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Apresentação

Este é um manual que apresenta várias possibilidades de uso da nova marca da Prefeitura 

Municipal de Manaus

Todas as normas que aqui se encontram, devem ser seguidas de forma rígida, para que exista uma 

padronização nos materiais da Prefeitura, sejam eles impressos ou de Audiovisual. Esta rigidez, 

estende-se também as Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias, Fundações, 

Agências e demais órgãos integrantes da administração pública que se utilizarem da marca.

Cada um dos aspectos constitutivos desta marca, assim como cores, proporções e tipologia, 

é de fundamental importância para manter a unidade de identificação e conceito, em todas as 

iniciativas, com as quais a Prefeitura se apresenta e se comunica com a nossa sociedade.

Os casos que eventualmente não estejam previstos neste manual devem ser levados 

ao conhecimento  da SEMCOM – Secretaria  Municipal de Comunicação, para o devido 

esclarecimento.

Todo este conteúdo encontra-se, também, disponível no site: www.manaus.am.gov.br.
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1. História

Prefeitura Municipal de Manaus
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O Resgate

A Prefeitura Municipal de Manaus está resgatando os símbolos e a 

história da cidade. Foi assim com o Mercado Municipal Adolpho Lisboa. 

Foi assim com o Paço Municipal, a Eduardo Ribeiro e também está 

sendo assim com o Centro Histórico da Cidade, com obras como a 

que ocorre na Praça da Matriz e em outros locais.

É com essa vontade, de contar a nossa história, que a Prefeitura 

Municipal de Manaus resgata um símbolo da cidade para ser a sua 

assinatura em peças publicitárias e toda a sua comunicação: o Brasão 

da Cidade.

Paço Municipal:
Este foi o Brasão Municipal que encontramos no 

Paço, datado em 1917: Ele tem “bordas” brancas, as 

cores de “metal” mais voltadas para o cobre e as três 

artes que compõem o símbolo são mais claras e não 

correspondem ao decreto de 1906.

Mercado Municipal Adolpho Lisboa:
Na entrada do Mercado, encontramos uma escultura do 

Brasão Municipal. Ele difere, muito, do que anteriormente 

havia sido encontrado: a expressão humana no sol é mais 

tranquila, as letras da data estão em preto, os adornos 

são dourados e as cores usadas para as imagens do 

encontro das águas são mais fechadas e fortes. 

Biblioteca Estadual:
No livro “Brazões e Bandeiras do Brasil” de 1933, de autoria de Clovis Ribeiro, achamos a 

seguinte imagem do Brasão de Manaus.

As diferenças dos brasões que já havíamos visto, são: o sol se “esconde” por detrás do brasão. 

A data 21 de Novembro de 1889 aparece em destaque e sobre o sol. As imagens internas 

não demonstram a divisão do encontro das águas, aproxima a cabana e o forte na imagem 

do colonizador com o índio e a árvore é menos volumosa. A parte de “estrutura” do brasão 

condiz com a primeira que vimos, com leves alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
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Em outro livro encontramos o texto do decreto que firmou a utilização do Brasão nos 

prédios da Prefeitura da época. 

 “O Escudo do Município é encimado, conforme o 

croquis junto, por um sol com o dístico 21 de novembro de 

1889, alusivo ao dia em que, nessa cidade, a antiga província 

aderiu à proclamação da república.

 As 03 seções em que se divide o escudo, representam: 

as duas menores, uma, o encontro das águas dos Rios 

Solimões e Negro, dois pequenos bergantins antigos, ou 

o descobrimento da foz do segundo rio pela expedição de 

Orellana em meiados do século XVI, e a outra a fundação 

definitiva de Manaus, em princípios do século XVIII. A 

fortaleza e a bandeira no tope do mastro significam o domínio 

então português; do lado oposto, as casas de palha os 

primeiros fundamentos da Cidade e as duas figuras centrais, 

de acôrdo com a lenda, as pazes celebradas entre os índios 

e a metrópole pelo casamento d’uma filha do cacique com o 

comandante da escola militar portuguêsa. Na seção maior, 

um trecho do rio, tendo em relêvo, na frente, uma árvore 

simbólica da natureza agrícola e industrial da região que 

tornou Manaus o grande empório da goma elástica.”.
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No local encontramos uma pintura, obra de S. 

