MODELO OFICIAL DE PLACA DA OBRA
- MEMORIAL DESCRITIVO:

Deverá ser assentada a 1,00 m do chão, contado do quadrante inferior.
Deverá ser construída de chapa metálica, fixada em peças de madeira de lei (parajú ou similar) de 5 x 6 cm.
Devera ser afixada em local visível, apoiada em palanques de madeira de lei (parajú ou similar) 6 x 8 cm devidamente contraventada.
everá ser afixada a uma distância mínima de 15 metros do poço para não prejudicar sua futura urbanização e em consonância com a orientação da fiscalização.
Deverá ser confeccionada de acordo com as cores, medidas e proporções contidas no desenho anexo, em chapa plana, metálica, galvanizada.
Dimensões: Altura ....... 2,00 m
Largura .... 3,00 m
As informações deverão ser pintadas com tinta a óleo ou esmalte, e/ou em material plástico (polietileno) para adesivação nas placas.
A placa deverá ser dividida em 02(dois) quadrantes - superior e inferior

01 - Quadrante superior - correspondente a 4/5 da altura total, e será dividido horizontalmente em duas partes iguais:
1.a - Quadrante superior esquerdo: terá fundo na cor amarela - escala Pantone 108 U, contendo Título (ação a ser implementada), e Sub-título (permanente) “Aqui
tem investimento do Governo Federal” escritos na cor verde - escala Pantone 357 U.
1.b - Quadrante superior direito: terá fundo na cor verde - escala Pantone 354 U, contendo, na sua parte superior, detalhamento da ação, sendo: Títulos na cor
amarela - escala Pantone 108 U e Informações na cor branca. E na parte inferior a logomarca “BRASIL”, conforme padrão oficial.

2 - Quadrante inferior - corresponde a 1/5 da altura total, terá fundo na cor branca, sendo o espaço destinado às logomarcas de instituições e órgãos do Governo.
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- REPRESENTAÇÃO GRÁFICA.

K 2011

2.12 – Modelo Oficial de Placa de Obra

2 de 2

