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O conjunto obrigatório de logos deve ser sempre inserido sob a chancela INCENTIVO. 
E nunca como apoio, parceria, patrocínio ou qualquer outra denominação.

CONJUNTO OBRIGATÓRIO 
DE LOGOS E CHANCELA1

Para download do conjunto obrigatório de logos, acesse: pbh.gov.br/atendimentolmic

Este manual estabelece e orienta sobre as regras de 
aplicação do uso da marca da Lei Municipal de Incentivo 
à Cultura de Belo Horizonte.

Todas as peças de divulgação de projetos contemplados 
pela Lei deverão ser previamente aprovadas pela 
Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de 
Cultura | Fundação Municipal de Cultura, anteriormente 
à divulgação.

INTRO
DU

ÇÃO
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1.1. LOCALIZAÇÃO

Ao aplicar o conjunto de selos e marcas obrigatório, deve-se sempre mantê-lo como o 
último da barra abaixo da chancela em que se encontra, fechando a linha de marcas.

Obs.: somente caso haja a aplicação das marcas da Lei Federal e/ou da Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, sob a chancela Incentivo, deve-se seguir a 
ordem crescente de hierarquia do âmbito municipal, estadual, e por último, federal.

1.2. PROPORCIONALIDADE/FIDELIDADE

O conjunto de marcas deve ser aplicado observando-se sempre a proporção exata da 
sua estrutura geométrica e a fidelidade das cores. Em hipótese alguma, as marcas 
do conjunto poderão ser desmembradas, distorcidas em seu tamanho/proporção ou 
aplicadas separadamente.

1.3. APLICAÇÃO EM FUNDOS

Para fundos que comprometam a legibilidade do conjunto de logos, é obrigatório o 
uso das versões com moldura branca de proteção.

1.2 PROPORCIONALIDADE/FIDELIDADE

O conjunto de marcas deve ser aplicado observando-se sempre 
a proporção exata da sua estrutura geométrica e a fidelidade das 
cores. Em hipótese alguma, as marcas do conjunto poderão ser 
desmembradas, distorcidas em seu tamanho/proporção ou aplicadas 
separadamente.

1.3 APLICAÇÃO EM FUNDOS 

Para fundos que comprometam a legibilidade do conjunto de logos, é 
obrigatório o uso das versões com moldura branca de proteção. 
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Todos os projetos incentivados pela LMIC, além de atender às exigências de 
aplicação do conjunto de marcas, devem obrigatoriamente mencionar em todos os 
seus materiais de divulgação em posição de destaque a expressão abaixo, de acordo 
com os casos citados.

a) Quando não houver outros parceiros sob a chancela “Apresenta”, deve-se 
utilizar a expressão:

EXPRESSÃO 
DE APRESENTAÇÃO2

“A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de 
Cultura, apresenta:”

1.2 PROPORCIONALIDADE/FIDELIDADE

O conjunto de marcas deve ser aplicado observando-se sempre 
a proporção exata da sua estrutura geométrica e a fidelidade das 
cores. Em hipótese alguma, as marcas do conjunto poderão ser 
desmembradas, distorcidas em seu tamanho/proporção ou aplicadas 
separadamente.

1.3 APLICAÇÃO EM FUNDOS 

Para fundos que comprometam a legibilidade do conjunto de logos, é 
obrigatório o uso das versões com moldura branca de proteção. 

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta:

O encontro propões a reflexão
e o debate sobre a participação social,
a partir de textos literários e filosóficos.

HORA DO DEBATE: LITERATURA, FILOSOFIA E

PARTICIPAÇÃO

SOCIAL
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“A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal 
de Cultura, o/a __________, o/a ___________  e o/a ___________ 
apresentam:”

“A Prefeitura de Belo Horizonte, o/a __________, o/a __________ e 
o/a __________ apresentam:”

b) Quando houver outros parceiros:

ou

2.1. APLICAÇÃO DA MARCA NA VERTICAL

2.2. INCLUSÃO DO NÚMERO DO PROJETO

O número do projeto deverá ser inserido na mesma página do conjunto obrigatório 
de logomarcas, em qualquer posição, a critério do Empreendedor, desde que 
não comprometa e/ou interfira no posicionamento do conjunto obrigatório de 
logomarcas.

c) Quando houver necessidade de menção do MINC e Governo de Minas Gerais, 
deve-se seguir a ordem do âmbito Federal, em primeiro lugar, seguido do 
estadual e do municipal, como no exemplo:

“[Governo Federal], [Governo de Minas Gerais] e Prefeitura de Belo 
Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresentam:”

“[Governo Federal], [Governo de Minas Gerais] e Prefeitura de Belo 
Horizonte apresentam:”

Obs.: nos casos em que houver outro(s) patrocinador(es) ou parceiro(s) a ser incluído(s) 
sob a chancela “Apresenta”, fica facultado ao Empreendedor reduzir o termo para 
“A Prefeitura de Belo Horizonte e [demais patrocinadores/parceiros] apresentam:”, 
sempre devendo-se citar, primeiramente, a Prefeitura de Belo Horizonte.