Centofamti, com data de 1906. A imagem é bem 

próxima à do decreto que instituiu o Brasão. 

O sol se “esconde” por detrás do brasão. A data 

21 de Novembro de 1889 aparece, em vermelho, 

sobre os raios do sol. As imagens internas são 

coloridas de forma mais artística. Temos uma 

grande embarcação e outra menor. No encontro 

das águas, temos o encontro do português com 

o índio, mas com roupas mais “sociáveis” e até 

contemporâneas. E a árvore parece menos 

frondosa e mais alta. A parte de “estrutura” do 

brasão condiz com a primeira que vimos, mas 

a sua cor é totalmente dourada e parece ser 

mais sólida, como se fosse um adorno, como os 

usados em quadros.

Para esse projeto nos utilizamos do que foi escrito pelo 

atual Prefeito, em um texto seu, de 1990. 

“A releitura da nossa história se faz urgentemente 

necessária. Cada documento, cada peça desenterrada, 

pode reunificar o mosáico das contradições da expressão 

ou da identidade amazônida dos amazonenses. Se não 

temos memória, como é comum reconhecermos não ter, 

é que a nossa história tem-nos feito sofrer situações para 

evitarmos lembrar.”.  

Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, em Um olhar do 

passado, 1990.  

IGHA – Instituto de Geografia e História do Amazonas O Brasão

Com tudo isso, decidimos realizar a releitura do Brasão, tomando como base o Decreto 

Municipal de 1906, por se tratar de um documento oficial e por melhor representar de forma 

harmônica todas as riquezas desse símbolo.

“Quanto à forma do Escudo de Manaus, a mesma é 
híbrida, uma vez que combina as formas respectivas do 
escudo francês, do escudo suíço e do escudo italiano. Ele 
apresenta, assim, forma retangular, com linhas curvas; 
sua parte superior (chefe) tem duas saliências à direita e 
à esquerda, formando dois cantos; a parte inferior (ponta) 
apresenta um bico.”

Auxiliomar Silva Ugarte
Prof. Dr. em História do Amazonas - UFAM
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O sol que ilumina 

As margens do encontro

Os símbolos

Na parte superior do croquis, encimando o Escudo, há a 
figura do sol, em cujos raios (no sentido horário de um relógio 
redondo, em 180 graus angulares) se inscreve a divisa 21 de 
Novembro de 1889. Quanto a esse elemento cronológico, não 
se apresenta problema de interpretação, pois o artigo 1º do 
Decreto esclarece que o mesmo se refere à data de adesão da 
antiga Província do Amazonas à Proclamação da República. 
Quanto à figura do sol em si, a mesma já era de amplo uso 
em antigos brasões aristocráticos e monárquicos europeus. 
Além disso, a figura solar passou a fazer parte do Escudo 
D’Armas do Estado do Amazonas, sendo, portanto, de amplo 
conhecimento dos dirigentes municipais de Manaus. 

Para a seção menor do lado esquerdo do Escudo, 
o Decreto n. 17 evocava: a) elementos naturais 

hidrográficos, ou seja, o encontro das águas dos 
rios Solimões e Negro; b) elementos históricos 

concernentes à expedição espanhola comandada 
por Francisco de Orellana, em meados do 

século XVI (1542), cujo transporte se deu em 
duas embarcações tipicamente europeias, os 

bergantins devem ser elaborados no sentido de 
descida do Rio Solimões, bem como respeitando 

o sentido de descida das águas do Rio Negro.

