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215735 SOBRE A FORMA .E A APRESENTA' 
çiio DOS SIMBOLOS DO MUJUCJPIO ES 
RIO BRA I/CO S DI 0 UTRA S PRO VIDENCIAS. 

0 Prodei -to Municipal de Rio Branco, 
Estado de Mato Grosso, fez saber que a Camara Municipal decretoue' 
ele sanciona a seguinte Let: - 

CAPITULO I 

DISPOSIçdES PRELIMII/ARES 

N 	 Artigo ]•9 - Sao s{rnbolos do Municfpio de Rio L 
Branco de conformidade corn.o disposto no § 3.9 do Artigo 1.2  da Cons 
tituiço da Republica Federativa do Brasil: 

a) 0 BRA SÃO MUNICIPAL 

b)
A BAJIDEIRA 

c) 0 11150 MUNICIPAL 

CAPLfTULO II 

DA FORMA DOS SI/I/BOLOS MUIJICIPAIS 

Secgio I 

Dos siTTibolos eeral 

Artigo 2. 9 - Considerarn-se padroes os thibolos do 
kunicIpidde RIO BRAIICO, Estado de Nato Grosso, Os exemplares con-' 
f&ccionados nos termos e disposittuos da presente Let. 

Artigo 39 - I/o Cabinete 3:0 Prefeito, no, Camara' 
Municipal ena Secretaria de Educaçao, Cuitura, Saude e Assistencia 
Social, serao conservados &xernplares-padrao dos simbolos urJcipais, 
no séntido de servirem de modelo obrigatorio para a -espectia con-
fecçao, cons tituindo-se em elementos de confronto para co.:proaçao' 
dos exemplares destinados a apresentaçao, & se procedem ou nao de 
iniciativa particular. 

Artigo 4. 9 - A confecçao da Bandeira Municipal 
somente serJ executada mediante deterrninaçao dos Poderes Legislati-
vo ou Exec?lt otiunicipale, coin autorizaçao especial por.escrito,' 
quando a execuçao for efetuada pc; ,  conta de terceiros. 

§ 1. 9  - De forma identica proceder-se-a corn o 11! 
no [umicipal, cuja autorizaçao deuera conter a assinatura e data do 
despacho do Prefeito ou do Presidente da Carzara Municipal, ou seus' 
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del&gados cornpetentes, devidamente designados para es&e Jim, con/or 
me -o enunciado no Artigo 4,2  em referencia. 

§ 2. 2 - E vedada a colccaçio de qualquer indica 
çao sobre a Bandeira e o Bra.sdo Municpal. 

• § 3•9 - E proibida a reproduçao, tanto do Bra—' 
sio como da Bandeira Municipal, Para servirem de propaganda polltica 
cu comerc-ial. 

Art$go.5. 9  - Em qualquer reprodug2o feita por 
conta de terceiros, da Bande.ira ou do BrasEo Municipal, corn autori-
zaçioespecial por escrito, o beneficia'rio devera' fazcrprova da pe 
ça reproduzida, corn o arquivarnento •de urn exemplar no Orgao 8/cu Se-
cretaria competente da ]Prefeitura Municipal, que exercerci a fiscalz 
aaçao e a observancia dos modulos, cores e palauras. 

§ finicc - IJao so aplica a Bandeira Municipal a' 
exigencia anterior, cuja apresentaçao sera jfeita apos a sua confee' 
çao, para simples verificaçao e registro no liuro competente. 

7 	 Secçao II 

DA BAIVDEIRA MUNICIPAL 

Artigo Q•2 - A Bandeira do Municlpio de Rio Bran 
co, de autoria do Ileraldista e Vexilo'logo, Dr. Lauro Ribeiro Escobaç 
ass irn se descreve: DE VERMELBO, CON A FAIXA DE PRETO E UM TRIAWGULO 

E BRA NCO, MO VENTE DA TRA LILA E BROCA I/TB SOB-HE A FA lILA, CARREGA DO DO' 
BRASAO DE ARMAS A QUE SE REFERE 0 ARTIGO 19. 

Parcigrafo Tinico - TEAK A FAIXA, 49 (QUATRO MODU—' 
LOS) DE LARGURA, 0 TRIAJIGULO TEA! A BASE COINCIDEI/TE CON A TRALBA DE 
l2M (DOZE MO'DULOS) DE ALITURA E 0 BRASLO DE ARMAS TEA! VA! (ElITE MODU—' 
LOS) DE ALTURA. 

