
LEI MUNICIPAL Nº 27/2001 
 
Institui a BANDEIRA MUNICIPAL e 
dá outras providências.  

 
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 

Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado Rio Grande 
do Sul. 
 

Faço saber que, o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e  promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica oficialmente instituída a bandeira do 
Município de Almirante Tamandaré do Sul, que terá como cores oficiais 
o branco representando a paz, amizade, integração, trabalho e harmonia 
da comunidade. 

 
Parágrafo Único. A Bandeira terá as seguintes 

características: um retângulo em pano com fundo branco, tendo ao 
centro o Brasão Oficial do Município de Almirante Tamandaré. 

 
Art. 2º - O desenho do modelo padrão da 

Bandeira obedecerá o módulo e as disposições constantes do anexo nº 1. 
 
Art. 3º - A Bandeira Municipal pode ser usada em 

todas as manifestações festivas do Município ou luto oficial, bem como 
escritórios, salas de aula de ensino particular, campos de futebol, praças, 
sempre que lhes seja assegurado devido respeito. 

 
Parágrafo Único. A Bandeira Municipal será 

mantida em lugar de honra quando não estiver hasteada. 
 
Art. 4º - A Bandeira Municipal, quando hasteada 

juntamente com as bandeiras Nacional e Estadual, tomará a seguinte 
posição: A Bandeira Nacional ao centro; a Bandeira Estadual à direita e a 
Bandeira Municipal à esquerda. Quando usada somente com uma dessas 
bandeiras, ficará à sua esquerda e quando sozinha em lugar de destaque  

 



Art. 5º - É obrigatório o uso da Bandeira do 
Município: 

I – no gabinete do Prefeito Municipal 
II – no recinto da Câmara de Vereadores; 
III – na parte frontal do prédio sede do Executivo 

e da Câmara Municipal, permanentemente; 
IV - em todas as repartições Municipais e 

Estaduais, bem como, nos estabelecimentos de Ensino Público e 
particulares. 

 
Art. 6º - É vedado o uso da bandeira Municipal 

quando não obedecida as prescrições desta Lei, e ainda: 
a) sempre que o exemplar não estiver em bom 

estado de conservação; e 
b) como ornamento em roupagem, nas casas de 

diversões ou em qualquer ato que não tenha caráter oficial ou cívico. 
 
Art. 7º - É vedado o uso dos símbolos Municipais 

nos rótulos ou invólucros de produtos expostos à venda, propaganda ou 
qualquer outro ato ou expediente de natureza comercial ou industrial. 

 
Art. 8º - Nas cerimônias de hasteamento e 

arriamento da Bandeira ou quando se apresenta em marcha e cortejo, é 
obrigatória atitude de respeito. 

 
Art. 9º - É obrigatório o ensino do desempenho da 

Bandeira e do escudo nas escolas que funcionam no Município, cabendo 
a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer a edição oficial 
definitiva dos modelos padrões da Bandeira e escudo, promovendo 
ampla divulgação. 

 
Art. 10 – No gabinete do Prefeito será mantido 

um livro para registro de todas as Bandeiras Municipais mandadas 
confeccionar, seja pelo Município, seja com sua autorização especial. 

 
Art. 11 – As bandeiras velhas ou rotas serão 

encaminhadas para a Junta do Serviço Militar, que atenderá nosso 



Município, com exceção daquelas que estejam ligadas a fato de relevante 
significado histórico do Município, como o caso da primeira Bandeira 
Municipal inaugurada após a sua instalação oficial. 

 
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroagindo a 1º de janeiro de 2001. 
 
            

Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2001. 
 
 
 
 

João Domingos R. da Silva 
                                             Prefeito Municipal 

 

 

 

 
Registre-se e publique-se no Painel de  
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
 
 
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA 
     Diretora de Expediente 
 

 

 
 
 
 
 

 