Nossa riqueza

Nosso povo, nossa raça
Para a seção menor do lado direito do Escudo, 
o Decreto n. 17 evocava elementos do núcleo 
humano que foi considerado a origem mais remota 
da cidade de Manaus: a) o Forte de São José do Rio 
Negro; b) as casas de palha de índios; c) o encontro 
de um português com uma índia, representando as 
pazes entre os adventícios e os nativos por meio 
do casamento do comandante militar com a filha 
de um cacique rionegrino. 

Para a seção maior do Escudo, o Decreto n. 17 
evocava, mas não mencionava diretamente, a 

seringueira (Hevea brasiliensis), que representava 
a origem da riqueza que tornara Manaus um dos 

grandes centros urbanos do norte brasileiro. 
Quanto à representação alegórica da seringueira, 

a mesma deve levar em conta que essa espécie 
botânica, embora seja altamente dispersa no 

interior da floresta, alcança até cinquenta metros 
de altura e apresenta uma copa bastante irregular, 
nada frondosa em comparação, por exemplo, a da 

castanheira (Bertoletia excessa). 
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2. Marca

Prefeitura Municipal de Manaus
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Marca
2.1 Assinatura vertical principal

Esta é a marca conceitual da Prefeitura de Manaus vertical. Ela será usada para peças da papelaria,

em assinaturas formais da Prefeitura e em assinaturas de vídeo.

005448

Marca
2.2 Assinatura vertical principal | Grade proporção

É importante respeitar as proporções da construção da marca para evitar distorções de medidas 

e orientações.

X = 1/4 da altura do brasão

X 1/2X 1/3X

1/3X

1/4X

005448

X

X

X

X

1/2X

1/4X
1/4X
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Marca
2.3 Assinatura horizontal 

Esta é a marca horizontal de assinaturas. Ela será usada em todas as peças gráficas.

Marca
2.4 Assinatura horizontal | Grade proporção

É importante respeitar as proporções da construção da marca para evitar distorções de medidas 

e orientações.

1/3X

X

X

X

X

X = 1/4 da altura do brasão

X 1/2X 1/3X 1/4X

X

1/2X

1/4X
1/4X
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Marca
2.5 Assinatura vertical hachura

Esta é a versão da marca da Prefeitura no estilo de Hachura, um traçado de linhas finas, paralelas

e muito próximas umas das outras, que se utiliza em desenho ou em gravura para produzir efeito de

sombra ou meio tom.

Esta versão será usada como marca d’águas, carimbos, alto e baixo relevo.

Marca
2.5 Assinatura vertical hachura

É importante respeitar as proporções da construção da marca para evitar distorções de medidas 

e orientações.
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Marca
2.6 Assinatura horizontal hachura

Esta versão será usada como marca d’água, carimbos, alto e baixo relevo.

Marca
2.6 Assinatura horizontal hachura 

Esta opção também em Hachura será usada em toda serigrafia ou bordado.
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Marca
2.7 Cores 

Brasão C: 00 M: 14 Y: 39 K: 23

Pantone P 16-11 U

R: 210 G: 187 B: 144 

Segundo a lei da heráldica cívica, Os escudos 

podem ser de oito cores, duas delas chamadas 

de metais (branco, chamado “prata”, e amarelo, 

chamado “ouro”).

Com base em uma pintura de 1906 de S. Centofanti, 

doada pela Câmara Municipal de Manaus para o 

IGHA adotamos o Metal amarelo (ouro) para a cor 

do nosso Brasão.

Ele representa a riqueza do povo e o brilho do sol 

que nos ilumina.

Ela será usada predominantemente nos 

símbolos em Hachura, usado também 

nos grafismos apresentados neste 

manual.

Marca
2.7 Cores

C: 100 M: 00 Y: 60 K: 60Logotipo

Pantone P 132-16 U

R: 0 G: 83 B: 70 

Esta cor será usada para a Tipologia 

aqui representada, também será usada 

para as siglas das secretarias e como 

background.

