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A marca da Prefeitura de Nova Lima é a representação gráfica do 

território da cidade, seu mapa, e, ao mesmo tempo, o elo que une cada 

canto do município com um único propósito: uma cidade melhor para 

todas e todos. Composta por várias cores, elas se entrelaçam em um 

gradiente, a fim de demonstrar como a diversidade pode ser fluida, e 

como as diferenças podem convergir para o bem comum.

Trabalhar esses conceito é fundamental para comunicar uma Nova Lima 

de todos e uma Prefeitura que olha para todos.



35e47d c62% m% y74% k%

3ecdf3 c60% m% y3% k%

6c60e6 c68% m67% y0% k%

dd2287 c8% m97% y7% k%

e6502c c4% m84% y95% k%

444444 c67% m60% y59% k44%

c6c6c6 c22% m17% y18% k%

O gradiente utilizado na marca é feito de uma mescla de 5 cores. Todas 

podem ser utilizadas nas aplicações da marca.Cores



Intelo Thin
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz 0123456789 !@#$%ˆ&*()

Intelo Medium
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz 0123456789!@#$%ˆ&*()

Intelo Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz 0123456789!@#$%ˆ&*()

Intelo Extrabold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz 0123456789!@#$%ˆ&*()

Inter Regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz 0123456789!@#$%ˆ&*()

Inter Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz 0123456789!@#$%ˆ&*()

A tipografia institucional da marca é a Intelo Family Font.

E, como fonte auxiliar, a tipografia usada é a Family Inter.Tipografia



O valor de X é a distância entre o símbolo e a tipografia da marca.

A distância entre o símbolo e o tipo se aplicam para criar a margem de 

segurança da marca que é de 5x.Proporções da marca



Aplicações em preto e branco ou tons de cinza. A marca negativa deverá ser 

aplicada sobre fundos com cores que não se equilibram com o gradiente do 

símbolo.

Marca p&b e negativa



Aplicação marca colorida com fundos

Em caso de fundos coloridos, utilizar a marca monocromatica. Em outras 
porcentagens de preto usar a marca negativa. A marca colorida deverá ser 
aplicada sobre tons que contrastam com suas cores. Para outros fundos usar 
um box branco para calçar a marca com respiro de 3x para todos os lados.

Para fundos coloridos chapados, utilizar a marca colorida em sua versão 
negativa ou a versão monocromática. Para fundos fotográficos ou com 
degradê, usar a versão monocromática ou com um box branco,  
obedecendo o respiro de 3x para todos os lados.



Aplicações em preto e branco ou tons de cinza. A marca negativa deverá ser 

aplicada sobre fundos com cores que não se equilibram com o gradiente do 

símbolo.

Marca p&b e negativa



 
Aplicação marca colorida com fundos

Em caso de fundos coloridos, utilizar a marca monocromatica. Em outras 
porcentagens de preto usar a marca negativa. A marca colorida deverá ser 
aplicada sobre tons que contrastam com suas cores. Para outros fundos usar 
um box branco para calçar a marca com respiro de 3x para todos os lados.

Para fundos coloridos chapados, utilizar a marca colorida em sua versão 
negativa ou a versão monocromática. Para fundos fotográficos ou com 
degradê, usar a versão monocromática ou com um box branco,  
obedecendo o respiro de 3x para todos os lados.



 Para outros fundos, onde a marca não, usar um box branco para calçar a 
marca respeitando 3x para todos os lados de respiro da marca.Área de respiro Box Branco
Quando a aplicação exigir o uso do box branco, sua construção deve obedecer 
a margem de 3x de cada lado, tanto para aplicação horizontal quanto para 
aplicação vertical.



prefeitura prefeitura
Cidade para todos Cidade para todos

É proibida a aplicação da marca em fundos variados sem respeitar o item de 

aplicação anterior.Como não aplicar



Cidade 
para todos Cidade 

para todos

Cidade 
para todos

Cidade 
para todos

Cidade 
para todos

As proporções da marca precisam ser respeitadas, sendo proibida a sua alteração.

