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LEI Nº. 018/2.019 
 

Dispõe sobre a oficialização e instituição, quanto à 

forma e a apresentação dos símbolos e as cores 

oficiais do município de Presidente Juscelino, 

Estado do Maranhão e dá outras providências 

correlatas. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL de Presidente Juscelino, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais, em conforme com a Lei nº 12.435, de 6 de Julho de 2011, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - São símbolos do Município de Presidente Juscelino, Estado do Maranhão: 

 

I - A Bandeira Municipal; 

 

II - O Hino Municipal; 

 

III - O Brasão de Armas Municipal. 

 

Art. 2º - Considerar-se-á padrões oficiais dos Símbolos do Município de Presidente Juscelino, os exemplares 

descritos nos termos e dispositivos desta Lei. 

 

Art. 3º - Adotar-se-á padrões oficiais aos Símbolos do Município de Presidente Juscelino como forma de 

atender aos princípios preconizados pela Carta Magna da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu 

art. 37: “A administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência [...]”.  

 

CAPÍTULO II 

DA OFICIALIZAÇÃO, DAS FORMAS E APRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS MUNICIPAIS 
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Art. 4º - Tornam-se oficiais como símbolos do Município de Presidente Juscelino, Estado do Maranhão a 

Bandeira e o Hino Municipal. 

 

SEÇÃO I 

DA OFICIALIZAÇÃO DA BANDEIRA MUNICIPAL – DESCRIÇÕES VEXILOLÓGICA E SIMBOLISMO 

 

 

Art. 5º - a Bandeira Oficial do Município de Presidente Juscelino (cf. Anexo I desta Lei) será de base 

retangular, dividida em 03 (três) faixas horizontais de mesma largura nas cores azul, amarelo e azul, tendo ao 

centro uma circunferência, fundo branco, harmoniosamente terciada, com tralha na cor branca. 

 

 Parágrafo Único - Confere-se-á às cores azul, amarelo e branco da Bandeira Oficial do Município de 

Presidente Juscelino: 

 

a)  Azul - capacidade de trabalho, honradez e dignidade do povo juscelinense.  

 

b) Amarelo - valor da história, a grandeza e as pontencialidades do Município com suas riquezas minerais 

e agrícolas.  

 

c) Branco - sentimento de orgulho e amor cidadino em constante busca e construção da Paz entre seus 

cidadãos e entre os povos. 

 

Art. 6º - Na circunferência de que trata o caput do artigo anterior, ver-se-á, um primeiro círculo sobre a faixa 

de cor amarela, com pequena entrada nas faixas horizontais azuis, sem contorno – apenas o tecido divisor –

, centralizado por outro círculo de contorno preto e neste internamente ver-se terciado as seguintes 

representações, interdependentes: 

 

I - Superior direito à tralha: representação artesanal da mandioca (raiz) com folha característicos do tubérculo 

– planta nativa que simboliza principal produto da cultura econômica agrícola do município;  

 

II - Superior esquerdo ao batente: representação artesanal do mapa geográfico do Estado do Maranhão, em 

que, grosso modo, na localização do município sobressae indicação de sua localização – destaque geográfico 

da nossa Terra na cartografia maranhense;  

 

III - Inferior (base) à tralha/batente: representação artesanal da riqueza natural do município, contendo em seu 

cenário: corredeira em tom azul-claro “serpeteando” as pedras em tom marrom, margeados no horizonte por 

árvores que representam a vegetação característica da região do munim, emolduradas na parte inferior por 

pedras da mesma tonalidades. 

 

Art. 7º - Dispostas em azul na faixa de cor amarela da Bandeira do Município de Presidente Juscelino, estão 

em número de 05 (cinco) as estrelas de 05 (cinco) pontas cada uma que aludem a ideia de representação dos 

05 (cinco) municípios já instalados no ano da criação do município em  09 de Junho de 1964, sob a forma da 

(Fls. 2 do Projeto de Lei Nº 01, de 11/09/2.017) 
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Lei Nº 2.372 e da idealização  informal da primeira Bandeira do Município de Presidente Juscelino, idealizada 

pelo Senhor Antônio Leão Rocha (in memoriam) – Ex-Prefeito Municipal, em que desta se manteve na versão 

atual apenas as 05 (cinco) estrelas, o conjunto das formas geométricas e a representação descrita no Inciso 

III, do artigo anterior.  