Para as fontes e backgrounds foi utilizada 

a cor Verde Musgo, mesma cor usada no 

Mercado Municipal Adholpho Lisboa. 

O verde representa também nossa riqueza 

ecológica e por Manaus estar no centro da 

Floresta Amazônica.
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Marca
2.7 Cores

É importante reproduzir as cores fiéis de acordo com as informações aqui apresentadas.

Marca
2.8 Cores | Brasão | Monocromático

Nas impressões e reproduções em que não há a possibilidade de uso de cores, recomenda-se 

usar preferencialmente esta versão monocromática da marca, de acordo com as escalas de 

preto e cinza.



3130 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUSMANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Marca
2.9 Tipografia | Alfabeto primário

Para Fonte Principal nos inspiramos na Tipologia “Philosopher Bold”.

(1) Com a alusão ao Brasão Original e ao período de sua concepção resgatamos 

também na tipologia a riqueza de detalhes de nossos monumentos, suas curvas 

tiradas de elementos naturais trabalhada em aço da revolução industrial.

(2) Nossas construções também nos dão uma base sólida, que permanece até os dias 

de hoje e também foi representada na nossa tipologia principal.

(1)

(2)

Marca
2.9 Tipografia | Alfabeto primário

2.17 Tipografia | Alfabeto secundário

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  
q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
0123456789

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
0123456789

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  
q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
0123456789

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  
q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
0123456789

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  
q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
0123456789

Philosopher Bold

Intro Bold

Philosopher Regular

Intro Regular

Intro light 
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Marca
2.10 Positivo e Negativo

Não havendo possibilidade de impressão e reprodução da marca monocromática, em escala de

preto e cinza, conforme demonstrado anteriormente, é permitido o uso da marca em preto es-

tilo Hachura, nas versões positiva e negativa.

Marca
2.11 Contraste claro/escuro

A marca, na sua concepção original, deve ser aplicada preferencialmente sobre fundo branco.

Quando for inevitável aplicá-la em fundos escuros, recomenda-se que sejam nas cores preto ou

verde Manaus, conforme demonstrado acima: mantendo-se o símbolo nas suas cores originais

e aplicando o logotipo em branco.

005448

005448
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Marca
2.12 Redução mínima | Assinatura vertical e horizontal

Redução mímina de 1,5 cm de altura para o escudo vertical.

Redução mímina de 2,5 cm de largura para o escudo horizontal.

2,5 cm

1,5 cm005448

Marca
2.13 Área de reserva/Proteção | Assinatura vertical

A área de reserva define a distância que deve ser mantida entre a marca e os demais elementos 

de uma determinada peça ou layout, de maneira a preservar a sua perfeita visualização. Para isso, 

é necessário respeitar as distâncias laterais, superior e inferior demonstradas nesta página.

005448

005448
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Marca
2.14 Área de reserva/Proteção | Assinatura horizontal

O mesmo se aplica para assinatura horizontal.

Marca
2.15 Restrições

Nesta página estão exemplificadas algumas das interferências e aplicações previamente vedadas, 

por alterar as características estruturais da marca ou prejudicar a sua leitura.

As proporções não podem ser alteradas.

As cores não podem ser alteradas.

Não pode ser reconstruída ou modificada.

Não pode ser impressa em baixa resolução.

Não é permitido o uso de sombras.

