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Leis

LEI Nº 397 DE 2021
“Dispõe sobre a Identidade Visual
do município de Apuarema, e dá
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUAREMA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o que estabelece a legislação em vigor,
CONSIDERANDO o princípio da impessoalidade disposto na Lei Federal nº 9.784/1991, artigo
2º parágrafo único,
FAZ SABER que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica Instituído o Brasão do Município de Apuarema-BA, conforme o modelo constante
no anexo II, respeitando o modelo anteriormente estabelecido na lei nº 016/1990, constante
no anexo I desta lei, seguindo as seguintes diretrizes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Deve conter o Nome do Município; Apuarema
Deve conter a data de Emancipação; 13 de junho de 1989.
Deve conter as Cores do Estado da Bahia; Branco, Azul e vermelho.
Deve conter a Muralha; representando a força e resistência de nosso povo.
Deve conter a Coroa; representando o império e a história de nosso país.
Deve conter o Cacau e a Mandioca; representando a agricultura do local.
Deve conter o Boi; representando a pecuária
Deve conter a cor Amarela e o Sol; representando a esperança
Deve conter as listras Brancas e Azul; representando nossas águas e clima
Deve conter as cores Verde e Laranja, que são as cores principais; representando
nossos campos e terras.

Art. 2º - O brasão pode ser usado sem cores, com seus contornos em preto ou branco, como
ilustrado no anexo III;
Art. 3º - Fica Instituído a bandeira Municipal, conforme o modelo constante nos anexos,
respeitado o modelo anteriormente estabelecido nas Leis Municipais nº 016/1990 e 022/1991,
seguindo as seguintes diretrizes:
I.
II.
III.
IV.
V.

O tamanho mínimo da bandeira oficial deve ter 100cm de comprimento por 050cm
altura seguindo a proporção de 2:1.
Nas duas extremidades verticais, uma faixa horizontal laranja, tomando 25%, cada,
somando as duas faixas, a ocupação é 50% da bandeira.
Uma faixa branca imediatamente após cada faixa laranja, tomando 15%, cada,
somando as duas faixas, a ocupação é 30% da bandeira.
Uma faixa verde exatamente ao centro da bandeira, tomando 20% do total da
bandeira.
Brasão do município ao centro com margem de até 20%

Art. 4º - Fica instituído a bandeira Fúnebre do Município de Apuarema, para uso exclusivo em
situação de luto oficial, seguindo as diretrizes;
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O tamanho mínimo da bandeira oficial deve ter 100cm de comprimento por 050cm
altura seguindo a proporção de 2:1.
Nas duas extremidades verticais, uma faixa horizontal em preto, tomando 25%,
cada, somando as duas faixas, a ocupação é 50% da bandeira.
Uma faixa cinza (Em tons ligeiramente mais claro que o reto das faixas anteriores)
imediatamente após cada faixa preta do item II, tomando 15%, cada, somando as
duas faixas, a ocupação é 30% da bandeira.
Uma faixa preta (de mesmo tom da fixa do item II) exatamente ao centro da
bandeira, tomando 20% do total da bandeira.
Brasão do município ao centro com margem de até 20% (versão em contorno
branco)

Art. 5º - Todos os documentos oficiais do município, devem conter o Brasão Municipal.
§ 1º. Fica estabelecido que os papéis timbrados devem conter o texto “Estado da
Bahia” no topo, “A Prefeitura Municipal de Apuarema” ao centro e o CNPJ da prefeitura
abaixo.
§ 2º. Fica estabelecido que os papéis timbrados das secretarias devem conter o texto
“Estado da Bahia” no topo, “A Prefeitura Municipal de Apuarema” logo após, o nome
da secretaria abaixo do nome do município, após, o CNPJ referente a secretaria em
questão, caso não haja CNPJ, usa-se o CNPJ da prefeitura.
§ 3º. Fica vedada a inclusão de jargões/frases logos ou brasões ligados direta ou
indiretamente à gestão nos documentos oficiais.
Art. 6º - Todo veículo da frota municipal, próprio ou locado, ficam obrigados a utilizar Brasão,
as cores e identificação acerca do uso e lotação do veículo.
§ 1º. Fica vedada a inclusão de jargões/frases logos ou brasões ligados direta ou
indiretamente à gestão no veículo de forma permanente, ou ligas a plotagem principal.
§ 2º. Fica permitido a inclusão de jargões/frases logos ou brasões ligados direta ou
indiretamente à gestão no veículo na parte traseira com tamanho máximo de 50x50
cm.
Art. 7º - Todos os imóveis Municipais, bem como os que estão em contrato de locação com a
Prefeitura ou Câmara Municipal de Vereadores, ficam obrigados a utilizar as cores do
município, Placa/Banner de tamanho e localização visível contendo o brasão e informações
sobre a utilização do imóvel.
§ 1º. Os imóveis em regime de contrato, nos quais tenham revestimento cerâmico em
suas paredes externas, ficam isentos da pintura com as cores do município.
§ 2º. Os Banners e outdoor devem conter as cores do município, brasão e as
informações acerca da utilização do imóvel.
§ 3º. Fica vedada a inclusão de jargões/frases logos ou brasões ligados direta ou
indiretamente à gestão nos banners e outdoor de maneira permanente.
§ 4º. Fica permitido a inclusão de jargões/frases logos ou brasões ligados direta ou
indiretamente à gestão nos banners e outdoor, de maneira removível, com tamanho
máximo de 50x50 cm.
Art. 8º - Fica vedada a utilização de cores, brasão, logo, bem como frase/jargão relacionado
à gestão, nos documentos oficiais, frota ou imóveis, em virtude do princípio da
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impessoalidade, exceto a publicidade prevista nos § 3º do Art. 5º e § 4º do Art. 7º, bem como
a publicidade temporária em Redes Sociais, Rádio, TV e outdoors.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
,

