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LEI  Nº 2576/2017, DE 08 DE MARÇO DE 2017. 

 

“Institui LOGOTIPO da Administração Pública” 

 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal APROVOU e eu MARIA FELICIDADE 

PERES CAMPOS ARROYO, Prefeita Municipal de Tabapuã, Estado de São Paulo, usando 

das atribuições que me são conferidas por Lei, SANCIONO E PROMULGO a seguinte Lei, 

conforme Autógrafo de Lei nº. 007, de 07 de Março de 2017, oriundo do Projeto de Lei nº. 

004, de 14 de Fevereiro de 2017. 

 

Art. 1º - Fica instituído o logotipo da Administração Pública de Tabapuã, 

consoante o Anexo I, que passará a fazer parte integrante desta Lei. 

Art. 2º - Os moldes de elaboração estão descritos no anexo II, e a utilização do 

logotipo, ora criado por esta Lei, serão aplicados em impressos da Administração, na 

identificação da frota Municipal e demais locais se o entender necessário.  

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

disposições em contrário.  

Prefeitura Municipal de Tabapuã, aos 08 dias do mês de março de 2017. 

                            

MARIA FELICIDDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

 

Registrada e publicada por afixação em local de costume desta Prefeitura, na data supra. 

 

NILTON MEIRELI 

Diretor Administrativo 
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ANEXO I - LEI Nº. 2576/2017 DE 08.03.2017 
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ANEXO II - LEI Nº. 2576/2017 DE 08.03.2017 

 

O logotipo da administração 2017-2020 da Prefeitura Municipal de Tabapuã, vem demonstrar o 

cuidado com a cidade e a população, bem como seu slogan é mostrar este direcionamento, através 

da frase: “Quem ama, cuida!”, indicando assim a preocupação com o próximo. 

Quanto ao uso das cores, a predominância foi da cor Azul escura no nome da cidade, assim como 

na bandeira do município.  

O verde foi utilizado para referenciar a natureza, bem como o selo de Município Verde Azul já 

conseguido por quatro vezes, por esta mesma administração na gestão 2009/2012.  

O Vermelho foi utilizado devido à logomarca representar a figura de um coração. 

Na parte superior temos a imagem que nos remete a duas figuras: o Coração e uma Família. 

 

 