-
cussidem, cus confecem, nuntis cus. La vast? Cat, consus aus, vivi-
vivis. Ela diiste aucerissus bon dem sum turnihil con dent? Nihic 
missum, vivignam avessed iurbitam te nos menatus, quemus hoste 
in hum sulicivis, sena, C. Endet auTum ademo confecu lvirmih 
ilicavo caediuro it, aut aucerfe cipio, C. Hucepos, P. Muliam ocum 
molicid estora omnium Rommorit. Itantium moveror inprem, 
quem pectuis mente nocul consus poerediceri ce vit.Hil constil vi-
vasdam quissena, C. Itast L. Nam es su mis num se, C. Romnequo

-
cussidem, cus confecem, nuntis cus. La vast? Cat, consus aus, vivi-
vivis. Ela diiste aucerissus bon dem sum turnihil con dent? Nihic 
missum, vivignam avessed iurbitam te nos menatus, quemus hoste 
in hum sulicivis, sena, C. Endet auTum ademo confecu lvirmih 
ilicavo caediuro it, aut aucerfe cipio, C. Hucepos, P. Muliam ocum 
molicid estora omnium Rommorit. Itantium moveror inprem, 
quem pectuis mente nocul consus poerediceri ce vit.Hil constil vi-
vasdam quissena, C. Itast L. Nam es su mis num se, C. Romnequo

-
cussidem, cus confecem, nuntis cus. La vast? Cat, consus aus, vivi-
vivis. Ela diiste aucerissus bon dem sum turnihil con dent? Nihic 
missum, vivignam avessed iurbitam te nos menatus, quemus hoste 
in hum sulicivis, sena, C. Endet auTum ademo confecu lvirmih 
ilicavo caediuro it, aut aucerfe cipio, C. Hucepos, P. Muliam ocum 
molicid estora omnium Rommorit. Itantium moveror inprem, 
quem pectuis mente nocul consus poerediceri ce vit.Hil constil vi-
vasdam quissena, C. Itast L. Nam es su mis num se, C. Romnequo

-
cussidem, cus confecem, nuntis cus. La vast? Cat, consus aus, vivi-
vivis. Ela diiste aucerissus bon dem sum turnihil con dent? Nihic 
missum, vivignam avessed iurbitam te nos menatus, quemus hoste 
in hum sulicivis, sena, C. Endet auTum ademo confecu lvirmih 
ilicavo caediuro it, aut aucerfe cipio, C. Hucepos, P. Muliam ocum 
molicid estora omnium Rommorit. Itantium moveror inprem, 
quem pectuis mente nocul consus poerediceri ce vit.Hil constil vi-
vasdam quissena, C. Itast L. Nam es su mis num se, C. Romnequo

-
cussidem, cus confecem, nuntis cus. La vast? Cat, consus aus, vivi-
vivis. Ela diiste aucerissus bon dem sum turnihil con dent? Nihic 
missum, vivignam avessed iurbitam te nos menatus, quemus hoste 
in hum sulicivis, sena, C. Endet auTum ademo confecu lvirmih 
ilicavo caediuro it, aut aucerfe cipio, C. Hucepos, P. Muliam ocum 
molicid estora omnium Rommorit. Itantium moveror inprem, 
quem pectuis mente nocul consus poerediceri ce vit.Hil constil vi-
vasdam quissena, C. Itast L. Nam es su mis num se, C. Romnequo

-
cussidem, cus confecem, nuntis cus. La vast? Cat, consus aus, vivi-
vivis. Ela diiste aucerissus bon dem sum turnihil con dent? Nihic 
missum, vivignam avessed iurbitam te nos menatus, quemus hoste 
in hum sulicivis, sena, C. Endet auTum ademo confecu lvirmih 
ilicavo caediuro it, aut aucerfe cipio, C. Hucepos, P. Muliam ocum 
molicid estora omnium Rommorit. Itantium moveror inprem, 
quem pectuis mente nocul consus poerediceri ce vit.Hil constil vi-
vasdam quissena, C. Itast L. Nam es su mis num se, C. Romnequo

