
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
CEP 35275-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

LEI N° 044/97, DE 18 DE SETEMBRO DE 1997. 

"Dispõe sobre a instituição do Brasão de Armas e da 
Bandeira Municipal de São Félix de Minas na forma que 
menciona e contém outras providências". 

O Povo do Município de São Félix de Minas, Estado de 
Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1°. Ficam instituídos oficialmente o Brasão de Armas e 
a Bandeira do Município de São Félix de Minas, que são formados pela 
seguinte descrição. 

O BRASÃO DE ARMAS 

DESCRIÇÃO HERÁLDICA: Escudo português encimado 
pela coroa mural de oito torres de argente. Em campo de blau, em abismo, no 
canto destro do chefe a cabeça-de-mouro de sable, a sinistra do chefe a figura 
da Pomba. No flanco destro três estrelas de jalne e no flanco sinistro uma vaca 
passante. No coração, um triângulo equilátero de argente, carregado de um 
trevo estilizado de quatro pétalas de goles. Em ponta duas montanhas de jalne, 
com o sol despontando. Como suportes, à destra, um galho de café frutificado 
ao natural e a sinistra, uma haste de cana, também ao natural, entrecruzados 
em ponta, sobre os quais se sobrepõe um listel de blau, contendo em letras de 
jalne o topônimo "SÃO FELIX DE MINAS", ladeado pelos milésimos 
"1962"e "1997". 

A BANDEIRA MUNICIPAL 

DESCRIÇÃO HERÁLDICA: A Bandeira Municipal de 
São Félix de Minas será esquartelada em santor, com um losango no coração, 
tendo o Brasão de Armas do Município aplicado no centro. 

Art. 2°. O Prefeito Municipal, terá o prazo de 90 dias para 
a regulamentação desta Lei. 

Art. Y. As despesas com a execução desta Lei, correrão 
por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se 
necessário. 

Art. 40. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix de Minas, aos 
18 dias do mês de setembro de 1997. 

João Batista ,@ .. tos 
Prefeito Municipal 

(Publicada no quadro de avisos em 18.09.97, por 	 
Registrada no livro n° 	Folhas 	 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A Constituição Federal, no seu Artigo 13, parágrafo 20 , 
autoriza os Município a terem símbolos próprios. 

Criado e instalado o município de São Félix de Minas, 
cumpre que lhe consagre um Brasão de Armas assim como se lhe confira uma 
Bandeira e um Hino Oficial, de forma a lhe dar identidade. 

A primeira e a segunda parte foram concluídas, razão do 
projeto presente. 

BRASÃO DE ARMAS 

Ó 
	

DESCRIÇÃO HERÁLDICA: Escudo português encimado 
pela coroa mural de oito torres de argente. Em campo de blau, em abismo, no 
canto destro do chefe a cabeça-de-mouro de sable, a sinistra do chefe a figura 
da Pomba. No flanco destro três estrelas de jalne e no flanco sinistro uma vaca 
passante. No coração, um triângulo equilátero de argente, carregado de um 
trevo estilizado de quatro pétalas de goles. Em ponta duas montanhas de jalne, 
com o sol despontando. Como suportes, à destra, um galho de café frutificado 
ao natural e a sinistra, uma haste de cana, também ao natural, entrecruzados 
em ponta, sobre os quais se sobrepõe um listel de blau, contendo em letras de 
jalne o topônimo "SÃO FELIX DE MINAS", ladeado pelos milésimos 
"1962"e "1997". 

BANDEIRA MUNICIPAL 

DESCRIÇÃO HERÁLDICA: A Bandeira Municipal de 
São Félix de Minas, será esquartelada em santor, com os quartéis de blau 
(azul) e as faixas oblíquas de branco, com um losango no coração, tendo o 
brasão de armas aplicado no centro. 

São obras do Senhor Vicente de Paulo Vale, estudioso da 
Ciência Heráldica, que soube sintetizar em sua obra, com raro brilho, as fases 
por que passou SÃO FELIX DE MINAS, até chegar ao estágio atual. 

São Félix de Minas, 18 de setembro de 1997. 