 

 

 

Art. 8º - As 05 (cinco) estrelas de 05 (cinco) pontas cada uma em cor azul, dispostas na Bandeira Oficial do 

Município de Presidente Juscelino estão separadas pela circunferência em 02 (dois) grupos e cada grupo 

representa: 

 

I - Lado direito da circunferência (tralha): grupo de 03 (três) estrelas representando os municípios de Axixá, 

Santa Rita e Rosário localizados à margem esquerda da foz do Rio Munim, exceto Santa Rita que se encontra 

à margem direita – municípios limítrofes ao de Presidente Juscelino por “marcadores” naturais ou geográficos. 

 

II - Lado esquerdo da circunferência (batente): grupo de 02 (duas) estrelas representando os municípios de 

Morros e Icatu, em que o primeiro é limítrofe ao município de Presidente Juscelino à margem direita do rio 

Munim e no segundo há o encontro com a Bahia de São Marcos – deságue;  

 

Parágrafo Único - Ressalva-se para fins de registro que a posição geográfica quanto ao posicionamento das 

05 (cinco) estrelas de 05 (cinco) pontas, não foi seguida à risca quando na idealização da Bandeira Municipal, 

em nenhuma das versões (primeira e atual), pois foi levado em consideração o posicionamento de quem a 

idealizou e não ao da foz do rio munim em: margem direita e margem esquerda. Assim ver-se-á a ideia do 

observador (idealizador) e não do “objeto” observado (rio Munim – foz), incorre “erro” quanto as regras 

vexilológicas, portanto, considerar-se-á “liberdade estética”. 

 

Art. 9º - A Bandeira Oficial do Município de Presidente Juscelino, terá as mesmas dimensões oficiais (largura 

/ comprimento) de qualquer bandeira oficial adotada em território da República Federativa do Brasil. 

 

§ 1º - A Bandeira Oficial do Município de Presidente Juscelino será executada em tecido apropriado ao uso 

ao qual se destina, em medidas proporcionais. 

 

§ 2º - A disposição do eixo-emblemático caracterísitico (esfera central) da Bandeira Oficial do Município de 

Presidente Juscelino é a mesma em ambas as faces, sendo vedado fazer uma face como avesso da outra 

quando for confeccionada.  

 

Art. 10 - A Bandeira Municipal será hasteada de sol a sol, sendo permitido seu uso à noite, desde que 

convenientemente iluminada. 

 

§ 1º - Quando hasteada em conjunto com a Bandeira Nacional, estará disposta à esquerda; quando a Bandeira 

Estadual for também hasteada, ficará a Nacional ao centro, ladeada pela Municipal à esquerda e a Estadual 

à direita. 

 

(Fls. 3 do Projeto de Lei Nº 01, de 11/09/2.017) 
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§ 2º - Quando for destendida, sem mastro, em rua ou praça, entre prédios, postes, árvores, ou em portas, 

será colocada ao comprido, sentido horizontal, de forma que sua representação emblemática  fique para cima. 

 

§ 3º - Em recinto fechado, em mastro, estará à direita da presidência, da tribuna ou cargo de chefia; sem 

mastro, ficará distendida ao longo da parede e por trás da presidência, da tribuna ou cargo de chefia, acima 

da cabeça do respectivo ocupante. 

 

Art. 11 - Em funeral, para hasteamento, será a Bandeira Municipal levada ao topo do mastro, antes de ser 

baixada a meio mastro e subirá novamente ao topo do arriamento; conduzida em marcha ou cortejo, o luto 

será indicado por um laço de crepe atado à lança. 

 

Parágrafo Único - A Bandeira Municipal somente será hasteada em funeral, quando decretado luto nacional, 

estadual ou municipal; não será todavia, nos feriados festivos. 

 

Art. 12 - Quando distendida sobre ataúde de cidadão que tenha direito a esta homenagem, ficará a tralha do 

lado da cabeça do morto e o emblema representativo à direita (batente); por ocasião do sepultamento será 

recolhida. 

 

Art. 13 - Nos desfiles, a Bandeira Municipal contará com uma Guarda de Honra; seguirá à testa da coluna 

quando isolada, e, quando participarem do desfile as bandeiras Nacional e Estadual, será precedida a posição 

indicada no Artigo 10, § 1º. 

 

Art. 14 - Quando não estiver hasteada, deverá a Bandeira Municipal ser mantida em lugar de honra, 

juntamente com as Bandeiras Nacional e Estadual. 

 

Art. 15 - É proibido o uso da Bandeira Municipal como reposteiro, roupagem, pano de mesa, revestimento de 

tribuna, cobertura de retratos, placas, bustos e monumentos a serem inaugurados. 

