
 
ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
 
 

LEI Nº 041/2001     DE 10 DE OUTUBRO DE 2001 
 
 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 
SÍMBOLOS MUNICIPAIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 
 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 
aprovou, e eu Prefeito Municipal sancionou a seguinte Lei: 
  

Art. 1º - Ficam criados em caráter permanente a Bandeira e o Brasão do 
Município de Lagoa Santa – GO., de autoria do Sr. Alexsandro Ribeiro Nunes e 
João Batista Pereira respectivamente. 

Art. 2º - A Bandeira Oficial do Município, obedecerá à padronização e o 
tamanho do Pavilhão Nacional, tendo as seguintes características: 

a – na parte superior esquerda um quadrado de cor verde bandeira, 
contendo no centro o mapa do município em cor azul celeste e dentro deste uma 
estrela branca onde está localizada a sede do Município. 

b – na parte superior direita destaca-se dois conjuntos de listas coloridas 
horizontais, de cima para baixo obedecendo as seguintes cores: verde bandeira, 
azul celeste, amarelo ouro e branco. 

c – em toda a parte inferior destaca-se um conjunto de faixas coloridas na 
horizontal da seguinte forma: verde bandeira, azul celeste, amarelo ouro, branco, 
verde bandeira e azul celeste. 

Parágrafo Único – A Bandeira descrita neste artigo, fica fazendo parte 
integrante desta, conforme consta do anexo I. 

Art. 3º - O Brasão Oficial do Município, em formato de escudo com 
bordas vermelhas e contorno de cor preta, contém as seguintes descrições:  

a – na parte superior a palavra “MUNICÍPIO DE” em letras pretas com 
fundo branco, logo abaixo três torres amarelas. 

b – na parte superior do escudo o céu, o sol e três pássaros, na parte 
central um lago, uma passarela, um coqueiro, uma árvore, um peixe e uma rocha 
e na parte inferior direita uma vegetação rasteira.  

 c – do lado direito um galho de milho verde com espigas amarelas, do 
lado esquerdo um galho de arroz verde com cachos amarelos e abaixo no centro 
a cabeça de um touro em preto e branco. 



d – na parte inferior esquerda a data “21 – 07 – 1997”, no centro a palavra 
“LAGOA SANTA – GO” e na parte inferior direita a data “01 – 01 – 2001”, 
todas as letras e números em cor preto e fundo amarelo, e logo abaixo na parte 
inferior a palavra “ESTADO DE GOIÁS”, escrita em preto com fundo branco.   

Parágrafo Único – O Brasão descrito neste artigo, fica fazendo parte 
integrante  desta, conforme consta do anexo II. 
 Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os 
seus efeitos a 1º (primeiro) de setembro de 2001. 

 GABINETE DA DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA 
SANTA, ESTADO DE GOIÁS, aos 10 dias do mês de outubro de 2001. 

 
 
 

José Ribeiro Martins Filho 
Prefeito Municipal 

 