Artigo ?. f - De conformidade corn as regras he-
ra'ldtcas a Bandeira Municipal tera' as dirnens6es oficiais adotadas pa 
ra a Bandeira Nacional levando—se em consideraçao 14 (quatorze) rno'du 
los de altura dafralha por 20 (vinte) rndu1os de comprirnento do re—' 
tangulo. 

§ Unico - A Bandeira Municipal poderi ser repro-
iuzida em bandeirolas de papel nas comemoraçoes de efemrides,obser-
vando—se sempre, Os modulos e cores heraldicas. - 

Artigo 9•9 - I/o Gabinete do Prefeito sera manti-
do urn livro para registro de todas as Bandeiras Municipais mandadas' 
confeccionar, quer sejam por conta do Municipio, quer sejarn por con-
ta de terceiros corn autorizaçao especial por escrito, determinando—se 
as datas, estabelecirnentos para os quais foram destinadas, bern corno' 
todo e qualquer ato relacionado as mesmas. 

§ Unico --- Preferencialmente, a inaugurcço de L 
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urna Bandeira devera' ser efetuada em solenidade c6ica, podendo ser' 
designado urn padrinho e madrinha, corn bençao especial, seguindo—' 
se o hasteamento corn execuçao de marc/ta batida, ou Wino Nacional' 
ou Hino Municipal, para em seguida proceder—se ao juramento Jet—' 
to pelos padrinhos (podendo ser acompanhado por todos os presen—' 
tes) que, prestando a continencia de jur&mento (braço direito es-
tendido & mao espalmada para baixo), versando nas seguintes pala-
uras: "JURO HONRAR, AMAR E DEFENDER 05 SIMBOLOS MUNICIPAIS DE RIO 
BRJ1NCO, E LUTAR PELO El/GRANDECIMEATO DESTA CIDADE, COY LEALDADE E 
PERSEVERAJVcA"; o acontecimento sera' consignado em ata, conforme L 
determinado neste artigo. - 

Artigo 9.P - As Bandeiras veihas on rotas serao 
incineradas, de conforithidade corn o disposto no Artigo 33 do Deere 
to Lei n. 2  4.545 de 31 de jul/to de 1942 da Presidencia da RepJp]i 
ca, registrando—se 0 fato no li -oro especial. 

§ Junico - Nio sera' en incinerada, mas recolkida L 
ao Museu Histecrico Munipal, quando de sua criaço, e exemplar do 
Bandeira Municipal aoqua] esteja ligado fato de relevante signi-
ficaçao histo'rica do MuniciTpio, come no caso da prirnetra Bandeira 
Municipal inaugurada apos a sua instituiçao. 

Artigo 10. 0  - A Bandei:-a Municipal deve ser 
hasteada de So] a sal, sendo permitido o sea uso a noite, uma ye; 
que se encontre convenientemente Iluminada; normalmente, far—se—a' 
o hasteamento as 06 horas e o arriarnento as 16 horas. 

§ 1. 9 - Quando a Bandeira Municipal I hasteada 
em conjunto corn a Bandeira Mactonal, estaroc disposta t esquerda L 
desta; sendo que, se a Bandeira Estadual for tambem hasteada, fi-
cara' a ilaciona] ac cen-tro, ladeada pela Municipal a esquerda e a' 
Estadual a direita, colocando—se a liacional em piano superior a5 

demais. 
§ 2.P - Quando a Bandeita Municipal e distendi 

da e sem mastro, em rua ou praça, entre ediflcios cu em portas, I 
serai colocada ao comprido, de modo que 0 lado major do retangulo' 
esteja em sentido horizontal e a coroa mural voltada para cirna. 

§ 3. 9 - Quando aparecer em sala ou sa]do, por' 
motivo de reunioes, conferencias ou solenidades, ficard a Bandei-
ra Municipal distendida ao longo da parede, per tras da cadeira L 
do presidencia ou do local da tribuna, •sempre acirna da cabeça do' 
respectivo ocupante, observando—se o disposto no § l.f deste arti 
go quando co]ocada em conjunto corn as Bandeiras Naciona] e Esta-
dual. 