 

Art. 16 - As Bandeiras velhas ou rotas serão incineradas, em cerimônia pública, no dia do aniversário do 

Município. 

 

§ 1º - Não será incinerado, mas recolhido ao Arquivo Público, o exemplar de Bandeira Municipal ao qual esteja 

ligado fato de relevante significação histórica, bem como a primeira Bandeira Municipal hasteada no território 

do Município. 

 

§ 2º - Quando na realização de ato público-cívico, como desfile ou homenagem póstumas aos ex-chefes do 

Executivo Municipal, ficará facultado ao Chefe do Executivo Municipal ou a quem lhe couber a competência 

designada: 

 

(Fls. 4 do Projeto de Lei Nº 01, de 11/09/2.017) 
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a)  Autorizar, no caso de desfile público, a retirada do exemplar da 1ª Bandeira Municipal idealizada do 

mostruário ou expositário, para as homenagens de honra, devendo ser esta empunhada por guarda 

de honra, isolada, em que no mastro terá fica crepe na cor preta indicativa de homenagem in 

memoriam ao seu idealizador, imediatamente após o posicionamento oficial das bandeiras: Nacional, 

Estadual e Municipal (Atual). 

 

b) Autorizar, no caso de Homenagem pública aos ex-chefes do Executivo Municipal, que a 1ª Bandeira 

Municipal, seja apresentada em local de honra – mastro independente –, sem direito às honrarias 

cívicas protocolares, havendo um laço de crepe de cor preta atado na lança, simbolizando homenagem 

póstuma ao seu idealizador. 

 

SEÇÃO II 

DA OFICIALIZAÇÃO DO HINO MUNICIPAL 

 

Art. 17 - O Hino Oficial do Município de Presidente Juscelino (cf. Anexo II desta Lei), foi instituído na 

administração do Ex-Prefeito Antonio Vieira Coimbra (in memoriam), é uma composição literária, de autoria 

intelectual e musicalidade de Carlos Salomão Chaib e José Arnold Pinto (in memoriam), formado por 17 

(dezessete) versos de rimas pobres – o que não implica “empobrecimento” poético –, dividos em 02 (duas) 

estrofes, sendo a primeira uma oitava e a segunda uma nona com estribilho aplicado às duas, imediatamente 

ao final de cada uma e em sua totalidade, com as seguintes considerações, grosso modo, à intelectualidade 

dos seus autores: 

 

I - Na oitava ver-se nos quatro primeiros versos anseios imperativos ao crescimento e progresso municipal, 

além do registro ao desenvolvimento cultural que também é base para a edificação de um povo – patrimônio 

imaterial; nos outros quatro versos que compõem a oitava, tem-se arranjos poéticos quanto à graciosidade 

territorial do Município de Presidente Juscelino, com alusão direta às belezas naturais investidas na 

construção da praça do padroeiro Santo Antônio – o que não traz conotação religiosa, mas enaltece a 

composição arquitetônica do Município, portanto, não fere o princípio da laicidade. 

 

II - Na nona ver-se nos quatro primeiros versos a elevação do povo juscelinense à cordialidade e hospitalidade, 

com menção honrosa a seu nome em homenagem ao grande estadista Juscelino Kubitschek – Ex-Presidente 

da República Federativa do Brasil e, ainda, a composição paisagística do rio Munim, com seus sete metros 

de cachoeira (à margem direita) – o que não deve ser confudida com cascata ou queda d’água; nos cinco 

versos finais da nona, alude-se a densidade da mata nativa, com destaque aos andirobais que pelo 

extrativismo seu produto (azeite) se tornara base da economia local da época e, por fim, compraz-se ao 

sentimento cidadino de pertencer a este “abençoado torrão” nas terras do Maranhão.  

 

Art. 18 - O Hino Oficial do Município de Presidente Juscelino, será excutado: 

 

 

I - Nas cerimônias oficiais do município. 

(Fls. 5 do Projeto de Lei Nº 01, de 11/09/2.017) 
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II - Nas cerimônias das unidades escolares, esportivas e culturais. 

 

III - Nas cerimônias e ocasiões festivas promovidas por entidades particulares. 

 

 

IV - Em cerimônias civis, militares ou religiosas a que se associe sentido patriótico ao Município de Presidente 

Juscelino ou exprima regozijo público.  

 

Art. 19 - Nas cerimônias em que houver o hasteamento simultâneo das Bandeiras Nacional, Estadual e 

Municipal, o Hino Oficial do Município de Presidente Juscelino, será executado, após o Hino Nacional 

Brasileiro. 

