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que é associada e/ou uma carteira confeccionada pela Secretaria Municipal de Trabalho, 
Habitação e Assistência Social. 

Parágrafo Único. A carteira de que trata o caput deste artigo deverá conter, obrigatoriamente, 
nome do associado, filiação, naturalidade, RG ou CPF, foto, data de expedição, prazo de 
validade e logotipo da instituição. 

 

Art. 4º - Deverá constar, de forma clara e precisa, em toda veiculação publicitária de que trata 
a presente lei, os valores diferenciados estabelecidos. 

 

Art. 5º - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 
sua publicação. 

 

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, 30 DE DEZEMBRO DE 
2020.  
 
 
 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 
PREFEITO 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 011, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 
 
 
 

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 

DE JOÃO BATISTA NOBRE EM NOSSO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPANGUACU, Estado do Rio Grande do Norte, 
no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e 
ele sanciona a seguinte lei: 
 

Art. 1º - Fica denominada Rua João Batista Nobre, a rua sem denominação, Bairro Olho 
D’agua, nesta cidade. 
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Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a placa relativa à 
denominação de que trata o artigo anterior. 
 
Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, 30 DE DEZEMBRO DE 
2020.  
 
 
 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 
PREFEITO 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 012, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 
 
 
 

INSTITUI AS CORES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE 
IPANGUAÇU E DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE 
SÍMBOLOS MUNICIPAIS E IDENTIFICAÇÕES DE BENS 
PÚBLICOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPANGUACU, Estado do Rio Grande do Norte, 
no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e 
ele sanciona a seguinte lei: 
 

Art. 1º. Fica instituída como cores oficiais do Município de Ipanguaçu, aquelas predominantes 
na sua Bandeira: vermelho, amarelo, verde e branca. 

 
§ 1º. A cor predominante dos prédios públicos será obrigatoriamente branca, de acordo com 
a cor expressa na bandeira do município. 

 
§ 2º. A cor em barrados ou faixas de prédios públicos será obrigatoriamente nas cores amarela 
e vermelho, com altura de um metro, sendo a faixa na cor amarela de 20 centímetros e o 
barrado na cor vermelho de 80 centímetros, conforme consta na bandeira do município. 
 
Art. 2º. Os imóveis públicos, os particulares utilizados pela Administração Direta, Indireta, 
Autarquias e Fundacional do Município, bem como as obras de engenharia e arquiteturas 
públicas, obrigatoriamente serão pintadas na parte externa com as cores oficias do Município, 
devendo obedecer ao disposto no artigo anterior. 

 
Art. 3º. A utilização das cores oficiais do Município, instituída por esta lei, será obrigatória 
quando da construção ou reforma dos prédios públicos de que trata o artigo anterior. 

 
Art. 4º. Será dispensada a utilização das cores do Município, quando: 
 
I - o bem imóvel ou obra que, por sua identificação e ou visualização, exigir cores especiais 
em normas nacionais ou internacionais. 
 
II - se tratar de obras de arte ou bens tombados como patrimônio histórico e cultural, assim 
definidos em lei. 
 


