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LEI N°. 2.216, DE 10 DE JUNHO DE 2014.
INSTITUI SÍMBOLO DO "SAAEB-SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI"; SUA
TIPOGRAFIA OFICIAL; USO DE CORES; A "SEMANA
DA ÁGUA"; CONCURSO LITERÁRIO "DIA DA ÁGUA";
CRIA O "BOLETIM INFORMATIVO SAAEB", E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELVES SCIARRETTA CARREIRA, Prefeito do Município
de Brodowski, Estado de São Paulo , no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu Artigo 72 , Inciso VI ,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Brodowski,
aprovou o Projeto de Lei n° 029/2014, sob o Autógrafo n° 038/2014 , e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei :

Artigo 1°.- Fica instituído como símbolo do "SAAEB - SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI ", a logomarca ilustrada
e descrita no anexo I, desta Lei.

A rtigo 2°.- Em seus papéis , impressos, e outros meios de comunicação oficial ,
fica adotado o tipo de letra da família "HELVETICA", sendo "HELVETICA
LIGHT" a prioritária .

Artigo 3°.- Em sua identificação, comunicação, propaganda e publicidade, o
SAAEB poderá usar das cores do Brasão Municipal , respeitadas as limitações
constitucionais sobre propaganda institucional.

Artigo 4°.- Fica criada a "Semana da Água ", evento oficial da autarquia , a ser
real izada anualmente no período de 15 a 22 de março, que consistirá em
conjunto de atividades educacionais e comemorativas , em sintonia com os
temas internacionalmente propostos a cada ano .

Artigo 5°.- Fica criado o concurso literário "Dia da Água ", que será realizado
em parceria com o Departamento de Educação , e deverá premiar parti
~ 1,
e professores ;
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§ 1°.- O concurso poderá ser aberto ao público em geral;
§2°. - O SAAEB poderá conceder premiação aos vencedores.

Artigo 6°.- Fica criado o "Boletim Informativo do SAAEB", seu veículo de
comunicação institucional;
Parágrafo único - O Boletim Informativo poderá receber denominação de
fantasia .

Artigo 7°. - Fica autorizada a criação e manutenção de pag1na oficial da
autarquia na rede mundial de computadores, como veículo de comunicação e
prestação de serviços.

Artigo 8°. - A propaganda institucional da autarquia obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência .
Parágrafo Único - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos .

Artigo 9°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação , cujas despesas
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE .
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski
Explorando as formas de modo simples porém
marcante inserimos no tipo um elemento básico que
traduz o conceito "água" o que trouxe uma forte
pregnância ao logotipo. O símbolo traz uma gota com a
representação de uma "fonte" no seu interior por
entendermos o mesmo como algo característico na
cidade de Brodowski. Na base da fonte repetimos o
elemento "água" utilizado na tipografia tornando o
logotipo mais coeso e harmônico como um todo. As
cores foram inspiradas no brasão da cidade, e trazendo
na segunda opção um degradê de azuis na letra "E",
conferindo certa suavidade ao conjunto.

Uma gota na cor azul plana, com uma onda vasada no seu terço
inferior, sobreposta por três semicírculos nas cores amarela,
azul e laranja, lembrando jatos de um chafariz; ao lado escrita na
cor azul , a sigla "SMEB" sobre a nomenclatura completa do
ó rgão "Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski" ,
ambas grafadas no tipo de letra "HELVETICJ\' sendo a
"HELVETICA LIGHT" a prioritária. As letras ''M' da sigla
"SMEB" são vazadas por uma onda em seu terço inferior, e, a
letra "E" é vazada por duas ondas e colorida em três tons de
azul, em degrade.

R O G 118 B 163
C I 00% M 0% Y 0% K 40%

R4G95 B 124
C 93% M 56% Y 35% K 13%

R O G I 58 B 2 I 8
C I 00% M 0% Y 0% K I 0%

R 73 G I 86 8 234
C 61% M 7% YO% KO%
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski

R 3 G 147 B 203
C 79% M 28% Y 3% K 0%

R 239 G 17 1 B 33
C 5% M 35% Y 98% K 0%

R 246 G 232 B I 04
C 5% M 2% Y 72% K 0%

Outro elemento de grande importância na unicidade visual da empresa é a sua tipografia.
Para o logotipo SAAEB foram escolhidas as famílias de fonte HELVETICA, sendo HELVETICA LIGHT a
prioritária, pois possui boa leitura e legibilidade em qualquer meio de comunicação.

HELVETICA BOLO
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh li Jj Kk LI Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 0123456789

HELVETICA LIGHT
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh li Jj Kk LI Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 0123456789
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O logotipo institucional da
SAAEB,
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deformidade visual.
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SUGESTAO DE:
ENVELOPE CARTA:
O modelo de envelope
carta da SMEB será
utilizado para o envio e
armazenamento
de
documentos da empresa.
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FORMATO(fi POGRAFIA:
O formato a ser utilizado é
o de 12, I em x 24, I em e
sua t ipografia segue os
modelos propostos neste
m anual.
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SUGESTAO DE:
CARTAO DE VISITA:
O cartão de visita da SAAEB é utilizado para
identificação dos cargos dentro da empresa. A
aplicação de seu logotipo é feita na parte
frontal.
FORMATO/TIPOGRAFIA:
O formato utilizado para o cartão de visita é 90
mm x SOmm . A tipografia será formada por sua
fonte padrão conforme descrita nesse manual.
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NOME DO FUNCIONÁRIO
Cargo
Telefone
Endereço
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