
 

 

 

Instrução Normativa SEGOV nº 003, de 16 de setembro de 2011 

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO, no exercício da competência que lhe é outorgada, considerando o 

decreto do Prefeito Municipal n. 79/2011 e a necessidade de se proteger as 

logomarcas do Governo Municipal da utilização indevida; resolve expedir a seguinte 

Instrução Normativa: 

 

 

DISPÕE SOBRE A VEICULAÇÃO DAS MARCAS DO GOVERNO MUNICIPAL 

 

 

Artigo 1º - Os logotipos do Governo Municipal são de utilização exclusiva da 

Prefeitura Municipal, não podendo ser veiculados em qualquer material que não o 

interno. 

Parágrafo único - O "caput" deste artigo aplica-se a todo e qualquer material, que 

vise a promoção ou divulgação de atividades realizadas por pessoas físicas ou 

jurídicas. 

 

 

Artigo 2º - Os interessados na divulgação das marcas do Governo, seja em 

materiais impressos de toda espécie, audiovisuais, ou em portais que não o 

www.itapema.sc.gov.br, e que queiram veicular as logomarcas da PREFEITURA 

MUNICIPAL, deverão encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Governo e 

Planejamento Estratégico, conforme Anexo I. 

 

Parágrafo Único - A solicitação deverá indicar: 

a) a natureza da informação a ser divulgada; 

b) cópia do material gráfico a ser produzido; 

c) o nome e endereço do "site" (caso a publicação for em portais); 



d) o nome do responsável pela divulgação; 

e) o nome do autor da informação; 

f) a finalidade da divulgação (se lucrativa ou não) 

 

 

Artigo 3º - As mesmas regras cabem a todo material a ser produzido pelas 

entidades que recebem apoio da Prefeitura Municipal através da celebração de 

convênios para a realização de eventos/atividades. 

 

 

Artigo 4º - A Secretaria de Governo e Planejamento Estratégico, em no máximo 

cinco dias úteis, promoverá a análise da conveniência e oportunidade da 

divulgação, encaminhando oportunamente o processo para a Procuradoria Jurídica 

para elaboração dos instrumentos adequados. 

 

 

Itapema, 16 setembro de 2011 

 

 

 

André Gobbo 
Secretário Municipal de Governo e 

Planejamento Estratégico 

  



ANEXO I 

 

 

Solicitação de autorização para uso de logomarca da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAPEMA 

 

 

Eu, FULANO, profissão, local de trabalho, solicito autorização para a veiculação da 

logomarca da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA em anexo, no material 

_______________, para divulgação da (atividade ou informação), de autoria de 

sicrano (quando não for do próprio solicitante), abaixo descrita: 

 

(descrição da atividade ou informação) 

 

 

Itapema, ....... 

  

  

_____________________________________ 

FULANO 

 

 

 

 

OBS: Juntar cópia da Carteira de Identidade e CPF do solicitante e protocolar a 

solicitação no Paço Municipal. 

 

 


