes 
legais, que lhe sao conferidas pela Lei Organica do Municipio, Art. 39, §§ 1Q e 2Q, C/C 
Art. 40, § 6Q, promulga e sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1 ° - Ficam definidas coma cores oficiais do Municfpio de Penaforte-CE, aquelas 
predominantes na sua Bandeira: Azul e Branca. 

Par agr afo u n ico: A car predominante na fachada dos p r e d i o s p ubl i co s s e r a 
obrigatoriamente azul ou branca, de acordo com a cor expressa na bandeira do 
municfpio. 

Art. 2° - Fica definido coma simbolo oficial, podendo ser utilizado como logradouro do 
munici pio, o Brasao. 

Art. 3° - Os im6veis publicos, os particulares utilizados pela Administracao Direta, Indireta, 
Autarquica e Fundacional do Municlpio, bem coma as obras de engenharia e arquiteturas 
publicas, obrigatoriamente serao pintadas na parte externa com as cores oficiais do 
Municlpio, devendo obedecer ao paragrafo uni co do artigo 1 °. 

Art. 4° - A utilizacao das cores oficiais do Municfpio, instituida por esta Lei, sera 
obrigat6ria quando da construcao ou reforma dos predios publicos de que trata o artigo 
anterior. 

Art. 5° - Sera dispensada a utilizacao das cores do Municipio, quando: 

I - o bem im6vel ou obra que, por sua identificacao e ou visualizacao, exigir cores especiais 
em normas nacionais ou internacionais. 
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II - se tratar de obras de arte ou bens tombados coma patrimonio hist6rico e cultura, 
assim definidas em lei. 

III - se tratar de im6veis cedidos por orgaos da administracao indireta do Estado ou da 
Uniao. 

Art. 6° - Os vefculos automotores e maquinas pertencentes a frota municipal, inclusive 
aqueles pertencentes a particulares, ou empresas lccatarias, contratados pelo 
municipio, deverao canter faixa pintada combinada pelas cores azul e branca e 
aplicacao de adesivo contendo o Brasao, sfmbolo oficial do Municfpio de Penaforte-CE. 

I - A obrigatoriedade da utilizacao das cores do Municfpio podera se estender aos 
permissionarios de services publicos municipals, a criterios da Administracao Municipal. 

II - 0 disposto no caput deste artigo nae se aplica aos vefculos de uso exclusivo do 
Prefeito e do Presidente da Camara Municipal. 

Art. 7° - 0 uniforme destinado aos servidores publicos, e aos alunos da rede municipal de 
ensino, distribufdos gratuitamente pela municipalidade, deverao obedecer a 
padronizacao com a utilizacao das cores oficiais do Municipio e do Brasao, sfmbolo oficial 
do municf pio. 

Art. 8° - A alteracao da car ou sfmbolo oficial do Municfpio de Penaforte-CE depende da 
previa autorizacao da Camara Municipal, apresentando, para tal objetivo, a devida 
justificativa. 

§ 1 - A alteracao de que trata o caput deste artigo se dara, excepcionalmente, com objetivos 
claros de identificar campanhas educativas especificas, sem fins lucrativos e com duracao 
determinada. 

§ 2 - A excepcionalidade apontada no paragrafo anterior nao podera indicar car que 
identifique partido politico ou marca pessoal do administrador ou da administracao. 

Art. 9° - As despesas decorrentes da execucao da presente Lei correrao a conta de verba 
pr6pria da Prefeitura Municipal de Penaforte-CE, designadas no orcarnento vigente. 
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Art. 1QQ - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicces em 
contrario. 

Camara Municipal de Penaforte, em 01 de Julho de 2021. 

erreira 
Presidente da Camara 


