
MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS



Introdução
O presente Manual de Identidade Visual
visa promover a utilização correta e
consistente da identidade da Prefeitura
da Cidade de Fortaleza dos Valos, por meio de
instruções concisas e diretas. É importante
seguir as orientações deste manual para
que haja uma padronização de todos os
materiais produzidos pela Prefeitura.
Qualquer situação que aqui não esteja
prevista deverá ser rejeitada ou,
em caso de dúvida, o Departamento de
comunicação e assessoria de imprensa 
deverá ser contatado.



Logotipo
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Orientações para postagens

SUMÁRIO



O BRASÃO

Um dos aspectos mais importantes do
Brasão Municipal é a representação da
Agropecuária forte, que da o titulo de

"Celeiro Mecanizado do Rio grande do Sul".



Desde 2017 a administração municipal
iplementou o novo logotipo da Prefeitura
da Administração de Fortaleza dos Valos.

A Prefeitura
assim se apresenta em todos
os meios de comunicação,
impressos ou digitais.
Aqui você será orientado sobre
como aplicá-lo nos materiais
utilizados no seu dia a dia.

O Logotipo



As Variações do Logotipo

versão negativa versão colorida



CORES

A correta utilização das cores
institucionais asseguram
identidade e coerência à
comunicação da Prefeitura.
Ao lado encontram-se a definição
das cores para impressão direta



Usos Não Permitidos

Alterar proporções Alterar proporções Alterar cores

Alterar ordem Alterar formato



SECRETARIAS

EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGROPECUÁRIA MEIO AMBIENTE E TURISMO

OBRAS E TRÂNSITO

DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL 
DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



Publicações 
Brasão do Munícipio deve

estar sempre no canto
superior direito do card.

Logo da gestão e secretaria deve
constar no canto inferior esquerdo.

Não exagerar em cores no card

tam. 1080 x 1080

CARD PARA O FEED DAS REDES SOCIAIS



Publicações 

tam. 1080 x 1920Logo da gestão e secretaria deve
constar no canto inferior esquerdo.

Brasão do Munícipio deve
estar sempre no canto

superior direito do card.

Não exagerar em cores no card

PARA HISTÓRIA DO INSTAGRAM E FACE



Orientações para postagens 

O que é?
Quando?
Porque?
Para Quem?
Onde?



Tire a foto com o celular deitado

Segure com as duas mãos;
Não serão postadas selfies (peça a alguém para tirar a foto);
Não use zoom;
Mais luz, mais qualidade; 
Não edite as fotos. 

Orientações para a Foto 



Sempre lembre-se de marcar a prefeitura em
publicações (facebook, instagram, youtube e twitter).
 
Redes Sociais da Prefeitura > @pmfvoficial 
Compartilhem o conteúdo correspondente a sua
Secretaria e demais conteúdos da prefe.
 

Marcações 



Peça com antecendecia para que chegue nos prazos. 
 
Para montagem envie as informações. (basicamente o
mesmo questionário das fotos) 
 
Caso realize a montagem, siga os padrões estabelecidos
neste manual. 

Material Gráficos 



Todas as peças e produções da administração devem
seguir os padrões deste manual, se caso não encontrar
o que procura ou tiver dúvidas, entre em contato com o
departamento de comunicação e assessoria de
imprensa. 
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Fone: (55)33 28 - 1133
(55)9 9201 6354 Daniel 
(55)9 9128 8041 - Andrei Piovezan

e-mail: imprensapmfv@hotmail.com


