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Igarapé-Miri/Pará, 11 de fevereiro de 2022. 

 
MENSAGEM Nº 004/2022. 

 
Excelentíssimo senhor Vereador João do Carmo Rodrigues Barbosa 
MD: Presidente da Câmara Municipal de Igarapé-Miri 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Senhoras Vereadoras, 

 
 Tenho a honra de submeter à superior consideração desta Colenda Casa Legislativa, o 

Projeto de Lei, que “Dispõe sobre a garantia da impessoalidade no âmbito da Administração 
Municipal, normatizando o uso das cores da Bandeira do Município na pintura dos bens 
públicos municipais e a utilização do Brasão Municipal nos documentos oficiais, bem como 
estabelece critérios a respeito de publicidade governamental”. 

A finalidade de tal normatização visa restringir o uso indiscriminado de outras cores que 
não fazem parte da bandeira e do brasão do Município, reconhecendo, valorizando e 
prestigiando esses símbolos públicos municipais: a bandeira e o brasão. Daí a necessidade de 
estabelecer normas para o uso de cores oficiais do Município nos bens públicos (prédios, praças, 
placas, impressos, veículos oficiais etc). 

Por outro lado, a publicidade oficial obrigatoriamente deve se harmonizar com o 
princípio da impessoalidade, vez que não se revela lícito a qualquer agente público utilizar-se da 
legítima possibilidade de dar publicidade a seus atos para se autopromover, deturpando, assim, 
a verdadeira finalidade da publicidade institucional oficial, qual seja, educar, informar e orientar, 
prevista no art. 37, § 1º, da Constituição Federal.  

Desse modo, este Projeto de Lei objetiva garantir o fiel cumprimento dos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, estabelecidos no caput e no § 1º do 
artigo 37, da Constituição Federal, in verbis: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:       
....................................................................omissis.................................................................. 
§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. 

 
Como é do conhecimento dos Senhores e das Senhoras, esta mesma redação consta no 

artigo 21, da Lei Orgânica do Município, pelo que dispensa a necessidade de transcrevê-la 
novamente no seu inteiro teor.  
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Registra-se o impacto positivo ou a economia considerável aos cofres públicos, que a 
cada 04 (quatro) anos são onerados com a mudança de cores dos bens/patrimônios públicos de 
acordo com a nova administração e a perda de centenas de impressos com as logomarcas 
anteriores.  

A partir da sanção/promulgação deste Projeto de Lei, os bens públicos municipais 
(prédios/imóveis, praças, mobiliários e equipamentos urbanos, placas, veículos oficiais etc), que 
forem reformados ou construídos pela Municipalidade ou que passem a integrar o patrimônio 
municipal, deverão ser pintados com as cores marrom, amarelo, branco e cinza, cuja tonalidades 
deverão ser idênticas às da Bandeira do Município. 

Nessa linha de raciocínio, outros bens públicos municipais, incluindo os veículos, 
equipamentos urbanos, placas, painéis ou informativos de obras públicas municipais, serão 
identificados exclusivamente pelo Brasão do Município. Também só poderão constar o Brasão 
do Município nos formulários, folhetos informativos, publicações ou qualquer tipo de material 
impresso da Administração Municipal.  

A referida Lei não obriga a Administração Municipal a pintar novamente todos os bens 
municipais, mas sim, visa regulamentar que, a partir de sua vigência, caso ocorra alguma 
reforma/ampliação/melhorais físicas/estruturais ou construção/aquisição de bens (prédios, 
imóveis, praças, equipamentos urbanos, placas, veículos oficiais etc), estes deverão ser pintados 
com as cores mais próximas das cores oficiais da Bandeira do Município, podendo constar 
logomarca ou slogan em menor proporção.  

O mesmo princípio será observado, quando da confecção de novos impressos a serem 
utilizados pela Municipalidade.  