-
cussidem, cus confecem, nuntis cus. La vast? Cat, consus aus, vivi-
vivis. Ela diiste aucerissus bon dem sum turnihil con dent? Nihic 
missum, vivignam avessed iurbitam te nos menatus, quemus hoste 
in hum sulicivis, sena, C. Endet auTum ademo confecu lvirmih 
ilicavo caediuro it, aut aucerfe cipio, C. Hucepos, P. Muliam ocum 
molicid estora omnium Rommorit. Itantium moveror inprem, 
quem pectuis mente nocul consus poerediceri ce vit.Hil constil vi-
vasdam quissena, C. Itast L. Nam es su mis num se, C. Romnequo
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in hum sulicivis, sena, C. Endet auTum ademo confecu lvirmih 
ilicavo caediuro it, aut aucerfe cipio, C. Hucepos, P. Muliam ocum 
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Marca
2.15 Restrições

Nesta página estão exemplificadas algumas das interferências e aplicações previamente vedadas, 

por alterar as características estruturais da marca ou prejudicar a sua leitura.

Não se deve rotacionar a marca.

Não se deve adicionar efeito de 3D à marca.

Não pode ser utilizada em qualquer tipo de fundo.

A área de reserva não pode ser alterada.

-
cussidem, cus confecem, nuntis cus. La vast? Cat, consus aus, vivi-
vivis. Ela diiste aucerissus bon dem sum turnihil con dent? Nihic 
missum, vivignam avessed iurbitam te nos menatus, quemus hoste 
in hum sulicivis, sena, C. Endet auTum ademo confecu lvirmih 
ilicavo caediuro it, aut aucerfe cipio, C. Hucepos, P. Muliam ocum 
molicid estora omnium Rommorit. Itantium moveror inprem, 
quem pectuis mente nocul consus poerediceri ce vit.Hil constil vi-
vasdam quissena, C. Itast L. Nam es su mis num se, C. Romnequo
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quem pectuis mente nocul consus poerediceri ce vit.Hil constil vi-
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in hum sulicivis, sena, C. Endet auTum ademo confecu lvirmih 
ilicavo caediuro it, aut aucerfe cipio, C. Hucepos, P. Muliam ocum 
molicid estora omnium Rommorit. Itantium moveror inprem, 
quem pectuis mente nocul consus poerediceri ce vit.Hil constil vi-
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Marca
2.15 Restrições

É proibido o uso da marca em versões monocromáticas que não seja a versão em preto já apre-

sentada. Casos excepcionais ou forçosos, em decorrência de limitações técnicas, devem ser obri-

gatoriamente submetidos à SEMCOM.
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Marca
2.15 Restrições

É vedado o uso da marca com o texto contínuo em apenas uma linha a fim de evitar problemas 

com a legibilidade e não pregnância da marca da Prefeitura. 

PREFEITURA DE MANAUS

PREFEITURA DE MANAUS
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3. Assinaturas

Prefeitura Municipal de Manaus
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Assinaturas Administração Direta

Não é permitido o uso de marcas específicas para as Secretarias. As assinaturas das secretarias de-

vem ser feitas conforme orientação, com alinhamento centralizado, em uma, duas ou quatro linhas no 

máximo, de acordo com a extensão de cada nome. Deve-se utilizar somente a tipografia, para siglas, 

Philosopher Bold e para descrição a tipografia Intro Book Alt . O corpo deve ser proporcional à marca 

da Prefeitura de Manaus, conforme o mesmo diagrama. O espaçamento entre letras deverá ser de 0.

3.1  Vertical 

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM

1/3X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM

1/2X

1/4X
1/4X

X = 1/4 da altura do brasão

X 1/2X 1/3X 1/4X 1/5X

3.2  Horizontal 

Não é permitido o uso de marcas específicas para as Secretarias. As assinaturas das secretarias de-

vem ser feitas conforme orientação, com alinhamento centralizado, em uma, duas ou quatro linhas no 

máximo, de acordo com a extensão de cada nome. Deve-se utilizar somente a tipografia, para siglas, 

Philosopher Bold e para descrição a tipografia Intro Book Alt . O corpo deve ser proporcional à marca 

da Prefeitura de Manaus, conforme o mesmo diagrama. O espaçamento entre letras deverá ser de -50 e

entrelinhas na proporção 1/2x.