Proporções proibidas



Para uma leitura satisfatória, a redução mínima da marca horizontal é a 

proporção da largura de 4cm. E, para a marca vertical, 2cm de altura.Tamanho mínimo

4cm

6cm

7cm

2cm

4cm



300px
220px

Para uma leitura satisfatória, a redução mínima da marca horizontal é 300px, e, 

para a marca vertical, 220px de altura.Tamanho mínimo em pixel



aplicações
da marca
-

Prefeitura de Nova Lima



O slogan deverá acompar a marca em todas as aplicações publicitárias com duas 

versões de aplicação. Horizontal: 1x de distância da marca ao lado direito da tipografia 

da marca-mãe, com altura proporcional. 

Vertical: 1x de separação para baixo da marca com altura proporcional. Ambas devem 

respeitar a largura da tipografica da marca-mãe. A fonte utilizada é a Intelo Light.

Aplicações prioritárias



O slogan deverá acompar a marca em todas as aplicações publicitárias com duas 

versões de aplicação. Horizontal: 1x de distância da marca ao lado direito da tipografia 

da marca-mãe, com altura proporcional. 

Vertical: 1x de separação para baixo da marca com altura proporcional. Ambas devem 

respeitar a largura da tipografica da marca-mãe. A fonte utilizada é a Intelo Light.

Aplicações prioritárias



As peças corporativas institucionais precisam unir todos os elementos gráficos e ao 

mesmo tempo representar a Prefeitura de maneira moderna, simples e objetiva.Exemplo de peças institucionais



marcas
de programas
e projetos
-
Prefeitura de Nova Lima



A marca da Prefeitura precisa estar sempre em protagonismo nas 

aplicações, quando em parceria com algum programa, projeto ou orgão.

Todas as marcas que assinarem em conjunto com a logo da Prefeitura 

Municipal de Nova Lima precisam respeitar as regras de convivência 

estabelecidas neste manual.

Marcas de projetos e programas



L

A

L

A

Quando aplicada a várias marcas conjuntas, respeitar a proporção da altura e do 

distanciamento deste documento. As marcas devem manter distância de 5x entre a 

marca da Prefeitura. As logos secundárias não poderão ter altura e nem largura 

superior que a tipografia da marca “Nova Lima prefeitura”. Para logos quadradas ou 

retangulares com largura inferior a 1,5 vez a sua altura, a altura deve respeitar 1,5 vez da 

tipografia da marca “Nova Lima prefeitura”. 

Exemplo de aplicação de várias marcas conjuntas



L

A

1,5  (A)

A

Quando aplicada a várias marcas conjuntas, respeitar a proporção da altura e do 

distanciamento deste documento. As marcas devem manter distância de 5x entre a 

marca da Prefeitura. As logos secundárias não poderão ter altura e nem largura 

superior que a tipografia da marca “Nova Lima prefeitura”. Para logos quadradas ou 

retangulares com largura inferior a 1,5 vez a sua altura, a altura deve respeitar 1,5 vez da 

tipografia da marca “Nova Lima prefeitura”. 

Exemplo de aplicação de várias marcas conjuntas



identidade
-

Prefeitura de Nova Lima



A identidade imagética da Prefeitura é moderna, simples, clara e objetiva. O 

sistema de design tem como foco facilitar o entendimento de tudo que a 

gestão comunica de forma minimalista e didática. Por isso, foram projetados 

diretrizes para que a identidade cumpra com seu objetivo final. 

As campanhas criadas poderão trazer novos elementos, mas todo pacote de 

peças institucionais deve seguir os direcionamentos apontados neste manual.

Identidade



Para uma construção de identidade efetiva, tiramos do gradiente da marca-mãe 

combinações de cores para serem desdobradas na identidade institucional, tanto em 

ambientes digitais quanto offline.