João Batista de Bastos 
Prefeito Municipal 

(Publicada no quadro de avisos em 18.09.97, por 
Registrada no livro n° 	Folhas 	 

) 
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BRASÃO DE ARMAS DE SÃO FÉLIX DE MINAS 

DESCRIÇÃO HERÁLDICA: Escudo português encimado 
pela coroa mural de oito torres de argente. Em campo de blau, em abismo, no 
canto destro do chefe a cabeça-de-mouro de sable, a sinistra do chefe a figura 
da Pomba. No flanco destro três estrelas de jalne e no flanco sinistro uma vaca 
passante. No coração, um triângulo equilátero de argente, carregado de um 
trevo estilizado de quatro pétalas de goles. Em ponta duas montanhas de jalne, 
com o sol despontando. Como suportes, á destra, um galho de café frutificado 
ao natural e a sinistra, uma haste de cana, também ao natural, entrecruzados 
em ponta, sobre os quais se sobrepõe um listel de blau, contendo em letras de 
jalne o topônimo "SÃO FÉLIX DE MINAS", ladeado pelos milésimos 
"1962"e "1997". 

SIMBOLOGIA: o escudo redondo, ou ibérico, para 
representar o Brasão de Armas de São Félix de Minas, era usado em Portugal à 
época do descobrimento do Brasil, herdado pela heráldica brasileira e sua 
adoção representa homenagem do Município aos primeiros colonizadores e 
desbravadores da nossa Pátria. 

A coroa mural é o símbolo de emancipação política, 
soberania, defesa, e, de argente (prata) com oito torres, das quais apenas cinco 
estão aparentes, constitui a reservada às cidades. As portas abertas proclamam 
o caráter hospitaleiro do povo de São Félix de Minas e a cor goles (vermelha) 
na posição em que se situa na coroa mural e por ser no Brasil a indicativa do 
Direito e da Justiça, está a significar que "Dentro destas portas encontrareis a 
Justiça". 

Em campo de blau (azul), constitui símbolo da Justiça, 
formosura, doçura, nobreza, perseverança, zelo, o clima ameno, o firmamento 
translúcido, bem como os sentimentos de seu povo e administradores, no canto 
destro (direito) do chefe, a cabeça-de-mouro, de sable (preto) trazendo um 
turbante de prata que está a lembrar uma das armarias de Família Gonçalves, 
homenageando assim o Capitão Messias Gonçalves, grande latifundiário da 
região, que por volta de 1930, saindo com seu caminhão de Galiléia em 
direção a Teófllo Otoni, abriu os caminhos, desbravando suas terras, veio a 
fundar o povoado de São Félix, (Santo de sua devoção), por isso chamou o 
local de São Félix. 

O povoado que se chamava São Félix, foi transformado, 
elevado a Distrito em virtude da Lei 2.764, de 31.12.62, com uma nova 
denominação de "Frei Jorge", todavia o atual nome, foi em homenagem a Frei 
Jorge de Módica, Capuchinho que serviu no povoado, denominação esta de 
iniciativa dos próprios moradores (Carta do Prefeito de Mendes Pimentel, Sr. 
Anedino Clara Ferreira, de 01.08.67). Em consequência da Lei 12.030, de 
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21.12.95, foi elevado a cidade, sendo desmembrado de Mendes Pimentel com 
a denominação de São Félix de Minas. 

No canto sinistro (esquerdo) do chefe, a figura da Pomba, 
de sua cor, simbolizando o Divino Espírito Santo, representando a terceira 
pessoa da pureza e da paz. E o símbolo heráldico para representar São Félix, 
que nasceu em 1.127, oriundo da Dinastia Francesa quando criança já 
manifestara grande caridade para com os pobres. Renunciou dos direitos da 
Coroa Francesa e entrou em estado sacerdal, fundando a Ordem da Santíssima 
Trindade, reconhecida pelo Papa Inocêncio III. Faleceu santamente em 1.212 
com 85 anos de idade. São Félix é o Santo Padroeiro do Município. A figura 
define a crença do povo, nunca renegada, a vontade decidida de não desfalecer 
nos empreendimentos temporais e confiança no futuro sob os auspícios de São • 	No flanco destro (direito do meio) três estrelas de jalne 
(ouro) postas em roquete, vem a simbolizar todas as comunidades organizadas 
tais como: Alto do Brejão, Alto Mantena, São Félix, Vista Alegre, São Lucas e 
Santa Bárbara, que sempre se uniram em prol do desenvolvimento de São Félix 
de Minas. 

