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MANUAL DE SINALIZAÇÃO PREDIAL 

INTRODUÇÃO

Esse manual foi elaborado pelo Centro de Engenharia para 
padronização e orientação na execução da sinalização interna e 
externa dos edifícios do Ministério Público do Estado de São 
Paulo.

Uma sinalização bem elaborada facilita a identificação e 
circulação dos Membros, servidores e visitantes e transparece a 
seriedade e organização condizentes com a Instituição.

As diretrizes constantes deste Manual devem ser adotadas e 
cumpridas, evitando-se a ausência de sinalização, sinalização 
provisória, excesso de informação ou informações em desacordo 
com as normas vigentes.

A responsabilidade pela diagramação e elaboração da arte final 
de todas as sinalizações é do Centro de Engenharia, garantindo-
se desta maneira a preservação de sua padronização.

O aplicativo utilizado para isso é o CorelDraw, sendo que os 
arquivos são enviados vetorizados às empresas fornecedoras. O 
Ministério Público não disponibiliza fotolitos, sendo eles de inteira 
responsabilidade dos fornecedores. 

Antes da confecção, provas preliminares são necessárias para a 
aprovação de layout e cores, devendo essas serem refeitas 
sempre que constatada alguma divergência quanto ao solicitado.
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BRASÃO DO ESTADO 4

TONS DE CINZACOLORIDO TRAÇO



MARCAS DO MPSP 5



MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

0,80m

0,60m

Fonte: Arial

GERALDO ALCKMIN 
GOVERNADOR DO ESTADO

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

NELSON GONZAGA DE OLIVEIRA
CORREGEDOR-GERAL

MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - GESTÃO

JOSÉ CARLOS MASCARI BONILHA
DIRETOR-GERAL

SÃO CARLOS

INAUGURADO EM DEZEMBRO DE 2012

PLACA DE INAUGURAÇÃO

Definição

Placa em aço escovado para
fixação em parede interna com
sinalização de dados da 
inauguração do edifício ou 
unidade.

Especificações Técnicas

Obs.: Será fornecido pela 
Instituição o arquivo vetorizado 
fechado da arte final.

Placa de inauguração de uso 
interno em aço escovado de 
1,0mm de espessura nas medidas 
de 0,60x0,80m (largura x altura), 
com gravação em baixo relevo, 
nas cores oficiais da Instituição 
conforme layout fornecido, com 
bordas lisas sem relevo e sem 
frisos.
Acompanha parafusos 
decorativos em aço, buchas e fita 
adesiva espumada em toda 
extensão no verso para fixação 
em parede interna.

Exemplo

Fonte: Arial Black com adequação na malha construtiva.

Referência de cores:
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PLACA SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA

Definição

Placas em PVC com dimensões 
diversas fixadas diretamente nas 
paredes com fita adesiva espuma 
dupla face para sinalização 
fotoluminescente de rota de fuga. 

Especificações Técnicas

Placa de sinalização 
fotoluminescente em PVC na cor 
branca com 2mm de espessura, 
com impressão digital colorida em 
adesivo vinílico de alta 
performance, com fita adesiva 
espuma dupla face 3M ou similar 
em 4 (quatro) pontos no verso. 
Deverá atender Instrução Técnica 
nº  do Corpo de 
Bombeiros.

Acabamento com verniz PU 
sobre todo o conjunto após a 
adesivagem.

Obs.: Será fornecido pela 
Instituição o arquivo vetorizado 
fechado da arte final.

Tamanho (Largura x altura)

26cm x 13cm

20/2011

Alguns Exemplos

VERSO

FRENTE
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PLACA PORTA

Definição

Placas em acrílico cristal  fixadas 
às portas para sinalização das 
diferentes unidades.

Especificações Técnicas

Tamanho (Largura x altura)
29,7cm x 10,6cm livre com 2 cm 
de dobra

Placa de sinalização interna 
composta de:
- estrutura de acrílico cristal, com 
espessura mínima de 3mm com 
duas dobras  - Bolsa
- Impressão digital colorida direta 
sobre o acrílico do Brasão de 
armas do Estado, logomarca 
“MPSP” 
- Vão interno livre de 3mm

Deverá conter no verso fita 
espuma adesiva para fixação em 
parede, em no mínimo 6 pontos.

