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MANUAL DE IDENTIDADE l      Introdução

O presente Manual de Identidade Visual visa 
promover a utilização correta do brasão da 
Prefeitura de São José dos Campos, por 
meio de instruções concisas e diretas. 

É importante seguir as orientações deste 
manual para que haja uma padronização de 
todos os materiais produzidos pela 
Prefeitura. 

Qualquer situação que aqui não esteja 
prevista deverá ser rejeitada ou, em caso de 
dúvida, a diretoria de publicidade da 
Prefeitura de São José dos Campos deverá 
ser contatada.



MANUAL DE IDENTIDADE l      História

Criação
O brasão de armas de São José dos 

Campos, de autoria de Afonso de Taunay 

e José Wasth Rodrigues, foi adotado pela 

Lei Municipal 180/1926. O desenho foi 

restaurado pela Lei Complementar 19, 

de 26 de agosto de 1948, rati�cado pela 

Lei Municipal 2178 de 1979 e alterado 

pela Lei Municipal 5.248 de 1998.

Descrição
Escudo português, cortado e partido o campo do 

chefe em dois quartéis e encimado pela coroa 

mural.

Primeiro quartel
Em campo de ouro, quatro cabeças de índios 

guaianases, afrontados e acantonados ladeando o 

brasão de José de Anchieta, como símbolos da 

fundação do povoado de São José no século 16.

Segundo quartel
Em campo de sinople (verde), um lírio e uma haste 

cruzados de prata, e uma faixa ondeante, também 

de prata, simbolizando o Rio Paraíba do Sul, 

constituindo as armas do município. 

Campo inferior
Metade do escudo, de goles (vermelho), uma 

panóplia bandeirante, arcabuz, espada, machado e 

bandeira, recordando a entrada dos desbravadores 

em terras de São José no século 16.

Coroa mural
Em couro, com cinco torreões, visíveis, tendo a 

porta principal, aclarada, o brasão do Morgado de 

Mateus.

Listão
Em prata, e letras de goles (vermelho) a divisa aura 

terraque generosa (generosos são meus ares e 

minha terra).

Suportes
Dois tenentes do terço miliciano criado para o 

norte de São Paulo, pelo Morgado de Mateus, 

então governador da província, e dois ramos de 

café fruti�cados, tudo ao natural, como ornamento 

exterior, sobre os quais se assenta o escudo.



MANUAL DE IDENTIDADE l      Cores e  Tipogra�a

Tipogra�a

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
0123456789

Myriad Pro - Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
0123456789

Myriad Pro - Semi Bold

Myriad Pro -  Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
0123456789
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MANUAL DE IDENTIDADE l      Área de Não Interferência

Deve-se manter uma área de proteção
em torno da marca, utilizando uma
distância mínima entre a marca e qualquer
outro elemento visual. 

A distância mínima a que deve ser respeitada
está demonstrada no diagrama ao lado. 
Entretanto, recomenda-se reservar, sempre que
possível, espaçamento maior que a área mínima.
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MANUAL DE IDENTIDADE l      Aplicações Verticais



MANUAL DE IDENTIDADE l      Aplicações Horizontais



MANUAL DE IDENTIDADE l      Powerpoint

Título
Texto corrido
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Título
Texto corrido
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MANUAL DE IDENTIDADE l      Uso Indevido

Não distorcer

Exemplos de como NÃO utilizarA marca não deve ser exibida
com cores alternativas, bordas
adicionais ou textos distorcidos.

Qualquer mudança de estrutura ou cores, 
é proibida visando a identidade e 
a consistência da marca.

Não desalinhar

Não alterar coresNão utilizar molduras

Não usar como marca d’água

Não mudar a tipogra�aNão rotacionar
����������
São José dos Campos


