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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

DECRETO LEI N90 07DE 31 DE DEZEMBRO DE 1.981.

INSTITUI OS SÍMBOLOS ESTADUAIS

E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 59,

§ 29 da Lei Complementar N9 41 de 22 de dezembro de 1.981,

decreta:

CAPITULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Artigo 19 - São Símbolos do Estado de Rondônia

I - A Bandeira Estadual;

S
II - 0 Hino Estadual;

III - As Armas Estaduais.
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CAPITULO II

DA FORMA DOS SÍMBOLOS ESTADUAIS

SEÇÃO I

DA BANDEIRA ESTADUAL

Artigo 29 - A BANDEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA, confeccionada

a partir das quatro cores da Bandeira do Brã_

sil, tem a forma retangular, com um campo azul

ocupando a sua metade superior, no sentido 1or^

gitudinal, estando no meio do quadrilátero, uma

estrela branca de cinco pontas. 0 campo verde

ocupa a área formada pelos diagonais que partem

das arestas inferiores do retangulo ate as por^

tas inferiores da estrela e, dai ao centro. São

amarelos os campos dos dois polígonos iguais

conseqüentes, ã direita e ã esquerda da estre

Ia. ( anexo n9 1 ).

Artigo 39 - A BANDEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA, para as repar

tições públicas em geral, quartéis e acantona^

mentos militares, escolas e estabelecimentos pri

ai
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vados, será confeccionada em tecido, em

um dos seguintes tipos: Tipo 1, com um pa^

no de 45 centímetros de largura; Tipo 2 ,

com dois panos de largura; Tipo 3, com

três panos de largura; Tipo 4, com quatro

panos de largura.

Parágrafo Onico - Os tipos padrões aqui enumerados não im

plicam na proibição da fabricação de ti_

pos extraordinários, em dimensões maiores

ou menores, conforme as condições e neces^

sidades de uso, mantidos entretanto, as

devidas proporções.

Artigo 49 A feitura da Bandeira Estadual obedecera

as seguintes regras (anexo n9 2):

I - A largura será de 14 (quatorze) par

tes iguais. Cada uma das partes será

considerada uma medida ou modulo;

II - 0 comprimento será de 20 (vinte) mõdu^

1os ;

III - 0 campo azul ocupará a metade superi_

or do retangulo, no sentido longitudi_

nal ;
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IV - A estrela branca, de cinco pontas equi

distantes, deverá ser traçada dentro

de um circulo imaginário cujo raio e

de três módulos e meio (3,5M), cujo

centro ficará a um modulo e trinta e

cinco centésimos (1,35M) acima do po£

to central do retãngulo;

V - 0 campo verde ocupará a área formada

pelas diagonais que partem das arestas

inferiores do retãngulo até as pontas

inferiores da estrela, e dal ao centro.

VI - Serão amarelo-ouro os campos dos dois

polígonos iguais conseqüentes, ã des^

tra e ã sinistra da estrela;

*

VII - As duas faces do pavilhão devem ser

absolutamente iguais.

SEÇÃO II

DO HINO ESTADUAL

Artigo 59-0 Hino Estadual é composto pela música de José

de Mello e Silva, com os arranjos do maestro

Francisco de Morais, e do poema " Céus de Rondo

nia " da autoria de Joaquim de Araújo Lima, con^

forme os anexos n9s 3 e 4.
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Parágrafo Onico - A adaptação vocal é em si menor

SEÇÃO III

DAS ARMAS ESTADUAIS

Artigo 69 - As Armas Estaduais são compostas por um escudo

com o formato da planta baixa das muralhas do

Real Forte Príncipe da Beira, repousando sobre

uma espada. No sentido longitudinal, o escudo ê

atravessado por um listei em que se inscrevem

ãs datas 1943-1981 e o topônimo " Rondônia

ao centro. 0 escudo sobrepõe-se também a um

ramal ferroviário em forma de " U " e sobre uma

coroa formada por um ramo de cacau ã direita e

um ramo de café a esquerda de quem olha de fren_

te. Ao centro do escudo inscreve-se uma estrela

branca com cauda sinopla e ouro.

Artigo 79 - A feitura das Armas Estaduais deve obedecer as

proporções de 16 de altura por 11 de largura,

e atender as seguintes disposições:

I - 0 escudo, no formato de um quadrado

com saliências nas extremidades, ê

guarnecido por duas cintas paralelas
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e da mesma espessura, sendo a externa

em goles e a interna em prata. 0 campo

é blau, no qual se inscrevem, no quaj^

to superior direito uma estrela branca

de cinco pontas, com cauda em semi-ar^

co , em si nopla e ouro;

II- 0 listei em blau, brocante sobre os co^

pos da espada, recebe inscrições em ou^

ro;

III- A espada em pala, é empunhada toda em

ouro, salvo a parte do centro, forman^

do campo goles para receber uma estre

Ia de cinco pontas em ouro;

IV- 0 ramal ferroviário, com trilhos em

prata e 14 dormentes castanhos, sendo

três em cada extremidade e quatro em

cada seção de curva;

V- A coroa é formada por um ramo de café

fruti ficado a esquerda, e outro, de ca^

cau frutificado, a direita, ambos nas

cores prÕpri as.

CAPITULO III

DISPOSIÇÃO ESPECIAL

Artigo 89 - Os STmbolos Estaduais, neste Decreto-Lei instj_
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