
 

 

 
PROJETO DE LEI Nº  017,  DE 05 DE ABRIL DE 2021 

 
DISPOEM SOBRE A LOGOMARCA E SLOGAN OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 
JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA, Prefeito do Município de Monte Castelo, Estado de Santa 
Catarina, faço saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º  Esta Lei cria a "LOGOMARCA" e "SLOGAN" do Município de Monte Castelo, em 
consonância com  art. 3º, da Lei Orgânica Municipal. 
  
Art. 2º O desenho da LOGOMARCA, de conformidade com o projeto anexo, é composto pelo 
brasão do Município, inserido num triângulo equilátero, em branco e amarelo, sobreposto a um 
semiquadrado em verde e branco, representando cumulativamente as cores da bandeira 
nacional. 
 
Parágrafo único – A forma, cores, fontes, dimensões e utilização dar-se-á na forma constante do 
Anexo I. 
 
Art. 3º A "LOGOMARCA" e "SLOGAN" de que trata o Artigo 1° desta Lei, deverão ser usados 
sempre que o Município se fizer representar, nas seguintes situações:  
I. Por meio de impressos oficiais;  
II. Em feiras, convenções ou eventos similares;  
III. Nos veículos oficias;  
IV. Na divulgação, publicidade e propaganda institucional e demais meios de comunicação, 
inclusive virtuais.  
V. Nas placas de obras públicas. 
 
Art. 4° Os órgãos, secretarias e repartições da Prefeitura Municipal de Monte Castelo, deverão 
utilizar o material impresso que possuam até o seu termino.   
 
Parágrafo único. A atualização da "LOGOMARCA" e "SLOGAN" dar-se-á quando da substituição 
da identificação visual, quando existente.  
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º. Revoga-se as disposições em contrário. 

 
Monte Castelo (SC), 12 de abril de 2021. 

 
 

 
____________________________________ 

Tania Fernandes Meister 
Presidente 



 

 

 
MENSAGEM N° 017/2021 

Sra. Presidente  
Nobres Edis, 
 

Nos termos da Lei Orgânica Municipal tenho a elevada honra de submeter à 
prudente deliberação de Vossas Excelências, o anexo projeto de lei, que tem por escopo dispor 
sobre a "LOGOMARCA E SLOGAN OFICIAL" do Município de Monte Castelo. 

 
Conforme consulta respondida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina, nos autos da CON - 09/00578300,  é possível a criação de "LOGOMARCA E 

SLOGAN OFICIAL",   verbis: 
1.1 Segundo o art. 13, § 2° da Constituição Federal, os municípios podem 
instituir seus próprios símbolos, que podem ser aqueles previstos na 
Constituição Federal, Estadual ou outros que o representem com mais acerto, 
desde que previstos em lei e reconheçam valores vinculados à memória ou 
patrimônio social e cultural de seu povo, à sua tradição. Os símbolos devem 
efetivamente representar o povo, serem bem quistos por ele, de modo que 
todos os reconheçam como integrantes de sua história. 
1.2 Mediante aprovação em lei, o município pode eleger um de seus símbolos 
oficiais como sua logomarca, que pode vir acompanhada de slogan que atenda 
as mesmas características exigidas na instituição dos símbolos. Na escolha da 
logomarca o interesse público deve ser manifesto, voltado para o bem 
comum, não podendo ser alterado a cada governo, nem servir de marca da 
administração, sob pena de afronta ao art. 37, § 1° da Constituição Federal.  
(grifei). 
 

Conforme se verifica da LOGOMARCA E SLOGAN não apresentam ou representam 
qualquer imagem, salvo o brasão do Município, nomes, símbolos ou expressão, salvo o genérico 
"Governo Municipal", o que atende as diretrizes impostas pelo art. 37, § 1º, da Constituição 
Federal e pelo art. 16, § 6º, da Constituição Estadual, homenageando, outrossim, os princípios 
da impessoalidade e da moralidade. 

 
Restando incontroverso o interesse público, a legalidade e legitimidade. Presentes 

ainda os pressupostos legais, postulo a apreciação e aprovação do incluso Projeto, de acordo 
com o artigo 12, inciso II, da Lei Orgânica Municipal. 

 
Pelo exposto, na certeza de que a presente proposição encontrará a acolhida 

junto aos nobres Edis, aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e 
consideração.  

  
Monte Castelo - SC,  12 de abril de 2021. 

 
 

 
___________________________________________ 

Tania Fernandes Meister 
                       Presidente 