Artigo 11 - A Bandeira Municipal deve ser has-
teada obrigatoriamente nas repartiç6es e pro'prios municipais, no 
estabelecimentos de ensino pJblicos e particulares, nas institut-
çes particu1ares de assis-tencia, letras, artes, ciencias e des—' 
portos: 
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• 	 a) nos dias de festa ov, luto Municipal, -Dstadual 
ou Jilacional; 

b) diariarnente na fachada dos ediflcios—sede dos 
Poderes Legislativo e Executivo Municipal, - isoladarnente em -dias de' 
expea'iente comum e em conjunto corn as Bandeiras Estadual e IVacional 
em datas .festivas; 

c) na fachada do ediflcio—sede do Poder Executi— - 
vo,-sera' a Bandeira Municipal hastada isoladarnente em dias de expe 
dien:te comum, sernprE que estiver presente o Chëfe do Exeozttivo, sen 
do reco]hida na ausencia deste; T 

d) -na fac]zadar.do edif[cio-'sede do Poder Legisla-
tivo, quando este for irnplantado,em dias de sessao. 

Artio 12 - Em funeral, para o hastearnento, sera' 
• Bandeira Municipal levada ao tope do mastro, antes de ser baixada 
• rneia adriça ou meto mastro, e subira novamente no tope, antes do' 
arriamento; -sempre que conduzida ern-marcha, ou luto sera' indicado 
por urn laço de crepe atado junto a lança. 

§ Ünico - Sornente por determinaçao do Prefeito 
Municipal, sera a Bandeira Municipal hasteada em funeral, nao 0 po-
dendo 5cr, todavia, em dias feriados. 

Artigo 13 - Quando distendida sobre esquife mOr-
•tuccrio de cidadao que ten/ta direito a esta hornenagem, ficara' atra-
1/ta do ]ado direito an cabeça do morto e a coroa mural do Brasao a' 
direita, devendo ser retirada por ocasiao do sepuitarnento. 

Art 1gw 14 - Nos desfiles, a Bandeira Municipal 
contara' corn ama Guarda de Honra, composta de seis pessoas, sendo L 
ama a porta—bandetra, seguindo a testa da coluna quando isolada ou' 
precedida pelas Bandeiràs IL[acional e Estadual quando estas tambe'rn 
estiverern concorrendo ao desfile. 

Artigo 15 - Os estabelecirnenitos de ensino munici-
pais deverao rnanter a Bandeira Municipal em lugar de honra, quando' 
nEc estela hasteada, do mesmo modo procedendo—se corn as Bandeiras 
IiTacional e •Estadual. 

Artigo 15 - Eterminantemente proibido o uso da 
Bandeira Municipal para servir de pano de mesa em solenidades, de—' 
vendo ser obedecido o •preuisto no § 32 do Art. lO. 9  da presente L 
Lei. 

• 	 Artigo 17 - E proibido o uso e hasteamento da Ban 
deira Municipal em locais considerados inconvenientes pelos Poderes 
Pi1blicos cornpetentes. 

Secçao III 

DO I/li/JO MUNICIPAL 

A 
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Artigo 18 Fica o Poder ExecEtivo uutorizado a' - 

constratar serviças de urn compositO.r ouinstittiir concurso entre-corit - 
pos.itores Para a escolha do Hino Municipal. 

§ Ünico - A regulamentaçao dO Juno Municipal abe - 
decer4 em principto a presente Lei e 	prescrito no Decreto—Lei n. 2  
4. 545 de 31 de jul/to de 1942, do Presidencia do Repu'blica, corn rela-
çio aoHino liTacional. 

Secçao IV 

W BRA SÃO ;IUNJCJLPJAL - 

Art4go 19 - 0 Brasao de Armes do .MunicIpio de Rio 
Bronco, de Ijutoria do Ileraldista e Vexilologo, Dr. Lauro Ribero Es-
cobar, ass irn se desEreve: ESCUDO IBERICu, DE PRATA, CON UMA RODA DENT 
TA DE GOLES BROCANTE SOBR WIS MAC'HADOS DE SABLE PASSADOS EM ASPA 
E CONTRA —C/IEEE -ENDENL4 DO DE Q UA1RO PEA S DE GOLES, CA RREOA DO DE UMA' 
FAIXETA ONDADA DE PRATA. 0 ESCUDO E ENCIMADO DE COROA MURAL DE PRA—' 
TA DE OITO TORRES, SUAS PORTAS ABERTAS DE SABLE E TEA! COMO SUPORTES: 
A DEXTRA, UMA BASTE DE MILBO E A SINISTRA, UM RAMO DE CAFEEIRO, CAR-
REGADOS AO Rt,  DE FEIXES DE ARROZ, TUDO FOLHAW E PRODUZIIJDO, Au JIATU 
RAL. LISTEL DE GOLES, CON 0 TOPONIMO "RIO BRAATCO" EM LETRAS DE PRA—' 
TA. 

