INAUGURAÇÃO DE CRECHES DO PROINFÂNCIA
MODELO DE PLACA
Em virtude de vários pedidos de prefeituras municipais sobre como proceder para a criação
e confecção de placas definitivas de inauguração de creches do Proinfância, construídas
com recursos do Governo Federal, o FNDE elaborou este informativo para orientar os entes
interessados.
Conforme previsto no Art. 37 da Constituição Federal e na Instrução Normativa nº7/2014 da
Secretaria de Comunicação da Presidência da República, as placas devem primar pelo
princípio da impessoalidade, evitando qualquer indício de promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos. Além disso, devem estampar o Brasão das Armas da República e
dos demais entes federativos participantes da ação, além dos nomes das autoridades e das
instituições, em ordem de precedência.
O ideal, ainda, é que haja poucos nomes de autoridades, que precisam ser listados segundo
a ordem de precedência de seus cargos (Decreto 70.274/1972).
Seguem duas sugestões de material para confecção das placas:
Aço escovado inox
- Mais cara e elegante, fica bem em lugares internos. Se exposta ao tempo, logo adquire
aspecto envelhecido.
- Fotocorrosão colorida.
- Espessura: 2mm.
- Quatro furos para fixação dispostos a 2,5cm das extremidades.
- Fonte do texto: Arial preto.
- Brasão e marca do FNDE coloridos.
- Dimensão: dependerá da quantidade de nomes (sugestão – 60cm largura x 80cm altura).
Acrílico
- Mais barata e de rápida confecção, porém mais frágil.
- Acrílico transparente/cristal.
- Espessura: 2,5cm.
- Quatro furos para fixação dispostos a 2,5cm das extremidades.
- Acabamento levemente abaulado.
- Fonte do texto: Arial preto.
- Brasão e marca do FNDE coloridos.
- Dimensão: dependerá da quantidade de nomes (sugestão – 60cm largura x 80cm altura).

Referência: Placas de Inauguração (Secom/PR)

Área destinada ao Brasão das Armas da República
e dos demais entes Federativos participantes da
ação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Inauguração do
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NONONONONONONONON
Presidente da República

NONONONONONONONONONO
Governador de XXXXXXXXXXXXXX
NONONONONONONONONON
Ministro de Estado XXXXXXXXXXXXXX

Cabeçalho
pode
ser
composto pelo nome do
órgão
ou
instituição
responsável pela obra , ou
pelo
texto
“República
Federativa do Brasil” ou
ainda por “Ato Solene de
Inauguração” e nos três
exemplos sucedidos pelo
nome da obra.

Nomes e cargos das autoridades
públicas, aplicadas em ordem de
precedência, de acordo com o
Decreto nº 70.274, de 9 de março
de 1972, que a prova as normas do
cerimonial público e a ordem geral
de precedência.
http://www.planalto.gov.br/ccivil
_03/decreto/D70274.htm

NONONONONONONONON
Prefeito de XXXXXXXXXXXXXXXXX

NONONONONONONONONON
Presidente da Empresa XXXXXXXXXXXXX
NONONONONONONONONON
Diretor Executivo da XXXXXXXXXXXXX

Local, XX de XXXXXXX de 20XX.

Nomes e cargos das
autoridades
privadas,
aplicadas após a última
autoridade pública.

Local da Inauguração e data.
EX.: Brasília - DF, xx de xxxx de xxxx.

Área destinada às marcas de empresas públicas que tem livre concorrência de mercado, empresas privadas, participantes da ação,
cuja aplicação não caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Constituição Federal de 1988, Artigo nº 37 .
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