Assinaturas 

X = 1/4 da altura do brasão

X 1/2X 1/3X 1/4X

X

X

X

X
X

X

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM

1/3X

1/4X

1/4X
1/5X

X = 1/4 da altura do brasão

X 1/2X 1/3X 1/4X

X

X

X

X
X

X

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM

1/3X

1/4X

1/4X
1/5X

Administração Direta
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3.3 Vertical | Conjunta

Assinaturas          Conjunta

X

X

X = Conforme orientação do Manual

de uso da marca do GOVERNO FEDERAL

3.4 Horizontal | Conjunta

Assinaturas          Conjunta

X

X

X = Conforme orientação do Manual

de uso da marca do GOVERNO FEDERAL
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Prefeitura Municipal de Manaus

4. Grafismo
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Grafismo

Para fortalecer a identidade visual, acrescenta-se o grafismo acima. Pode ser redimensionado de acordo com a proporção 

do material a ser aplicado. Para manter a escala é necessário evitar redimensioná-lo na vertical, aconselha-se redimensionar 

sempre na horizontal.

4.1 Cores Grafismo

C: 00 M: 14 Y: 39 K: 23

Pantone P 16-11 U

R: 210 G: 187 B: 144 

C: 100 M: 00 Y: 60 K: 60

Pantone P 132-16 U

R: 0 G: 83 B: 70 

Grafismo
4.1 Cores Grafismo
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Prefeitura Municipal de Manaus

5. Papelaria
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Papelaria
5.1 Papel timbrado | Administração

Avenida Brasil, 2971 - Compensa II
Manaus-AM - CEP 69036-110

 T: +55 92 3625-6836
www.manaus.am.gov.br

Papelaria
5.1 Papel timbrado | Administração | Aplicação
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Papelaria
5.2 Papel timbrado | Secretarias 

Av. Barcelos, 625 – Praça 14 de Janeiro
CEP: 69020-200
(92) 3214-9836 / 3214-9062
fumipeq@pmm.am.gov.br

FUMIPEQ 
Fundo Municipal de Fomento à 

Micro e Pequena Empresa
(Vinculado à SEMTRAD)

Papelaria
5.2 Papel timbrado | Aplicação
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Papelaria 
5.3  Cartões de visita | Prefeito

A R T H U R  V I R G Í L I O  N E T O
Prefeito

T:  +55 92 3625-3440
E:  agendaprefeito45@hotmail.com

Avenida Brasil, 2971 - Compensa II
Manaus-AM - CEP 69036-110
www.manaus.am.gov.br

ARTHUR VIRGÍLIO NETO
Mayor

+55 92 3625-3440
agendaprefeito45@hotmail.com

Avenida Brasil, 2971 - Compensa II
Manaus-AM - CEP 69036-110
www.manaus.am.gov.br

CITY HALL

ARTHUR VIRGÍLIO NETO
Prefeito

Avenida Brasil, 2971 - Compensa II
Manaus-AM - CEP 69036-110
www.manaus.am.gov.br

55 92 3625-3440
agendaprefeito45@hotmail.com

Papelaria 
5.3  Cartões de visita | Prefeito | Aplicação
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Papelaria
5.5 Pasta com bolso | Administração
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Papelaria
5.7 Envelope A4 | Administração
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Papelaria
5.9 Envelope carta

Avenida Brasil, 2971 - Compensa II
Manaus-AM - CEP 69036-110
 Tel: +55 92 3625-7049 | 7437
www.manaus.am.gov.br

Papelaria
5.10 Crachá

Função:

Matrícula:

Nome Sobrenome
Nome:

Ips, sessuli causquo vid 

000.000-0A

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM
Esta carteira é de uso estritamente pessoal.

É obrigatório o seu uso na lapela ou em
local de fácil visualização, para acesso e

circulação nas dependências do(a)  
órgão público.

