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ANEXO V 
MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL – 

APLICAÇÃO DAS MARCAS DO FMC 

 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA E ESPORTE 

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
EDITAL 01/2020 

 

                    Importante: Todas os projetos, ações e ou realizações que recebam o apoio do 

Fundo Municipal de Cultura de Santa Rosa, obrigatoriamente, deverão ostentar os 

logotipos do Fundo Municipal de Cultura e da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e 

Esporte, bem como o Brasão do Município de Santa Rosa. 

                    1. As marcas estão disponíveis no endereço eletrônico: 

www.santarosa.rs.gov.br 

                    2. As marcas não podem sofrer quaisquer tipos de alterações em seu formato, 

conteúdo ou cores. 

                    3. Em caso de as marcas serem aplicadas em fundo colorido, as mesmas 

deverão estar em um retângulo branco para que as cores originais dos logos não tenham 

sua visualização prejudicada. Esta área de proteção deverá ter um distanciamento de 

margem suficiente para dar destaque às marcas. 

                    4. O Brasão do Município de Santa Rosa e os logos do Fundo Municipal de 

Cultura e da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, deverão ser aplicados da 

seguinte maneira conforme o produto resultante do projeto: 

                    a) Em peças de CDs ou DVDs a marca deverá constar impressa no disco, em uma 

área de pelo menos 20%, se houver encarte, o mesmo deverá ter na contracapa em uma 

área de pelo menos 25%, e, no estojo ou box do CD ou DVD, as marcas deverão ser 

impressas na contracapa em um espaço de 25%; 
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                    b) Em material impresso com páginas como livros, cadernos, catálogos, folders, 

e congêneres, as marcas deverão ser aplicadas na contracapa, ocupando pelo menos 25% 

do espaço total da página; 

                    c) Em material impresso como cartazes, banners e afins, as marcas deverão ser 

aplicadas na parte inferior da peça, ocupando um espaço de pelo menos 20% do total; 

                    d) Em postais, no verso em uma área de pelo menos 20%; 

                    e) Em caso de material audiovisual, o brasão do município de Santa Rosa e os 

logos do Fundo Municipal de Cultura e da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e 

Esporte, deverão ser exibidas na abertura da peça por pelo menos 10 segundos e no fim, 

durante os créditos; 

                   f) peças de áudio deverão conter apoio cultural da Secretaria de 

Desenvolvimento de Cultura e Esporte do município de Santa Rosa através do Fundo 

Municipal de Cultura; 

                    g) peças audiovisuais para veiculação em TV deverão conter as logomarcas no 

final; 

                    h) Em caso de shows, eventos, apresentações e similares as marcas deverão ser 

exibidas no palco ou em local visível a todo o público. 

 

                    5.1. Todo material gráfico e de divulgação utilizado, previsto ou não no projeto, 

deverá ser submetido para análise e aprovação da Secretaria de Desenvolvimento de 

Cultura e Esporte e da Comissão Municipal de Incentivo a Cultura - CMIC do Fundo 

Municipal de Cultura antes da sua veiculação. 

                    6. Em todos os eventos que aconteçam “ao vivo” deve ser feita pelo menos uma 

citação no início e outra no final, ao público, do apoio cultural da Secretaria de 

Desenvolvimento de Cultura e Esporte do Município de Santa Rosa através do Fundo 

Municipal de Cultura. 

                    7. Compete ao proponente registrar através de fotos, vídeos ou quaisquer 

outros meios a realização das exigências deste anexo, inclusive a apresentação do banner 
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no local, constando o apoio cultural ao projeto, para fins de prestação de contas, os quais 

deverão ser anexados ao relatório final para comprovação da execução do projeto. 

                    8. O presente anexo poderá ser alterado consoante orientações da Secretaria 

de Desenvolvimento de Cultura e Esporte. 