Apuarema-Ba, em 10 de setembro de 2021.

JORGE ROGÉRIO COSTA SOUZA
Prefeito Municipal

LAURO HERBERT ALMEIDA LOPES
Secretário Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico Sustentável
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ANEXO I – LEI Nº 397 DE 2021
Brasão estabelecido na Lei Municipal nº 016/1990;

Bandeira Municipal estabelecida nas Leis Municipais nº 016/1990 e 022/1991;

O autor da arte original do Brasão e da Bandeira não foi Identificado:
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ANEXO II – LEI Nº 397 DE 2021
Brasão atualizado e digital;

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Deve conter o Nome do Município; Apuarema
Deve conter a data de Emancipação; 13 de junho de 1989.
Deve conter as Cores do Estado da Bahia; Branco, Azul e vermelho.
Deve conter a Muralha; representando a força e resistência de nosso povo.
Deve conter a Coroa; representando o império e a história de nosso país.
Deve conter o Cacau e a Mandioca; representando a agricultura do local.
Deve conter o Boi; representando a pecuária
Deve conter a cor Amarela e o Sol; representando a esperança
Deve conter as listras Brancas e Azul; representando nossas águas e clima
Deve conter as cores Verde e Laranja, que são as cores principais; representando
nossos campos e terras.
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ANEXO III – LEI Nº 397 DE 2021
Brasão atualizado e digital, contorno branco;

Brasão atualizado e digital, contorno preto;
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ANEXO IV – LEI Nº 397 DE 2021
Bandeira atualizada e digital:

I.
II.
III.
IV.
V.

O tamanho mínimo da bandeira oficial deve ter 100cm de comprimento por 050cm
altura seguindo a proporção de 2:1.
Nas duas extremidades verticais, uma faixa horizontal laranja, tomando 25%, cada,
somando as duas faixas, a ocupação é 50% da bandeira.
Uma faixa branca imediatamente após cada faixa laranja, tomando 15%, cada,
somando as duas faixas, a ocupação é 30% da bandeira.
Uma faixa verde exatamente ao centro da bandeira, tomando 20% do total da
bandeira.
Brasão do município ao centro com margem de até 20%
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ANEXO V – LEI Nº 397 DE 2021
Bandeira Fúnebre:

I.
II.
III.

IV.
V.

O tamanho mínimo da bandeira oficial deve ter 100cm de comprimento por 050cm
altura seguindo a proporção de 2:1.
Nas duas extremidades verticais, uma faixa horizontal em preto, tomando 25%,
cada, somando as duas faixas, a ocupação é 50% da bandeira.
Uma faixa cinza (Em tons ligeiramente mais claro que o reto das faixas anteriores)
imediatamente após cada faixa preta do item II, tomando 15%, cada, somando as
duas faixas, a ocupação é 30% da bandeira.
Uma faixa preta (de mesmo tom da fixa do item II) exatamente ao centro da
bandeira, tomando 20% do total da bandeira.
Brasão do município ao centro com margem de até 20% (versão em contorno
branco)
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LEI Nº 398 DE 2021

“Dispõe sobre o HINO MUNICIPAL
de Apuarema, e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUAREMA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o que estabelece a legislação em vigor,
CONSIDERANDO o princípio da impessoalidade disposto na Lei Federal nº 9.784/1991, artigo
2º parágrafo único,
FAZ SABER que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Instituído o Hino Oficial de Apuarema, a composição de autoria de ‘El Zyto’ o
Zezito Santos Caetano, intitulada “Hino ao Município de Apuarema”, conforme letra, cifra e
partitura em anexo que fazem parte da presente lei.

Art. 2º - O Hino Municipal Instituído por esta Lei será executado obrigatoriamente nas
seguintes ocasiões:
§ 1º. No início de toda sessão da Câmara Municipal.
§ 2º. Eventos solenes de qualquer natureza, promovidos pelo poder executivo ou
legislativo.

Art. 3º - O poder executivo deverá, observando os respectivos âmbitos de competências,
promover a divulgação e difusão do Hino Municipal de Apuarema, objetivando, sobretudo,
despertar na comunidade a importância do respeito e reverência ao hino, o sentimento de
orgulho e amor citadino, o valor da história, a grandeza, as potencialidades do município e a
capacidade de trabalho, honradez e dignidade de sua gente.