A(o) órgão público  exigirá a sua devolução 
no caso de desligamento definitivo do

funcionário.

O seu uso indevido implica em
 sanções disciplinares

Titular do Órgão

Nome Completo:

RG:

CPF: Tipo Sanguíneo:

Orgão Emissor:
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Prefeitura Municipal de Manaus

6. Sinalização



6766 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUSMANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Alvará de funcionamento 29,7x21 cm (A4), marca da Prefeitura em 30% do tamanho, sobre fundo

verde.

Sinalização
6.1 Placa alvará

ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO

Razão Social Inscrição Municipal

Nome do Estabelecimento Data de Expedição

Endereço Complemento

Bairro

Descrição da Atividade Principal

Descrição da Atividade Secundária

- Válido somente com o pagamento da taxa correspondente ao exercício vigente.
- Válido somente com o pagamento da taxa correspondente ao exercício vigente.

- Válido somente com o pagamento da taxa correspondente ao exercício vigente.
- Válido somente com o pagamento da taxa correspondente ao exercício vigente.

Ativ. Princ

Ativ. Secun

ATENÇÃO

Matrícula/Inscrição do IPTU

NOME DA EMPRESA 123456789

18/05/2017

12345

NOME DA EMPRESA

Avn Brasil

Compensa II

ESTABELECIMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM GERAL

(LEI Nº 458/98 ART . 13, PARÁGRAFO ÚNICO)

L 02

Secretaria Municipal de
Economia e Finanças

SEMEF

Sinalização
6.1 Placa alvará | Aplicado
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Sinalização
6.2 Placa de obra |  Vertical

Tamanho proporcional: 2x3m. Tipografia utilizada: INTRO BLACK CAPS com entreletras +20 . Entrelinha

com mesmo tamanho do corpo do texto. Texto alinhado à esquerda. Marca e assinatura dos órgãos

centralizados.

Sinalização
6.3 Placas de obras licenciadas

Proporção: 2x1. Tipografia utilizada: INTRO BLACK CAPS com entreletras +20 . Entrelinha com mesmo

tamanho do corpo do texto. Texto alinhado à esquerda. Marca ao lado esquerdo sobre o fundo verde.
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Sinalização
6.4 Frota | Veículo passeio

Dependendo da área a ser adesivada, podem ser utilizada as duas assinaturas (vertical e horizontal) da

marca da Prefeitura. Está prevista a aplicação dos órgãos com suas respectivas siglas respeitando o

arejamento e a área de reserva prevista neste manual.

Secretaria Municipal de

Comunicação

SEMCOM

Sinalização
6.5 Frota | Veículo utilitário

Dependendo da área a ser adesivada, podem ser utilizada as duas assinaturas (vertical e horizontal) da

marca da Prefeitura. É importante observar o arejamento e a área de reserva prevista neste manual.

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM
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Sinalização
6.6 Frota | Van

Dependendo da área a ser adesivada, podem ser utilizada as duas assinaturas (vertical e horizontal) da

marca da Prefeitura. É importante observar o arejamento e a área de reserva prevista neste manual.

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM

Sinalização
6.7 Frota | Caminhão

Dependendo da área a ser adesivada, podem ser utilizada as duas assinaturas (vertical e horizontal) da

marca da Prefeitura. É importante observar o arejamento e a área de reserva prevista neste manual.

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM

x/2

x/2
Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM
x x

x

x/2

2x

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM

Secretaria Municipal de
Comunicação

SEMCOM
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Prefeitura Municipal de Manaus

7. Aplicações
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Aplicações
7.1 Camisa | Polo

Conforme explicado na Pág 16, uso pra bordado será utilizada a marca de assinatura estilo hachura.

Aplicações
7.1 Camisa | Polo 
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Aplicações
7.2 Camiseta

Conforme explicado na Pág 16, uso pra bordado será utilizada a marca de assinatura estilo hachura.
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