 

§ 1º - Fica orientado que antes da execução do Hino Municipal o cerimonialista anunciará sua autoria intecto-

poética: “Hino do Município de Presidente Juscelino, Letra e Música de Carlos Salomão Chaib e José Arnold 

Pinto (in memoriam)”.  

 

§ 2º - A execução será instrumental ou vocal de acordo com o cerimonial previsto em cada caso. 

 

§ 3º - Durante a execução do Hino Municipal todos devem tomar posição de respeito, de pé e em silêncio, se 

for o caso de simples audição ou conforme o cerimonial o exigir. 

 

SEÇÃO III 

DA INSTITUIÇÃO, DA FORMA E DA APRESENTAÇÃO DO BRASÃO DE ARMAS MUNICIPAL 

 

Art. 20 - Fica instituído como terceiro símbolo oficial do Município de Presidente Juscelino o Brasão de Armas 

(cf. Anexo III desta Lei). 

 

Art. 21 - O Brasão de Armas do Município de Presidente Juscelino terá o seguinte detalhamento: 

 

I - Um escudo de origem suíça, de formato semelhante ao clássico, mas com a parte superior recortada (ponto 

do chefe), com pequeno afunilamento  entre as zonas agrupadas dos pontos: cantão direito do chefe e flanco 

direito, e cantão esquerdo do chefe e flanco esquerdo, talhado diagonalmente, descendo do canto esquerdo 

até ao direito, a parte superior esquerda é amarela e a parte inferior direita é azul – mesmas tonalidades da 

Bandeira Oficial. No ponto de honra e umbigo ver-se-á uma circunferência fidedigna ao que se detalha na 

Bandeira Oficial do Município de Presidente Juscelino (cf. Art. 3º desta Lei), encimada internamente pelo 

conjunto de 05 (cinco) estrelas de 05 (cinco) pontas na cor branca;  

 

 

 

 

II - Como suporte, dois mastros em ríste, hasteando em flâmula as bandeiras da República Federativa do 

Brasil (à direita) e do Maranhão (à esquerda), entrecruzados com declínio a 70º sobre os quais se sobrepõe 

(Fls. 7 do Projeto de Lei Nº 01, de 11/09/2.017) 
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um listel, contendo em letra, fonte calibri, cor preta, a inscrição: “Lei Nº 2.372 /  09 de Junho de 1964 / 

Presidente Juscelino / Estado do Maranhão”. 

 

Art. 22 - O Brasão Oficial é de uso exclusivo do Poder Público Municipal e será obrigatoriamente utilizado: 

 

I - Nos documentos, demais papéis e correspondências oficiais, assim como em sítios ou portais na rede 

mundial de computadores, arquivos digitais, fichas metálicas, materiais de expediente, placas e painéis 

sinalizadores ou informativos de obras públicas e todos os demais bem e serviços que de alguma forma 

tenham que identificar o Poder Público Municipal; 

 

II - Na fachada dos edifícios públicos; 

 

III - No Gabinete do Prefeito, na Sala de Sessões da Câmara Municial e no Gabinte do seu Presidente; 

 

IV - Nos veículos e máquinas da frota municipal; 

 

V - Nos locais onde se realizem solenidades promovidas pela municipalidade. 

 

§ 1º - Fica vedada a estilização ou alteração de cores, tonalidades ou forma do Brasão Oficial do Município e 

a utilização de qualquer tipo de símbolo, frases, mensagens, logomarca, nomes, imagens ou qualquer outro 

meio de identificação partidária, pessoal ou particular de governo juntamente com o Brasão. 

 

§ 2º - Somente será permitida a identificação de outros símbolos, quando se tratar de programas ou obras 

envolvidos dos governos Federal e Estadual e o objeto assim exigir. 

 

Art. 23 - Os impressos – formulários, fichas, panfletos ou quaisquer forma de documento – já confeccionados  

e existentes, fica a Administração Pública Municipal autorizada em usá-los até o término destes. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 

SEÇÃO I 

DA INSTITUIÇÃO DAS BANDEIRAS GOVERNAMENTAIS 

 

Art. 24 - Fica facultado aos chefes dos Poderes Públicos, Executivo e Legislativo, a adoção de Bandeiras 

Governamentais, contendo, obrigatoriamente: 

 

 

I - Base retangular em uma das 03 (Três) cores oficiais da Bandeira Municipal: azul, amarela ou branca, sendo 

que deverão ser adotadas cores distintas representativas a cada Poder. 