Organização por cores

3ecdf3 6c60e6

Desenvolvimento, 
inovação, geração de 

emprego, projetos 
estratégicos

35e47d3ecdf3

Saúde

e6502cdd2287

Social, habitação

dd2287 6c60e6

Educação

6c60e6 35e47d

Meio ambiente,
política urbana

e6502c6c60e6

Obras, segurança 
e mobilidade

dd228735e47d

3ecdf3 dd2287

Turismo

35e47d 3ecdf3 6c60ec dd2287 e6502c

Administração, 
Governo e Fazenda

e6502c3ecdf3

35e47d e6502c

Ouvidoria,
controladoria, 
procuradoria

Cultura

 Esporte e lazer



Exemplo de placas de obra/rua 5x2m

No exemplo acima, utilizamos as cores referentes ao setor Obras. Gradiente feito em 

poliamida e fundo chapado feito com tinta refletiva. Com no máximo 60 caracteres. 

A aplicação da marca ou marca conjunta pode ter um calço branco com bordas 

arredondadas, respeitando a área de segurança das marcas.

Nome do projeto ou
da obra em até três 
linhas corridas
Valor da obra: R$0000000
Prazo: 00/00/00
Execução: Nome da empresa Marca parceira

prefeitura
Cidade 
para todos

Nome do projeto ou
da obra em até três 
linhas corridas
Valor da obra: R$0000000
Prazo: 00/00/00
Execução: Nome da empresa Marca parceira

prefeitura
Cidade 
para todos



No exemplo acima, utilizar a cor laranja referente a Obras. Tinta reflexiva

e texto com no máximo 60 caracteres em até três linhas. A aplicação da 

marca ou marca conjunta pode ter um calço branco com bordas 

arredondadas, respeitando a área de segurança das marcas.

Exemplo de placa de obra/rua 1,5x2m

Atenção

Marca parceira

prefeitura
Cidade 
para todos

Texto 
em até 
3 linhas

Marca parceira



No exemplo acima, utilizamos as cores referentes ao setor Saúde. 

A aplicação da marca ou marca conjunta pode ter um calço branco com 

bordas arredondadas, respeitando a área de segurança das marcas.

Exemplo de placa de equipamento público

UBS 
Jardim
Canadá

prefeitura
Cidade 
para todos



No exemplo acima, utilizamos as cores referentes ao setor Educação. 

Exemplo de placa de equipamento público

Florie 
Wanderley
Dias

Escola Municipal

prefeitura
Cidade 
para todos



No exemplo acima, utilizamos as cores referentes ao setor Social. 

A aplicação da marca ou marca conjunta pode ter um calço branco com 

bordas arredondadas, respeitando a área de segurança das marcas.

Exemplo de placa de equipamento público

Centro de Referência de Assistência Social
prefeitura

Cidade 
para todos

CRAS Nordeste



A frota deverá seguir os mesmos princípios dos materiais corporativos 

institucionais.Exemplo de aplicações de frota



Placa de Inauguração

JOÃO MARCELO DIEGUEZ PEREIRA
Prefeito

DIOGO JONATA RIBEIRO
Vice-Prefeito

DIOGO GARZON HENRIQUE
Secretário Municipal de Saúde

Setembro de 2022

David Finlay

INAUGURAÇÃO
UBS GALO

JOÃO MARCELO DIEGUEZ PEREIRA
Prefeito

DIOGO JONATA RIBEIRO
Vice-Prefeito

DIOGO GARZON HENRIQUE
Secretário Municipal de Saúde

Setembro de 2022

David Finlay

INAUGURAÇÃO
UBS GALO



Toda peça que tiver a aplicação da logo da Prefeitura Municipal de Nova Lima, 

deverá ser enviada para a aprovação da Secretaria de Comunicação do 

município através do e-mail: comunicacao@pnl.mg.gov.br

Uso da marca