Obs.: Será fornecido pela 
Instituição o arquivo vetorizado do 
brasão e logomarca com o nome 
da Instituição.

Não será fornecido fotolito.

- 
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PLACA PVC USO INTERNO

Alguns exemplos

Jogu

VERSO

FRENTE

To report violation of the law, call 0800 771 3541 or access site www.leiantifumo.sp.gov.br  State Law 13.541 of may, 07, 2009.

Para informar o descumprimento da lei, ligue 0800 771 3541 ou acesse www.leiantifumo.sp.gov.br  Lei Estadual 13.541 de 07 de maio de 2009.

Definição

Placas em PVC com dimensões 
diversas fixadas diretamente nas 
paredes com fita adesiva espuma 
dupla face para sinalização de 
ambientes diversos

Especificações Técnicas

Placa de sinalização em PVC na 
cor branca com 2mm de 
espessura,  com impressão digital 
colorida em adesivo vinílico de 
alta performance, com fita 
adesiva espuma dupla face 3M 
ou similar em 4 (quatro) pontos 
no verso.

Acabamento com verniz PU 
sobre todo o conjunto após a 
adesivagem.

Obs.: Será fornecido pela 
Instituição o arquivo vetorizado 
fechado da arte final.

Tamanhos (Largura x altura)

25cm x 8cm
25cm x 20cm
42cm x 60cm 
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PORTA AVISOS

Definição

Porta avisos em acrílico para 
folhas A4 destinados a divulgação 
de informações temporárias, como 
tipo de evento, comunicados 
diversos, etc.

Especificações Técnicas

Porta folha em acrílico 
transparente e incolor, modelo 
parede, com espessura mínima de 
3mm, para acomodação de folha 
de papel A4, modelo vertical com 
fita adesiva dupla face para 
fixação e meia lua para facilitar a 
retirada do folheto.

Tamanho (Largura x altura)

22cm x 30cm

22cm

30cm
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TOTEM INTERNO

Definição

Totem desenvolvido em ACM 
(Alumínio Composto) para 
informações temporárias em 
locais onde não há possibilidade 
de fixação de placas de 
sinalização ou de porta-avisos.

Especificações Técnicas

1 - Totem em chapa de ACM 
(Alumínio Composto) com 
espessura de 4mm, em cor que 
imite aço escovado medindo 
0,50 x 1,60m (L x A) e 0,50 x 
0,50m (base), dobrada com 
estrutura interna tubular de 
seção quadrada de 1cm para 
sustentação.

2 - Texto “MPSP MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO“ e número do andar em 
adesivo de recorte em vinílico de 
alta performance, conforme 
desenho ilustrativo.

3 - Bolsa de acrílico cristal com 
espessura mínima de 3mm 
medindo 0,44 x 0,62m (L x A) 
para portar folha em formato A2, 
fixado no totem, conforme 
desenho ilustrativo.

Obs.: Será fornecido pela 
Instituição o arquivo vetorizado 
fechado da arte final.
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PLACA PVC USO EXTERNO

Definição

Placas em PVC com dimensões 
diversas fixadas diretamente nas 
paredes com parafusos e 
buchas  para sinalização de 
ambientes diversos

Especificações Técnicas

Placa de sinalização em PVC na 
cor branca com 2mm de 
espessura com impressão digital 
colorida em adesivo vinílico de 
alta performance.

Acabamento com verniz PU 
sobre todo o conjunto após a 
adesivagem.

Acompanham 4 parafusos e 
buchas para correta fixação em 
parede de alvenaria.

Obs.: Será fornecido pela 
Instituição o arquivo vetorizado 
fechado da arte final.

Tamanho (Largura x altura)

60 cm x 30cm 

ESTACIONAMENTO
PRIVATIVO

Alguns exemplos

ESTACIONAMENTO
RESERVADO PARA

VEÍCULOS 
AUTORIZADOS

0,60m x 0,30m 

0,60m x 0,30m 
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PLACA FACHADA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇAPROMOTORIA DE JUSTIÇAPROMOTORIA DE JUSTIÇA

Definição

Placas para identificação da 
Instituição e uso em fachada 
de aço escovado em diversas 
medidas com gravação em 
baixo relevo.

