
 

 

 

 

DECRETO N.º 1.511, DE 22 DE ABRIL DE 2013. 

 

 

 

 

Cria a Logomarca Institucional da Prefeitura de 

Cabeceira Grande, institui e aprova o Manual de 

Identidade Visual a ela correspondente e dá 

outras providências. 

 

 

 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 78 e 120, inciso I, alínea “h”, da Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO a elaboração de Layout para produtos gráficos, mormente 

o Manual de Identidade Visual, promovida por profissional técnico devidamente contratado, 

bem como a conformidade da Logomarca Institucional ora criada com o disposto no 

parágrafo 1° do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 92 da Lei Orgânica Municipal,  

  

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica criada a Logomarca Institucional da Prefeitura de Cabeceira 

Grande, com os padrões tipográficos, cromáticos, construção gráfica, especificações e 

proporções contidas em seu desenho, previstos no Manual de Identidade Visual a ela 

correspondente, ora instituído e aprovado na forma de anexo a este Decreto. 

 

Parágrafo único. A aplicação da Logomarca Institucional observará o conjunto 

de recomendações e especificações postadas no Manual de Identidade Visual e se dará, 

prioritariamente, na identificação de edifícios, veículos da frota oficial, publicações gráficas, 

peças promocionais e publicitárias em geral, material impresso de expediente, garantindo-se 

a padronização visual a que se destina.   

 

Art. 2° A Logomarca Institucional básica da Prefeitura de Cabeceira Grande é 

composta por um retângulo na cor azul, com os cantos arredondados, quebrado por um 

losango branco que abriga o Brasão do Município (na extremidade esquerda da logomarca), 

com a descrição formalizada pela Lei Municipal n.° 77, de 3 de dezembro de 1999, 

inclusive a especificação heráldica; ao lado direito da logomarca é descrito o nome da  
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instituição com a seguinte inscrição “Prefeitura de Cabeceira Grande” em letras maiores e 

na coloração branca valorizando destacadamente o nome do Município. 
 

§ 1º A Logomarca Institucional possui algumas variações e versões 

relacionadas, inclusive, ao tipo de material a ser aplicada, conforme disposto no Manual de 

Identidade Visual. 

 

§ 2º A Logomarca Institucional está desprovida de slogan, não podendo-se, 

assim, ser adotada nenhuma frase para aplicação, de forma separada ou associada, à 

logomarca, em observância do princípio da impessoalidade e da publicidade institucional.  

 

Art. 3° Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

 

I – Logomarca Institucional: é o elemento visual gráfico padronizado e 

distintivo que identifica a instituição; 

 

II – Identidade Visual: é o conjunto de elementos gráficos que representam 

determinada instituição, produto ou serviço, compreendendo todo e qualquer material 

gráfico tangível ou não que possua a imagem institucional; e 

 

III – Manual de Identidade Visual: e o documento que organiza os elementos 

institucionais, especificando formatos, cores e regras que orientam todas as manifestações 

visuais da instituição, constituindo-se referência imediata para utilização da marca e seu 

correto uso garante seus objetivos.  

 

Art. 4° A substituição de elementos gráficos utilizados nos impressos e nas 

mídias eletrônicas da Prefeitura de Cabeceira Grande pela Logomarca Institucional de que 

trata este Decreto far-se-á na medida da reposição dos estoques existentes. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Cabeceira Grande, 22 de abril de 2013; 17º da Instalação do Município. 

 

 

 

 

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 

Prefeito 

 



 

 

(Fls. 3 do Decreto n.° 1.511, de 22/4/2013) 

 

 

 

 

DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES 

Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais 