No cenário de disputas político-ideológica, com conflitos de interesses escancarados, é 
corriqueiro que o gestor mude as cores dos prédios/imóveis públicos em sua gestão. No entanto, 
essa prática política além de gerar danos aos cofres públicos, os quais poderiam ser utilizados 
para outros fins e de maior proficuidade para o Município, resulta na promoção pessoal do 
agente político, gerando ato improbo do gestor, conforme a posição jurisprudencial do TJ/SP: 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Prefeito que, no último ano 
de legislatura, determinou a realização de pintura em prédios públicos nas cores que sempre 
usou em campanhas eleitorais, quais sejam, azul, laranja-amarelado e branco – Conjunto 
probatório que evidencia a conduta – Propaganda subliminar que demonstra caráter eleitoreiro 
– Pinturas que geraram gasto inútil aos cofres públicos – Atos atentatórios aos princípios da 
moralidade e legalidade – Violação aos princípios da Administração Pública, nos termos do 
artigo 11, da Lei 8.429/92 – Sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos 
políticos justificadas diante das motivações políticas do agente público – Readequação da multa 
civil que foi aplicada em patamar máximo, observando-se o princípio da razoabilidade e 
proporcionalidade, também em atenção ao artigo 12, parágrafo único da LIA. Recurso do réu 
parcialmente provido, apenas para reduzir a multa civil de cem vezes o valor da remuneração 
para cinquenta vezes o valor da remuneração.  
 
(TJ/SP - Apelação Cível 1005305-81.2016.8.26.0132; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão 
Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
23/06/2021; Data de Registro: 24/06/2021). 
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                Por esta razão muitos municípios já têm texto específico na LOM para que esse tipo de 
propaganda eleitoral e promoção pessoal não aconteça, como no caso dos municípios de 
Castanhal/PA, e em outros Estados, como Rio de janeiro, Mato Grosso e São Paulo. 

Vê-se, portanto, que o texto constitucional impôs rigorosas restrições à publicidade 
institucional, eis que só a permitiu mediante a expressa observação do princípio da 
impessoalidade. Sendo assim, a propaganda oficial que ofender tal princípio deixa de ser uma 
publicidade institucional legítima e assegurada pelo texto constitucional para se revelar em 
verdadeira promoção pessoal, terminantemente vedada pelo ordenamento jurídico. 

Na contemporaneidade, são comuns situações nas quais a propaganda oficial extrapola 
os limites da permitida publicidade institucional oficial para se consubstanciar em veículo 
promocional do agente público, em manifesta afronta ao princípio da impessoalidade. Com 
efeito, a hipótese que se revela mais emblemática consiste em propagandas nas quais, a pretexto 
de apresentar as principais políticas do Governo, são divulgadas manchetes e/ou chamadas com 
o nome explícito do agente público, e, até mesmo, fotografia e/ou vídeo do agente, vinculando, 
de maneira inquebrantável, a pessoa dele às realizações realizadas, como se fosse o responsável 
direto pelas realizações da Administração Pública. Outro exemplo é o informe publicitário em 
forma de entrevista com o agente público. Verifica-se, em tais situações, que não se trata de 
simples prestação de contas, com caráter educativo e informativo, mas, sim, de fatos que servem 
para "engrandecer" a imagem do agente público, eis que é manifesta a exaltação de eficiência e 
correção de todos os atos praticados por sua Administração, como se fosse uma conquista 
pessoal. Portanto, em se tratando de elogios contundentes à Administração Pública, com cunho 
eminentemente personalístico, a propaganda revela-se como autêntico marketing político. 

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, este Projeto de Lei demonstra nosso maior 
amadurecimento político em garantir o cumprimento da impessoalidade junto à Administração 
Pública Municipal. 

Certo de poder contar com a contribuição de Vossas Excelências, na apreciação e 
votação do Projeto de Lei ora encaminhado, aproveito a oportunidade para renovar aos ilustres 
Vereadores e Vereadoras, votos de consideração e respeito. 

 
 

Respeitosamente, 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Miri/Pará, 11 de fevereiro de 2022.  
 
 
 

Roberto Pina Oliveira  
Prefeito de Igarapé-Miri 
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 004, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

Dispõe sobre a garantia da impessoalidade no 
âmbito da Administração Municipal, 
normatizando o uso das cores da Bandeira do 
Município na pintura dos bens públicos 
municipais e a utilização do Brasão Municipal 
nos documentos oficiais, bem como estabelece 
critérios a respeito de publicidade 
governamental. 
 