Especificações Técnicas

Placa em aço escovado 304 
(não ferrozo) de 1,0mm de 
espessura com gravação em 
baixo relevo, nas cores oficiais 
da Instituição:

Brasão de armas do Estado 
em policromia, logomarca 
“MPSP” nas cores preta e 
vermelha; nome da Instituição 
na cor preta e inscrição 
“PROMOTORIA DE JUSTIÇA”, 
conforme layout fornecido, com 
bordas lisas, polidas e sem 
frisos, montada em estrutura 
tubular de ferro (tubo de 
metalon 16x16mm) com 
estacas e/ou parafusos para 
correta fixação em parede 
externa; com tratamento anti-
ferrugem pintada na cor cinza 
e fixada na chapa de aço.
Acompanha parafusos de aço 
e buchas para fixação em 
fachada de prédio.

Obs.: Será fornecido pela 
Instituição o arquivo vetorizado 
fechado da arte final.

Tamanhos (Largura x altura)

2,00m x 0,80m 
3,70m x 0,60m
1,20m x 0,30m

PROMOTORIA DE JUSTIÇAPROMOTORIA DE JUSTIÇAPROMOTORIA DE JUSTIÇA

2,00m x 0,80m 

3,70m x 0,60m 

1,20m x 0,30m 
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TOTEM EXTERNO

Definição

Letra caixa em “daycell” para 
identificação da Instituição em 
fachadas e auditórios.

Especificações Técnicas

Produção e instalação de 
conjunto de letras caixa em 
“daycell” com 13mm espessura, 
contendo a inscrição: “MPSP“ 
nas cores preta e vermelha e 
“MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO“.
Poderá ainda vir acompanhada 
do brasão do Estado.

Obs.: Será fornecido pela 
Instituição o arquivo vetorizado 
fechado da arte final.

Tamanhos

Sob demanda

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alguns exemplos:
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DISPLAY GESTÃO AMBIENTAL

Definição

Display para uso interno de 
daycell para fixação diretamente 
nas paredes com fita adesiva 
espuma dupla face para 
sinalização de informações sobre 
descarte de resíduos.

Especificações Técnicas

Chapa em daycell branca, com 
espessura mínima de 3mm, com 
impressão colorida em adesivo 
vinílico de alta performance  e fita 
adesiva espumada em no 
mínimo 04 (quatro) pontos no 
verso para fixação em parede 
interna.

Obs.: Será fornecido pela 
Instituição o arquivo vetorizado 
fechado da arte final.

Tamanho (Largura x altura)

42cm x 60cm 

FRENTE

VERSO

Exemplo
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PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO 16

MODO DE FIXAÇÃO 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA

Todas as placas da sinalização internas constantes do manual 
contém fitas adesivas de dupla face de alto desempenho. Elas 
poderão ser instaladas em paredes de alvenaria com ou sem 
revestimento, porta e divisórias. 

Projetos específicos poderão conter outro modo de fixação definido 
após análise do Centro de Engenharia.

Antes da fixação, o local escolhido deverá ser limpo com pano 
úmido, deixando-o isento de qualquer impureza.

De maneira a garantir padronização visual em todos os edifícios da 
Instituição, o Centro de Engenharia padronizou todas as 
sinalizações existentes, inclusive sua forma de fixação e 
instalação, inserindo inclusive critérios de acessibilidade.

As placas de sinalização das unidades administrativas fixadas às 
laterais das portas deverão ser fixadas à altura de 1,80m, medido 
do piso até a borda superior da porta.

1,80m

1ª Promotoria de Justiça

SALA 001
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1,80m

MODO DE FIXAÇÃO 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA

Os pictogramas ou as placas informativas são fixadas nas portas, 
à altura de 1,80m, medido do piso até a borda superior da placa.

Os porta-avisos e placas  informativas  de portarias e  corredores 
(elevador, proibido fumar, horário de funcionamento, atendimento 
preferencial, etc)  são  fixados  a  1,20m,  medido  do  piso  até  a 
borda   inferior  do  quadro. São  colocados   nas  portas  ou   nas 
paredes laterais das salas de reunião e auditórios.

Quando há mais de uma placa em mesmo local, as outras seguem 
o alinhamento da primeira, e deve ser preservado o espaço de 5mm 
entre elas.

As demais situações serão definidas pelo Centro de Engenharia.

1,20m



VERSÃO I - 2013 
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