 

II - Brasão Oficial ao centro, em tamanho proporcional. 

 

(Fls. 8 do Projeto de Lei Nº 01, de 11/09/2.017) 
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Parágrafo Único - Se adotadas, as Bandeiras Governamentais, deverão atender aos termos previstos nesta 

Lei quanto à: 

 

a) Apresentação em local de honra, quando nos gabinetes, sempre estará em mastro, obrigatoriamente 

à esquerda da Bandeira Municipal;  

 

b) Apresentação em local de honra, quando nos atos e missões dos Chefes dos Poderes Municipais, sem 

honrarias cerimonialistas e cívicas como hasteamento etc., apenas indicando a presença do Chefe do 

Executivo ou Presidente da Câmara Municipal no local. 

 

SEÇÃO II 

DA INSTITUIÇÃO DAS CORES MUNICIPAIS 

 

Art. 25 - Ficam definidas como cores oficiais do Município de Presidente Juscelino, aquelas predominantes 

na sua Bandeira: Azul, Amarela e Branca.  

 

Art. 26 - Poderão ser usadas as cores municipais: 

 

I - Predominantemente na fachada dos prédios, de acordo com as cores expressa na Bandeira Municipal. 

 

II - Como adorno, em todas as manifestações festivas que comportem ou não, a apresentação da Bandeira 

Municipal. 

 

III - Em conjunto com as cores nacional e estadual. 

 

IV - Em palanques, postes, árvores, sacadas, tribunas, galhardetes, florões e festões. 

 

V - Obrigatoriamente na Faixa Governamental  quando no ato de Posse dos Poderes Públicos do Município 

de Presidente Juscelino, Estado do Maranhão. 

 

Art. 27 - Os imóveis públicos, os particulares utilizados pela Administração Direta, Indireta, Autárquica e 

Fundacional do Município, bem como as obras de engenharia e arquiteturas públicas, obrigatoriamente serão 

pintadas na parte externa com as cores oficiais do Município. 

 

 

 

 

Parágrafo Único - A autoridade municipal ou servidor público, sob cuja responsabilidade se deu o 

descumprimento do disposto nesta Lei, arcará com as despesas relativas à nova pintura do bem patrimonial 

SEÇÃO III 

DA INSTITUIÇÃO DA MEDALHA DO MÉRITO 

 

(Fls. 9 do Projeto de Lei Nº 01, de 11/09/2.017) 
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Art. 28 - Fica instituída a Medalha Municipal do Mérito, com o objetivo de galardoar cidadãos nascido ou não 

no Município de Presidente Juscelino e que a este tenham prestados relevantes serviços.  

 

Parágrafo Único - A medalha trará, no anverso, o Brasão de Armas do Município de Presidente Juscelino e 

será pendente de fita com as cores municipais. 

 

Art. 29 - A entrega da Medalha Municipal do Mérito a cidadãos não nascidos no Município de Presidente 

Juscelino, os eleverá a condição de Cidadãos-Juscelinenses. 

 

Parágrafo Único - Os critérios para a concessão e cerimonial para a entrega da Medalha Municipal do Mérito 

a cidadãos nascidos ou não no Município de Presidente Juscelino, assim como todas as formalidades relativas 

à matéria, são de competência da Câmara Municipal.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 30 - Deverão as autoridades competentes ou a quem lhes for designado competência zelar pela guarda 

e conservação dos símbolos municipais primários, como forma de assegurar respeito à intelectualidade  e 

historicidade do Município de Presidente Juscelino, quanto ao/à: 

 

I - Exemplar da 1ª Bandeira Municipal idealizada em território municipal; 

 

II - Manunscrito original ou cópia do Hino Oficial do Município de Presidente Juscelino, inscrevendo no 

mostruário ou expositário: Autor da Letra / Música e demais informações que eleve   a ideia cidadina. 

 

III - Placa em metal de tamanho proporcional contendo o Brasão de Armas do Município de Presidente 

Juscelino, fidedigno às específicações contidas nesta Lei. 

 

Art. 31 - Serão conservados no Gabinete do Prefeito, no Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, na 

Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, exemplares-

padrões dos Símbolos Municipais, no sentido de servirem de modelo para a reprodução, constituindo 

elemento de confronto para a verificação das peças destinadas a apresentação.  

 

 

 

Art. 32 - A confecção ou reprodução dos Símbolos Municipais dependerá de determinação do Chefe do Poder 

Executivo, do Presidente da Câmara Municipal, ou daqueles aos quais venha a ser delegada tal atribuição e 

quando por conta de terceiros, será indispensável autorização expressa do Chefe do Executivo Municipal. 