 
O cidadão Roberto Pina Oliveira, Prefeito Municipal de Igarapé-Miri, Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 
Art. 1º. Fica instituída como cores oficiais do Município aquelas predominantes na sua Bandeira: 
marrom, amarelo, branco e cinza. 
Art. 2º. Os imóveis/prédios públicos, os particulares utilizados pela Administração Municipal, 
bem como as obras de engenharia e arquiteturas públicas, obrigatoriamente serão pintados na 
parte externa com as cores oficiais do Município. 
Parágrafo único: O disposto no caput deste artigo aplica-se, no que couber, quando da pintura 
de demais bens públicos, como praças, placas, equipamentos ou mobiliários urbanos, veículos 
oficiais etc. 
Art. 3º. A utilização das cores oficiais do Município, instituída por esta Lei, será obrigatória 
quando da construção ou reforma/ampliação/melhorais físicas/estruturais de bens 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 a utilização de cores 
especiais, assim definidas em normas técnicas nacionais ou internacionais; 
II - Se tratar de obras de arte ou bens públicos tombados como patrimônio histórico e 
cultural/artístico, assim definidos em lei; 
III - Se tratar de imóveis cedidos formalmente ao Município por órgãos da Administração Direta 
ou Indireta da União ou do Estado. 
Art. 5º. Os veículos automotores oficiais e máquinas pertencentes à frota municipal, se forem 
adesivados ou pintados, também deverão conter as cores oficiais. 
Art. 6º. O uniforme destinado aos servidores públicos municipais, e aos alunos da rede municipal 
de ensino, quando adquiridos e distribuídos gratuitamente pela Municipalidade, deverão 
obedecer à padronização, de forma que sejam confeccionados utilizando as cores oficiais do 
Município. 
Parágrafo único: A obrigatoriedade de utilização das cores oficiais do Município poderá se 
estender aos permissionários ou concessionários de serviços públicos municipais, a critério da 
Administração Municipal, com base nos fundamentos da discricionariedade e conveniências 
administrativas.  
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Art. 7º. O Brasão do Município, como marca identificadora de riquezas materiais e imateriais, 
deverá ser usado em todas as situações nas quais for possível, especialmente nos documentos 
oficiais, impressos ou nos meios virtuais. 
§ 1º. O Brasão Municipal, enquanto símbolo identificador do Município de Igarapé-Miri, também 
será colocado/utilizado nos demais bens e documentos públicos, físicos ou eletrônicos, como 
placas identificativas de obras e serviços públicos; peças publicitárias de atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos; eventos festivos; editais; cartilhas; folders; 
formulários/fichas; folhetos/panfletos informativos; ofícios; memorandos; envelopes; sites ou 
páginas eletrônicas oficiais. 
§ 2º. O elenco de bens e serviços acima referidos compreende um rol exemplificativo, portanto, 
não exaustivo, e a obrigatoriedade do uso do Brasão estende-se a todos os demais bens, 
produtos e serviços/atividades, que intrinsecamente tenham relação com o Município. 
Art. 8º. Em atenção/observância ao princípio da impessoalidade disposto no caput e no § 1º do 
artigo 37, da Constituição Federal, bem como no artigo 21, caput, da Lei Orgânica Municipal, toda 
e qualquer publicidade dos atos, programas/ações/projetos, obras, serviços/atividades e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter estritamente educativo, informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem ou 
configurem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
Parágrafo único: Fica proibida o uso de nomes, símbolos municipais ou imagens oficiais, que 
tenham relação com o Município, por todos os agentes públicos (agentes políticos, servidores 
públicos efetivos e temporários, prestadores de serviços e os que exercem cargos/funções 
comissionados), para fins de autopromoção político-ideológica.  
Art. 9º. O Poder Executivo poderá utilizar slogan ou logomarca de governo, visando divulgar 
elementos que guardem relação com atividades/experiências/vivências socioeconômicas, 
políticas e culturais do Município, materiais e imateriais, como o açaí, manifestações religiosas, 
festivais, expressões artísticas etc. 
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.  
Art. 11. Eventuais despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de verba própria, 
devidamente consignada no orçamento municipal. 
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições normativas 
e regulamentares em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Miri/Pará, 11 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

Roberto Pina Oliveira  
Prefeito de Igarapé-Miri 
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