
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO – PB
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N° 005/2017

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE DENTRO, Estado
da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município, em seu artigo 51 e seguintes, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU
e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Institui o Brasão para o Município de Cacimba de Dentro e dá
outras providências

Art. 1º - Fica instituído o Brasão Oficial do Município de Cacimba de Dentro –
PB, conforme descrições do art. 2º e modelo constante no Anexo I, desta lei, de autoria
do artista e cidadão Cacimbense Anderson de Freitas Paulino.

Art. 2º - O emblema será composto com os seguintes itens e respectivos
significados:

I) Escudo da bandeira do município;
II) Nome do município aposto em faixa superior;
III) Cores preto e vermelho em representação ao Estado da Paraíba, azul e

branco em alusão a bandeira municipal;
IV) Representação gráfica do antigo Mercado Público Municipal, que foi a

primeira obra pública do município, construída na década de 20, sendo
responsável pelo processo de urbanização da cidade;

V) Folhagem representativa do Feijão e Algodão como principais cultivos
agrícolas da região;

VI) Faixa decorativa com a data de emancipação política da cidade.

Art. 3° - Fica instituído as seguintes, cores como sendo as oficiais do município:
Azul, Branco, Vermelho e Preto.

Art. 4° - O símbolo municipal aqui descrito é privativo do Município de Cacimba
de Dentro - PB, não podendo ser cedido ou permitido a particulares para emblema de
comércio ou marca de fábrica de produtos locais, ou assemelhados.

Art. 5º - O Símbolo aqui instituído é um sinal público dos atos oficiais do
Município de Cacimba de Dentro - PB, tornando-se parte integrante de seu patrimônio
indisponível.
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Art. 6º - O Brasão deverá ser afixado nos documentos oficiais do Município,
placas de inaugurações e em todos os órgãos e prédios da esfera municipal, bem como na
frota veicular pertencente ao município.

7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro – PB.

Gabinete do Prefeito, em 06 de Abril de 2017.
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ANEXO I