 

Art. 33 - Quando as reproduções do Brasão Oficial ou da Bandeira Municipal forem feitas por conta de 

terceiros, o beneficiário deverá fazer prova da peça reproduzida junto ao órgão de autorização, onde será 

examinado para a constatação de sua correção, podendo ser arquivado o exemplar examinado. 

 

(Fls. 10 do Projeto de Lei Nº 01, de 11/09/2.017) 
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§ 1º -  Não se aplica à Bandeira Municipal confeccionada em tecido a exigência do arquivamento, entretanto 

será necessária sua apresentação para simples verificação. 

 

§ 2º - Fica facultado ao Chefe do Poder Executivo ou Órgão por ele designado manter registro em Livro próprio 

de todas as bandeiras Municipais mandadas confeccionar, quer tenham sido por conta do Município, quer por 

conta de terceiros, registrando-se: datas, estabelecimentos para quais foram destinadas, bem como quaisquer 

outros atos a elas relacionados. 

 

Art. 34 - A Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, 

observados os respectivos âmbitos de competências, promoverão a divulgação e difusão dos Símbolos 

Oficiais do Município de Presidente Juscelino, objetivando, sobretudo, despertar na comunidade a importância 

do respeito e reverência aos Símbolos, o sentimento de orgulho e amor cidadino, o valor da história, a 

grandeza e as pontencialidades do Município e a capacidade de trabalho, honradez e dignidade do seu povo. 

 

§ 1º - É incumbência da Secretaria Municipal de Educação, instituir o Instante Cívico nos estabelecimentos 

públicos integrantes da Rede Municipal de Ensino, ao menos 02 (duas) vezes durante a semana. 

 

§ 2º - As despesas decorrentes da execução do que dispõe o caput deste Artigo correrão à conta de verba da 

Prefeitura de Presidente Juscelino, designadas no orçamento vigente. 

 

Art. 35 - O uniforme destinado aos servidores públicos e aos alunos da Rede Municipal de Ensino, distribuídos 

gratuitamente pela municipalidade, deverão obedecer à padronização com a utilização das cores oficiais e do 

Brasão de Armas do Município. 

  

Art. 36 - É obrigatório o ensino, nas instituições escolares, do significado e reprodução do Brasão e da 

Bandeira Municipal, assim como do significado e do canto do Hino Municipal, disciplinado pela Secretaria 

Municipal de Educação, tanto nas escolas públicas, quanto particulares, tendo como embasamento teórico-

histórico a presente Lei. 

  

 

 

Art. 37 - Fica autorizado a reprodução dos Símbolos Municipais em decalcomanias, placas de fachada, 

flâmulas, bandeirolas, distintivos, medalhas, selos, adesivos, bem como aposto a objetos de arte ou de uso 

pessoal, em campanhas cívicas, culturais, assistências ou de divulgação turística, desde que tenham como 

objetivo a divulgação municipalista. 

 

Art. 38 - Somente será permitida a identificação de outros símbolos ou cores diferenciadas, quando se tratar 

de programas ou obras envolvidos dos governos federal e estadual e o objeto assim exigir. 

 

Art. 39 - A alteração das cores e símbolos oficiais do Município de Presidente Juscelino depende da 

autorização da Câmara Municipal sob forma de Projeto de Lei, apresentado pela própria Casa Legislativa ou 

pelo Executivo Municipal e tramitará de acordo como o Regimento o exigir.  

 

(Fls. 11 do Projeto de Lei Nº 01, de 11/09/2.017) 



 

DIÁRIO OFICIAL 
 

Município de Presidente Juscelino 

- MA 

Diário Municipal 

PRESIDENTE JUSCELINO – MA, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL N° 137, SEXTA – FEIRA,  18 DE OUTUBRO DE 2019 PAG: 

01/01 

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor produzindo efeitos, depois de decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação 

no Diário Oficial do Município – DOM ou por outro Ato Oficial de Publicidade ligado diretamento ao Poder 

Público. 

 

Parágrafo Único - A presente Lei não se aplica às obras, serviços e produção de bens, cuja prestação ou 

procedimento de aquisição, produção, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação e afins que 

tenham sido iniciadas anteriormente à sua vigência.  

 

Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Presidente Juscelino - MA, em 18 de Outubro  de 

2019. 

José Magno dos Santos Teixeira 
Prefeito Municipal 
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