No flanco sinistro (esquerdo), uma vaca passante em sua 
cor natural, vem a representar unia das atividades principais do Município, a 
pecuária. 

Em abismo, no coração (centro) do escudo, o triângulo 
equilátero, símbolo heráldico de igualdade e perfeição, representa no brasão a 
feliz intuição do Capitão Messias Gonçalves, quando fundou o povoado; e o 
triângulo, portanto, é um simbolismo do próprio povoado, onde mais tarde viria 
florescer a cidade. 

O metal argente (prata), em que este triângulo é 
representado, e símbolo de paz, trabalho, amizade, equidade, progresso, 
verdade, temperança e pureza. O trevo carregado sobre o triângulo é emblema 
de fartura e seu florescimento assinala o marco inicial da nossa povoação, 
lançada entre as montanhas. E o trevo estilizado de quatro folhas o símbolo da 
sorte e a cor goles (vermelho) em que é representado, identifica o denodo, 
(ousadia), a vontade e determinação do Capitão Messias em levar avante sua 
viagem até Teófilo Otoni, e o goles (vermelho), símbolo da audácia, intrepidez, 
coragem e valentia. 

Em ponta duas montanhas de jalne (ouro) perfil geográfico 
de relevo montanhoso, que revela a posição alcandorada, e sobre cujo 
horizonte desponta o sol, anunciando o porvir de um povo cada dia mais 
próspero, mais feliz; daquele símbolo celeste chamejam labaredas, ambas de 
ouro, lembrando todos os primeiros habitantes que subiram a serra e vieram 
fixar residência em São Félix de Minas, eram eles: ROMÃO COSTA, 
CIPRIANO DOS REIS, ALCIDES PEREIRA, MIGUEL PEREIERA, 
PERCILIANO, GREGÓRIO DOMINGOS, MACIONÍLIO JOSÉ DE 
BASTOS, ALACR1NO, FAMILIA XAVIER, JOSÉ PORTES, LOURENÇO 
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MATIAS DE MORAES, JOÃO NOLASCO e outros; simboliza também todos 
os emancipacionistas, filhos desta terra ou não, que trabalharam e lutaram pela 
sua emancipação, pensando no seu desenvolvimento. E os emancipacionistas 
MARCO ANTÔNIO COELHO, MOACIR RAMOS DE PAULA, 
EDIMILSON DOS SANTOS ROSA, JOÃO BATISTA DE BASTOS, 
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA, JURACY BRAZ DE SOUZA, PEDRO 
LOURENÇO VIEIRA, ALTAMIRO JOSÉ PRUDÊNCIO, ANTÔNIO 
PEREIRA DIAS, MARCONIEDSON NEIVA DOS REIS e CLÁUDIO 
BELMIRO DE ASSIS puderam dar o grito de liberdade com a publicação da 
Lei 12.030, de 21.12.95, que emancipou São Félix de Minas, dando assim o 
tão sonhado grito de liberdade, tornando assim o sonho em realidade. 

Como suportes à destra, um ramo de café frutificado e em 
sua cor natural, simbolizando a riqueza, história da região e alegoria heráldica 
do Estado de Minas Gerais, e a sinistra, uma haste de cana em sua cor natural, 
lembra que estes produtos são as principais riquezas agrícolas do Município. 

No listel de blau (azul), inscreve-se  em letras de jalne 
(ouro) o topônimo identificador do Município, "São Félix de Minas" ladeado 
pelos milésimos "1962", data da elevação a distrito e "1997" data da 
instalação do Município e posse do primeiro Prefeito eleito. 

OBSERVAÇÃO: Como o brasão do Município está estampado no centro da 
Bandeira, quando for reproduzido monocromicamente (preto e branco) como 
sucede comumente nos papéis oficiais das repartições públicas os símbolos 
terão os seus esmaltes (metais e cores) indicados segundo as respectivas 
convenções heráldicas universalmente adotadas. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix de Minas, aos 
18 dias do mês de setembro de 1997. 