NO DO PROJETO
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2.3. INCLUSÃO DO SELO DE REALIZAÇÃO

O selo oficial com a frase “Projeto realizado pela Sociedade Civil com recursos 
oriundos da Política de Fomento à Cultura Municipal” deve ser inserido, sob a 
chancela realização, por todos os empreendedores Pessoa Física que realizarem 
projetos por meio da LMIC. Este deve vir sempre à esquerda do conjunto de 
marcas, como apresentado nos exemplos a seguir:

REALIZAÇÃO:

REALIZAÇÃO:

REALIZAÇÃO:

REALIZAÇÃO:

REALIZAÇÃO:

Os empreendedores Pessoa Jurídica não necessitam aplicar o selo oficial apresentado neste item, 

podendo utilizar suas próprias marcas, sob a chancela Realização, conforme disposto no §4º do art. 

2º da Portaria 018/2018.
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CITAÇÕES 
ESPECÍFICAS3

3.1.  EVENTOS

Em casos de eventos de quaisquer naturezas, incluindo espetáculos, shows, mostras, 
festivais e congêneres, deverão ser veiculados áudios ou apresentação oral que 
antecedam as atividades, por meio da seguinte expressão:

“Este(a) [projeto e/ou outra qualificação] é realizado(a) com recursos da Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte”.

3.2. PRODUTOS

Para produtos, demais suportes/artefatos físicos e/ou objetos de cunho artístico, 
tais como livros, catálogos, revistas, CDs e vinis, dentre outros, é obrigatória a 
veiculação, em lugar de destaque, da seguinte expressão:

“Este(a) [projeto e/ou outra qualificação] foi realizado(a) com recursos da Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte”.

3.3. RELEASES

Para os releases ou qualquer tipo de comunicação com a imprensa, deverá constar a 
seguinte expressão:

 “Este(a) [projeto e/ou outra qualificação] é realizado com recursos da Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte”.

3.4. SPOTS  E JINGLES

Em spots, vinhetas e jingles deve ser citado, no início da veiculação e antes de 
quaisquer outras informações sobre o projeto cultural, o termo “A Prefeitura de 
Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta:” e, ao final, 
“Incentivo: Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte”.

3.5. VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO

Nos vídeos de divulgação, filmes ou quaisquer outros formatos em vídeo 
resultantes do projeto é necessário conter, no início do vídeo e antes de quaisquer 
outras informações sobre o projeto cultural, o termo “A Prefeitura de Belo 
Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta:” e, ao final, o 
número do projeto e o conjunto obrigatório de logomarcas sob a devida chancela 
Incentivo, sendo sempre o último a ser aplicado.

3.6. PLACAS DE OBRAS

Para projetos de construção, conservação, reforma ou quaisquer tipos de 
intervenção em imóveis, tombados ou não, é obrigatória a disponibilização de uma 
placa com o conjunto obrigatório de logomarcas, além do seguinte texto: “Este(a) 
[citar imóvel] foi [reformado ou construído ou restaurado] com recursos da Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte”.

3.7. DESCENTRA

Quando se tratar de projetos beneficiados pelo Edital Descentra, as citações/
frases previstas deverão ser acrescidas do termo “Edital Descentra”, da seguinte 
forma: “Este(a) [projeto e/ou outra qualificação] foi realizado(a) com recursos 
da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte / Edital Descentra” e/
ou, quando for o caso, “Incentivo: Lei Municipal de Incentivo à Cultura / Edital 
Descentra”. O conjunto de logomarcas, para todos os efeitos, será o mesmo 
determinado pelo item 1 deste Manual.
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Todo e qualquer material de divulgação dos projetos deverá ser aprovado pela 
Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Cultura | Fundação Municipal 
de Cultura. A solicitação de aprovação deverá ser enviada com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias para aprovação, pelo site pbh.gov.br/atendimentolmic e/ou quaisquer 
outros canais que venham a ser informados pela Secretaria Municipal de Cultura. O 
prazo para análise e retorno sobre o material enviado será de até 3 (três) dias úteis, a 
contar do recebimento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o setor responsável da Gerência de 
Fomento à Cultura: pbh.gov.br/atendimentolmic.

APROVAÇÃO 
DE MATERIAL E 
INFORMAÇÕES4

Este Manual não dispensa a observação de todas as demais obrigações 
constantes na Portaria SMC nº 18/2018.