Art. 4º - O ensino do Hino Oficial de Apuarema é obrigatório nas escolas públicas municipais,
bem como todo encadernado, livreto ou similares produzidos pelos poderes Executivo e
Legislativo, deverão conter o Hino Municipal na contracapa.

Art. 5º - A execução do hino Municipal far-se-á ao final ou durante as cerimonias, mas jamais
antes do Hino Nacional Brasileiro.

Art. 6º - Fica vedada a execução parcial do Hino Municipal nos dispostos no Art. 2º.
Art. 7º - Os direitos Autoriais sobre a letra e melodia do hino Municipal de Apuarema de que
se trata esta Lei ficam reservado ao Município de Apuarema, por tempo indeterminado, na
forma de cessão da respectiva propriedade intelectual.
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Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Apuarema-BA, em 10 de setembro de 2021.

JORGE ROGÉRIO COSTA SOUZA
Prefeito Municipal

LAURO HERBERT ALMEIDA LOPES
Secretário Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico Sustentável

2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VNOV4+Z2ABTA2QJNG2PVPW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
10 de Setembro de 2021
12 - Ano - Nº 2228

Apuarema

ANEXO I – LEI Nº 398 DE 2021
HINO DE APUAREMA
(1ª Estrofe)

Nestes lindos vales verdejantes
Mata virgem floresta altaneira
Nossos pais num passado distante
Penetraram trazendo a bandeira
Foi fazenda e depois povoado
Foi distrito e agora é cidade
Nossos pais lutaram no passado
E conquistaram a sonhada liberdade
(Refrão)

Teu brasão qual escudo de guerra
Brilha sob este céu cor de anil
E a grandeza desta nobre terra
Apuarema orgulho do Brasil
(2ª Estrofe)

Apuarema de encanto e beleza
Berço de um povo gentil e ordeiro
Nos fascina teus cenários e riqueza
Ó grande nobre chão brasileiro
Glória aos grandes heróis que lutaram
Com bravura amor e lealdade
E sem medir sacrifícios buscaram
Nossa tão sonhada liberdade
(Refrão)
(3ª Estrofe)

Apuarema acolhedora e amável
Com seu povo que esbanja alegria
Contagiante alegre e festivo
Teu calor a todos contagia
Nosso povo do amor e bondade
Nesta terra plantaram a semente
E o Senhor do Bomfim padroeiro
Abençoa-nos constantemente
(Refrão)
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ANEXO II – LEI Nº 398 DE 2021
HINO DE APUAREMA (Cifra)
Intro/Solo: F, F/Gb, Gm, C, C7, F, Bb, F
(1ª Estrofe)

F
Nestes lindos vales verdejantes
F/Gb
Gm
Mata virgem floresta altaneira
C
Nossos pais num passado distante
C7
F
Penetraram trazendo a bandeira
F
Foi fazenda e depois povoado
F/Gb
Gm
Foi distrito e agora é cidade
C
Nossos pais lutaram no passado
C7
F Bb F
E conquistaram a sonhada liberdade
(Refrão)

F
Teu brasão qual escudo de guerra
F7
Dm
Bb
Brilha sob este céu cor de anil
F Dm
E a grandeza desta nobre terra
Gm
C
F
Apuarema orgulho do Brasil
Conversão: F, Dm, Am, Bb, F, Bb, F
(2ª Estrofe)

F
Apuarema de encanto e beleza
F/Gb
Gm
Berço de um povo gentil e ordeiro
C
Nos fascina teus cenários e riqueza
C7
F
Ó grande nobre chão brasileiro
F
Glória aos grandes heróis que lutaram
F/Gb
Gm
Com bravura amor e lealdade
C
E sem medir sacrifícios buscaram
C7
F Bb F
Nossa tão sonhada liberdade

((Refrão)
F
Teu brasão qual escudo de guerra
F7
Dm
Bb
Brilha sob este céu cor de anil
F Dm
E a grandeza desta nobre terra
Gm
C
F
Apuarema orgulho do Brasil
Conversão: F, Dm, Am, Bb, F, Bb, F
(3ª Estrofe)

F
Apuarema acolhedora e amável
F/Gb
Gm
Com seu povo que esbanja alegria
C
Contagiante alegre e festivo
C7
F
Teu calor a todos contagia
F
Nosso povo do amor e bondade
F/Gb
Gm
Nesta terra plantaram a semente
C
E o Senhor do Bomfim padroeiro
C7
F Bb F
Abençoa-nos constantemente
(Refrão)

F
Teu brasão qual escudo de guerra
F7
Dm
Bb
Brilha sob este céu cor de anil
F Dm
E a grandeza desta nobre terra
Gm
C
F F7
Apuarema orgulho do Brasil
F Dm
E a grandeza desta nobre terra
Gm
C
F
Apuarema orgulho do Brasil
Conversão: F, Dm, Am, Bb, F, Bb, F
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ANEXO II – LEI Nº 398 DE 2021
Partura:
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