§ nico - 0 Brasao de Armas descrito neste art -i--
go tern a seguinte interpretaçao: 

a) 0 escudo ibe'rico, era usado em Portugal a e'po 
ca do descobrirnento do Brasil a .sua adoçao evoca os primeiros colonz 
zadores a desbravadores de nossa Patria. 

b) 0 metal prate do campo do escudo, 4 indicati-
vo lter6ldico de felicidade, pureza, temperança, verdade, franqueza, 
forrnosura, integridade e amizade, a sublinhar as belezas naturais do 
Municipio e que o povo de Rio Branco, graças ao seu cara'ter Integro' 
e anirno inclinado ao trabalho, desfruta de ambiente amigo, onde im—' 
ra lealda4e.t 

• 	 c) Os machados, lebrarn a atividade madeireira, 
7 primeira a ser exercida o Municipio e a roda dentada, a indu'stria I 

qua se desenvolveu desta atividade e constitui hoje uma das riquezas 
do Municipio. 

C' 

	

	 di A cor sable (Preto), representa prudencia, for 
taleza, constancia, simplicidade, sabedoria, ciencia, gravidade, ho- 

- nestidade, firrneza, moderaçao, aludindo aosatributos de Adrninistrado 
res e Mun/cipes e c forma palo qua] conduzern Os destinos do Munici—' 
pio a urn futuro de sempre major progr 4esso. 

e) 0 contra—chefe (porte inferior do escudo) en-
dntado (corn dentes em forma de serra) representa 0 relevo acidenta-
do do Municipio. A car goles (verrnelho), tern 0 significado herjldico 
de audacia, coragern, valor, galhardia, intrepidez, nobreza conspicua, 

genrosidacle e honra, virtude dos pioneiros colonizadores 	do' 
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repiao, legadas a seus posteros, que corn animo indomito, vencendo' 
obstaculos, conquistararn a terra e lançaram as sernentes de nosso 
Mani c{pio. 

°) A faixetaondadd de prata, se refere a Linen 
sa riqueza hidrografica.do Municipio, tendo tambe'm sentido parlan-
te, pots revela o toponimo "RIO BRANCO". 

g) A coroa mural e 0 simbolo da emancipaçao po 
lltica, e, de prata, corn Otto t.Orres, das quats unicamente cinco 
estao aparentes, constitui a reservada as cidades. As portas aber-
tas de sable (preto), proclamam 0 carcher,  hospitaleiro do povo de' 
Rio Branco. 

h) A haste de milho, o ramo de cafeciro e os 
feixes de arroz, atestam a fertilidade. das terras generosas de Rio 
Branco, de que sao impottantes predates e apontam as lides do cam- 

0 come fator ba'sico da economia municipal. 
2) No listel, a toponimo "RIO BRANCO" identifi 

ca o Munic[pio. 

Artigo 20 - 0 Brasao Municipal sera' reproduzi-
doem cliches, para timbrar adocumentaçEo oficial do Municlpio de 
Rio Branco corn a representaçao icnografica das cores, em conformi 
dade corn a Convençio Heraldica Internacional, quando a impressao e 
feita a urna so cor e a obediencia das cores heraldicas, quando a 
impressao & feita em policromia. 

Artigo .21 - Objetivando a divulgaçcio municipa-
lista o Brasao Municipal podera serreproduzido em decal coma nias, 
brasoes de fachada, flamulas, cliches, distintivos, medalhas e ou-
tros materiais, hem come apostos a objetos de arte, desde que, em' 
qualquer reproduçao, sejam observadas Os modules e cores hera'ldioas 

Artigo 22 - A. crite'rio dos Poderes Municipais 
podera ser institulda a Ordem Municipal do Brasao, para Comenda 
a'queles que, de algum modo & sem injunçoes poliTticas, ten/tam mere-
cido e justificado a honraria outorgada. 

§ Unico - Sera' a Comenda constituida por meda-
lha do Brasao, esmaltada em cores ou fundida em metal - ouro ou 
prata - fixada em lapela corn as cores municipais, acompanhada de 
Diploma da Ordem."Comendador da Ordem Municipal do Brasao". 

Artigo 23 - Esta Let entrara' em vigor na data' 
de sua publicaçao, revogadas as disposiçoes em contra'rio, 

Paço Municipal, em Rio Branco; 22  de jun/to 
de 1983. 

Prefeito Municipal 

APIXADp(A) EM 
____ 	 dolO xzl 
Ow 
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