
LEI Nº 1.586/1990, DE 07 DE NOVEMBRO DE 1990 
 

Altera Lei Municipal nº 1.531 de 
26 de junho de 1990. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAÇU, no Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais; 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei 
Municipal nº 1.531 de 26 de junho de 1990, de acordo com as características 
abaixo: 

 
I –.......................................................................... 
 
II –......................................................................... 
 
III –........................................................................ 
 
IV – No centro da bandeira, isto é, na parte branca, fica o escudo. 
 
V – No centro do Escudo que terá a altura máxima de 0,36 m na 

parte mais alongada e a altura 0,22 m, está localizada a árvore de tronco grosso 
marrom e a copa da árvore verde. 

 
a) Contorna o centro do Escudo, uma faixa branca de 0,04 m, e nesta 

faixa branca, parte superior do Escudo a data de 1891. 
 
b) Tanto o Escudo Central, como a faixa que contorna o mesmo, terá 

uma linha de 0,05 m em cor preta. 
 
c) O Escudo terá a parte central inferior mais alongada e pontiaguda 

e os ângulos laterais inferiores serão mais curtos e arredondados  
 
VI – Na parte inferior do Escudo, isto é, 0,05 m abaixo da parte 

pontiaguda do mesmo, terá a palavra IBIRAÇU em destaque, escrita ee cor verde 
da mesma tonalidade da copa da árvore. 

 
a) A palavra IBIRAÇU, terá no máximo 0,30 m de comprimento, e a 

letra da palavra IBIRAÇU terá a altura máxima de 0,07 m. 
 
VII – A data de 1891 é a data da criação do Município – Lei nº 23 de 

11 de setembro de 1877. 
 
VIII – As cores e os símbolos representam: 
 
a).......................................................................... 
 
b) A cor verde significa as matas encontradas pelos primeiros 

habitantes, as primeiras culturas agrícolas que foram o café e a cana-de-açúcar 
desenvolvidas pelos imigrantes italianos, e significa ainda nosso espírito atual 
voltado para a Ecologia de sempre preservar o verde para a sobrevivência do 
Planeta TERRA; a cor vermelha é a saga, o sangue, a bravura dos colonizadores 
italianos e a cor branca é a paz herdamos de nossos antepassados e que será 
passada para as gerações futuras. 

 



Art. 2º - E de autoria de NARCEU DE PAIVA FILHO, JOSE GUILHERME 
PAGIOLA e SILVESTRE DEPIZZOL VICENTE, a criação do Pavilhão Municipal. 

 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu. 07 de novembro de 1990. 
 

 

MARCUS ANTONIO VICENTE 
Prefeito Municipal 

 
Registrado na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura Municipal, em 

07 de novembro de 1990. 
 

JOSÉ MARIA FRAGA 
Secretário Mun. Administração 

 
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de 

Ibiraçu. 
 

 


