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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 

 

 

NOTA TÉCNICA nº 15 - SEA 

1. Título: Orientação para confecção de placas de obra do Ministério Público 

Federal 

 

2. Versão: 001 – 2016 

 

 

3. Assunto: Placa de obra 

 

 

4. Palavras-chaves: Placas de obra, construção, reforma 

 

 

5. Legislação pertinente: Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras / 

SECOM / PR – Maio 2016 

 

6. Objetivo: Orientar a elaboração e padronização de placas nas obras do Ministério 

Público Federal 

 

 

7. Conteúdo: 

Este manual busca orientar a elaboração e padronização de placas nas obras do 

Ministério Público Federal. É obrigatório a instalação da placa nas obras de 

construção e reforma do MPF. 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções 

e demais orientações contidas nessa Nota Técnica. Elas deverão ser 

confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira 

compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. 

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou 

adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser 

pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua 

durabilidade e qualidade. 

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 

visualização. As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de 

execução da obra. 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Dados sobre as placas para confecção: 

 

Área total: 3,60m2 (obra de construção – 2,40 x 1,50m) 

Área total: 1,60m2 (obra de reforma – 1,60 x 1,00m) 

 

Área da logomarca do MPF (A): 

 Cor de fundo: Branca 

 Cor da logomarca: Pantone 281C / Black C 

 Distância da Logomarca até o canto esquerdo da placa: 15cm 

 Altura da logomarca: 18cm 

 

Área do nome da obra (B): 

 Cor de fundo:  Azul - Pantone 281C 

 Cor da fonte: Branca 

 Tipo de fonte: Verdana 

 Fonte centralizada 

 Altura da fonte: 6cm 

 Espaço entre linhas: 5cm  

 

Área de informações da obra (C): 

 Cor de fundo:  Azul - Pantone 2935 

 Tipo de fonte: Verdana 

 Cor da fonte: Branca 

 Altura da fonte: 4cm 

 Espaço entre linhas: 3cm 

 Distância da fonte até o canto esquerdo da placa: 15cm   

 

Área de informações da empresa construtora (D): 

 Cor de fundo:  Branca 

 Tipo de fonte: Verdana 

 Cor da fonte: Preta 

 Altura da fonte: 3cm 

 Espaço entre linhas: 2cm 

 Distância da fonte até o canto esquerdo da placa: 15cm 
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Padrão Geral das Placas: 

 

 

Placa de obra de construção: 

 

 

 

Placa de obra de reforma: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura em julho/2016. 

Aprovado pela Secretaria-Geral do Ministério Público Federal em novembro/2018: 

Documento Único nº PGR-00588392/2018. 


