
 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE D PREFEITO 

 
 
LEI Nº. 018/2006 
 

INSTITUI O BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
MODIFICA A LEI Nº. 08/77 QUE 
CRIOU A BANDEIRA OFICIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º. Fica criado o Brasão do município de Lagoa 
Seca, da forma a seguir: 
 

I – O Brasão terá a forma da letra U, contendo na parte 
superior a forma de torre medieval, na parte inferior uma faixa contendo a 
inscrição “04 de janeiro de 1964”, que é a data da emancipação política do 
município, e a parte central do brasão terá a seguinte forma: 
 

a) Uma tarja larga em diagonal de cor verde saindo do lado superior 
direito até o seu inferior dividindo o Brasão em duas partes, a mesma 
conterá uma estrela de cor branca ao centro, da qual representa o 
nosso município no universo do Estado da Paraíba. Na parte inferior 
conterá uma cruz, na cor branca, que representa a religiosidade cristã 
do nosso povo. Na parte superior conterá uma boneca na cor branca, 
representando o artesanato. 

b) A parte superior das divisões será de cor amarela contornada de azul 
onde constarão as letras iniciais do município, “L” e “S” entrelaçadas, 
onde o L será de preenchimento sólido na cor Azul e o S branco 
contornado com Azul. 

c) A parte inferior das divisões será de cor amarela contornada de azul 
onde constarão as figuras de um bovino e um pé de alface, 
representando atividades econômicas do município. 

 
§ 1º - Todos os símbolos têm por conceito a criação, 

formação e desenvolvimento do município. 
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Art. 2º - A bandeira, que foi instituída pela Lei 08/77, 
passará a ter cores Azul, Branca e Verde nessa ordem, divididas em três 
partes verticais, seguindo a proporção de 4 / 6 /4,respectivamente, e tendo 
como medida final a proporção de 20 x 14, ainda constará na parte central o 
brasão municipal. 

 
Art. 3º - Todos os Símbolos Heráldicos constantes desta 

Lei estão configuradas no Anexo I – Brasão, Anexo II – Bandeira. 
 
Art. 4º - A partir da publicação da presente Lei será 

obrigatório o uso do Pavilhão Municipal em todas as repartições públicas 
municipais, estaduais, e federais, privadas e/ou de economia mista em todo o 
território do município. 

 
Art. 5º - É obrigatório também, o uso do Brasão 

Municipal em todos os documentos públicos emitidos pela Prefeitura Municipal 
e Câmara de Vereadores. 

 
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor após sua aprovação e 

conseqüente publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito de Lagoa Seca, 22 de junho de 
2006. 
 
 
 

 
Edvardo Herculano de Lima 

Prefeito Municipal 


