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Coroa mural de cinco torres, visíveis 
(sendo 8 no total), que representa a 
emancipação política da capital.

As laterais são adornadas por ramos 
de café: o principal fator da economia 

paulista na época.

O brasão de Armas da cidade de São Paulo foi criado em 1916, durante o governo municipal de Washington Luís, por meio de um concurso.
Foi vencedor o desenho de Guilherme de Almeida e José Wasth Rodrigues.

O vermelho representa as lutas, os 
embates e vitórias que marcaram a 

edificação da cidade.

A divisa “Non ducor, duco” significa: 
“Não sou conduzido, conduzo”, e 

valoriza a independência das ações 
desenvolvidas pela cidade e seu papel 

de liderança no estado e no país.

Brasão da cidade de São Paulo

Escudo com um braço empunhando 
a bandeira da cruz de Cristo usada 
pelos navegantes portugueses e 
simboliza a fé cristã.

O braço armado faz alusão ao espírito 
do povo, pronto a lutar por seus direitos, 
qualquer que seja a força do inimigo. 
E também à época das descobertas 
(século 16). O pendão farpado de 
quatro pontas e a haste lanceada 
exaltam o bandeirismo.



Versões permitidas  |  centralizado na vertical  |  uso prioritário

Versão para aplicação sobre fundo 
branco ou claro.

Versão sobre cor escura.



Versões permitidas  |  centralizado na horizontal



Versões permitidas  |  monocromático | positivo



Versões permitidas  |  monocromático | negativo



Versões permitidas  |  centralizado na vertical e horizontal  |  Secretarias



Centralizado na vertical  |  Positivo  |  Secretarias



Versões permitidas  |  centralizado na vertical e horizontal  |  Prefeituras Regionais



Versões permitidas  |  centralizado na vertical e horizontal  |  City Hall



Versões permitidas  |  centralizado na vertical e horizontal  |  Alcaldía



Área de interferência  |  redução máxima

2 cm

A área de não interferência, ou reserva,
aplicada em cada lateral do logotipo equivale 

à altura X do logotipo da Prefeitura.

As dimensões mínimas determinam a menor 
largura de reprodução do logotipo em material 

off-line (anúncios, folhetos, papelaria, etc.).



Área de interferência  |  relação com outras marcas

GOVERNO
DO ESTADO

EMPRESA 
PÚBLICA

EMPRESA 
PRIVADA
PARCEIRA

GOVERNO
FEDERAL

Em muitas ocasiões, o logotipo da Prefeitura deverá figurar junto a outros logotipos governamentais e de parceiros, para tanto, há as seguintes hierarquias:



3,5 cm

A área de não interferência, ou reserva,
aplicada em cada lateral do logotipo equivale 

à altura X do logotipo da Prefeitura.

As dimensões mínimas determinam a menor 
largura de reprodução do logotipo em material 

off-line (anúncios, folhetos, papelaria, etc.).

Área de interferência  |  redução máxima



Não reproduzir em outline (contorno).

Não rotacionar o logo.

Não distorcer as proporções do logo.

Não alterar as proporções do logo.

Não alterar as cores do logo.

Não desconstruir o logo.

Não usar esta versão em fundo colorido ou sobre foto.

Aplicações incorretas



Tipografia

Para assinatura das secretarias é utilizada a fonte Futura MdBT

Para assinatura das Prefeituras Regionais é utilizada a fonte Tahoma negrito em caixa alta e baixa, nas palavras
“PREFEITURA REGIONAL” em composição normal e BengasiBold  em caixa alta para o texto dos bairros.

A família tipográfica utilizada no texto “PREFEITURA DE” é a Franklin Gothic Demi e para “SÃO PAULO”, é a fonte BengasiBold,  ambas em caixa alta.

Para assinatura das Secretarias é utilizada a fonte Futura MdBT em caixa alta.

Para assinatura de cada REGIONAL nos logotipos das Prefeituras Regionais, também é utilizada Futura MdBT em caixa alta com espaçamento entre 
letras personalizado, enquanto a assinatura do texto Prefeitura Regional é aplicado em caixa alta e baixa.



Código cromático

O logotipo deve ser apresentado dentro das especificações cromáticas contidas neste manual.

Abaixo, apresentam-se as cores em especificações CMYK, Pantone e RGB.
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