
























































































ORIENTAÇÕES AO PROPONENTE

LEI DE INCENTIVO 
AO ESPORTE

LEI DE INCENTIVO 
AO ESPORTE



MANUAL BÁSICO DE DIVULGAÇÃO 
DE IDENTIDADE VISUAL

OBS: Este material não dispensa a leitura do edital e o
conhecimento da legislação.

Esse manual dispõe sobre a utilização da logotipo da LIF, do brasão 
do município e das marcas dos patrocinadores na identidade visual 
dos projetos incentivados pela Lei 608/2018.

O proponente deverá observar a inserção das logomarcas de acordo
 com as orientações estabelecidas neste manual.

Os proponentes que apresentarem seus projetos à Comissão Técnica 
deverão apresentar, obrigatoriamente, até a data de da LIF 

assinatura  do contrato, o plano básico de divulgação da 
identidade visual, observando seu enquadramento nas 
especif cações constantes no manual.

A Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida disponibilizará o 
modelo de plano básico de divulgação. Caso haja dúvidas sobre 
alguma aplicação, o setor da LIF na Secretaria de Esporte e 
Qualidade de Vida deverá ser consultado para a validação de 
qualquer modelo que não esteja previsto neste manual.
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e deverão ser aprovadas previamente pelo corpo técnico da LIF. 
É proibido o uso de logotipo sem que se obedeça as especi�cações listadas neste
manual. A forma, as cores e a tipogra�a devem ser preservadas.

O logo da LIF é a principal assinatura da lei e deverá ser usada em 
todas as suas manifestações visuais: uniformes de treino e dos 
jogos oficiais; bonés, nos banners e backdrops; mídias sociais 
e em todos os canais que possam surgir a divulgação da marca 
como folhetos, impressos, eventos e todo tipo de publicidade.

Área de Não Interferência (respiro)
A marca da Lei de Incentivo deve ser aplicada preferencialmente em 
uma área livre de interferências ou margens, a fim de valorizar o 
logotipo sem que algum elemento exerça competição pela atenção.

Limite de redução
Para não comprometer a legibilidade da assinatura institucional, o 
logotipo não deve ter altura inferior a 1,5 cm para materiais impressos 

A aplicação  da  marca  deve seguir  rigorosamente as instruções  que se seguem

manual. A forma, as cores e a tipogra�a de em ser preservadas.

É obrigatória a menção do apoio institucional da LIF (Lei de Incentivo ao 
Esporte), com inserção de seu logo e do logotipo da Prefeitura de São 
José, em todas as atividades, bens ou serviços resultantes dos projetos 
por ela bene�ciado.

ASSINATURAS INSTITUCIONAISAPRESENTAÇÃO

                                  

 

= 1cm

1,5cm

proporção

LOGOTIPO OFICIAL

LOGOTIPO LIF LOGOTIPO ESTILIZADO APENAS 
PARA VESTUÁRIOS ESPORTIVOS



COSTAS

COSTAS

LOGOTIPO OFICIAL
LOGOTIPO ESTILIZADO APENAS 
PARA VESTUÁRIOS ESPORTIVOS

COSTAS

COSTAS

COSTAS

RESTRIÇÕES APLICAÇÕES

É proibido distorcer a logotipo da LIF e da Prefeitura 
ou alterar as cores institucionais e posições, 
desobedecer a proporção de inserção do selo 
e do logotipo, distorção por inclinação,
distorção por condensação, distorção de cor e
aplicação sem o nome.

Modelo com definição das cores, aplicação positiva e negativa,
aplicação chapada e aplicação sobre fundos.

Modelo de aplicação com a marca da LIF horizontal

Modelo de aplicação com o brasão da Prefeitura 
estilizado apenas para vestuários esportivos na
vertical e horizontal

Horizontal

Vertical

Horizontal
BRASÃO PREFEITURA

BRASÃO LIF

Modelo de aplicação com o brasão o�cial
da Prefeitura vertical e horizontal

Horizontal

Vertical



TIPOGRAFIA - BRASÃO
versão esportiva e estilizada para vestuarios esportivos

A tipogra�a utilizada é Myriad blackTamanho da fonte 
Posição Tamanho do espaçamento

Uso do Brasão

O proponente deverá observar a inserção do brasão do município, 
de acordo com o manual de identidade da Prefeitura

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
0123456789

A tipogra�a utilizada é Myriad blackTamanho da fonte 
Posição Tamanho do espaçamento

  Uso do logo da LIF

O proponente deverá observar a inserção do brasão do município,
de acordo com o manual de identidade da Prefeitura

TIPOGRAFIA - LOGOTIPO LIF

Myriad Pro - Bold / Myriad Pro - Semi Bold / Myriad Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
0123456789

PALETA DE CORES PALETA DE CORES

95 70   0 15

100 30   0  0

100  30  0   0

0   40 100 0

0  55  100 0

0    0    0 100

75  4   53  0

0    0    0   0

Myriad Pro - Bold / Myriad Pro - Semi Bold / Myriad Black



MALHA CONSTRUTIVA APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS

Distorção Alterar cores

Distorção Alterar cores

APOIO: REALIZAÇÃO:PATROCÍNIO:

EQUIPE ESPORTIVA

A malha deve ser utilizada para a reprodução do logotipo 
em suportes tridimensionais como placas, troféus, etc. 
Como também, para a reconstrução da mesma, respeitando
 o tamanho do módulo “X”.

Horizontal 3.40m

Vertical
1,00m

Vertical
1.5m

Horizontal 2.00m

BACKDROP

BANNER

RÉGUA DIGITAL

EQUIPE ESPORTIVA

Podendo haver variações

Podendo haver variações

Distorção Alterar cores

LOGOTIPO OFICIAL

LOGOTIPO ESTILIZADO APENAS 
PARA VESTUARIOS ESPORTIVOS

LOGOTIPO LIF



MODELO DE UNIFORME ESPORTIVO MODELO DE UNIFORME ESPORTIVO

BASQUETE VOLEIBOL

10 11
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