João Batista . e Bastos 
Prefeito Municipal 

(Publicada no quadro de avisos em 18.09.97, por 
Registrada no livro n° 	Folhas 	 

) 
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BANDEIRA OFICIAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 

DESCRIÇÃO HERÁLDICA: A Bandeira Municipal de 
São Félix de Minas, será esquartelada em santor, com os quartéis de blau 
(azul) e as faixas oblíquas de branco, com um losango no coração, tendo o 
brasão de armas aplicado no centro. 

SIMBOLOGIA: A Bandeira de São Félix de Minas, Estado 
de Minas Gerais, será confeccionada em duas cores, adotando a tradição da 
Heráldica Portuguesa, da qual herdamos todas as regras, tendo por cores duas 
das constantes no campo do escudo e ostentando ao centro o Brasão de Armas 

• 
Municipal. 	

A Bandeira de São Félix de Minas terá a forma 
esquartelada em santor (formado de uma cruz com linhas oblíquas) que lembra 
neste simbolismo, um misto de fé, espírito cristão de seu povo que se misturam 
ao azul intenso da justiça, lealdade e firmeza incorruptível dos homens 
públicos de São Félix de Minas. 

A faixa oblíqua que parte do primeiro até ao terceiro 
quartel simboliza  a própria cidade, e o Brasão de Armas ostentando ao centro 
representa o Governo Municipal. 

A faixa oblíqua que parte do segundo até o quarto quartel, 
simboliza a irradiação do Poder Municipal em todos os quadrantes de seu 
território. Os quartéis de azul com as faixas brancas em cruz simbolizam a 
formosura, doçura, serenidade, constância, vigilância, zelo e a nobreza, cores 
atribuídas a São Félix de Minas "Santo Padroeiro do Município", razão de seu 
nome, bem como a proteção por ele dispensada os fervorosos devotos. 

INDICAÇÃO DOS METAIS  

A representação dos metais (ouro e prata) os quais deverão 
estar indicados respectivamente pelas cores (amarela e branca), qualquer que 
seja o tecido que a bandeira venha a ser confeccionada. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix de Minas, aos 
18 dias do mês de setembro de 1997. 

João Batista de Bos 
Prefeito Municipal 

(Publicada no quadro de avisos em 18.09.97, por 
	

) 
Registrada no livro n° 	Folhas 	. 
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NORMAS PARA A SUA EXECUÇÃO 

CONCEITO DE MÓDULO - Em matemática, isto nada 
mais é que a quantidade que se toma como unidade de qualquer medida. 
Baseado nisso podemos falar de largura da Bandeira (para nós melhor 
entendida como altura); esta deverá ter unidades para corresponder exatamente 
a cada uma das faixas. E a essa unidade de medida que chamamos "módulo" (e 
é largura da faixa); é ela que vai reger tudo mais. 

Para cálculo das dimensões da Bandeira de São Félix de 
Minas deverão ser observadas rigorosamente, as seguintes regras estabelecidas 
para o Pavilhão Nacional, no Decreto-Lei n° 4.545, de 31 de janeiro de 1942. 

II- DIMENSÕES DO COMPRIMENTO E DOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS:  

a) a largura desejada deverá ser dividida em quatorze 
partes iguais. 

Cada urna das partes será considerada uma medida ou um 
módulo, em questão terá 14 M; 

b) o comprimento será de vinte módulos 20 M; 
c) as faixas em Santor, do primeiro ao terceiro quartel terá 

dois módulos de largura 2 M, e a do segundo ao quarto quartel dois módulos 2 

d) a distância do extremo do losango até a borda da 
bandeira será de um módulo e meio 1,5 M; 

e) o círculo imaginário deverá ter sete módulos 7 M; 
f) o Brasão aplicado no centro terá seis módulos 6 M; 
g) o primeiro e o terceiro quartel terão dezesseis módulos 

16 M; 
h) o segundo e o quarto quartel terão dez módulos 10 M. 
Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix de Minas, aos 

18 dias do mês de setembro de 1997. 

João Bátis1a-de1astos 
Prefeito Municipal 

(Publicada no quadro de avisos em 18.09.97, por 	 '. 	) 
Registrada no livro n° 	Folhas 	 


