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Com a chegada do período eleitoral de 2022, a Administração Pública Estadual deverá cumprir, de forma obrigatória, algumas 
restrições impostas pela Justiça Eleitoral.

Durante o período de 02 de julho a 30 de outubro de 2022 ou até a proclamação oficial dos resultados dos eleitos pelo Tribunal 
Superior Eleitoral estão proibidas todas as campanhas e ações classificadas pela Lei como publicidades institucionais. 

Neste período, está proibido o uso de todas as marcas, logos e slogans instituídos pela gestão atual, bem como marcas 
distintivas de programas, ações e projetos criadas pela atual gestão e que tenham sido utilizadas para distinção de sua atuação.

Período Eleitoral 2022

- Clique aqui para acessar o 
manual de Orientações 
sobre atividade publicitária 
e de comunicação em geral –
Período Eleitoral 2022

- Clique aqui para 
acessar o manual de 
utilização do Brasão

https://issuu.com/governosp/docs/periodo_eleitoral_jan2022
https://issuu.com/governosp/docs/periodo_eleitoral_identidade_visual_paginas_separa


Sendo assim, os sites dos órgãos estaduais deverão aplicar o seguinte leiaute, que cumpre com as regras impostas pela lei eleitoral. 

Layout

- Clique aqui para baixar o HTML do tema e todos seus elementos

https://www.comunicacao.sp.gov.br/periodo-eleitoral/


Cabeçalho
Atualmente, todos os materiais de comunicação das diversas secretarias e órgãos atendem aos padrões de identidade visual determinados pelo 
Governo do Estado de São Paulo, como o logotipo, as fontes, os símbolos e as cores da gestão paulista. No período eleitoral, esses elementos 
estilizados que caracterizam a atual gestão deverão ser removidos, conforme determinado por lei. 

O cabeçalho atual deverá ser removido de todos os sites e páginas internas. O material deverá ser substituído pelo Brasão do Estado de São Paulo. 

Brasão Texto
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É necessário alterar o arquivo .html e 
colocar o nome do órgão como assinatura
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Como já foi dito, será necessário modificar o arquivo .html e substituir pelo nome do órgão. 

Personalizar cabeçalho

Área 
personalizável

ATENÇÃO: Não apagar ou 
modificar as tags. Modificar apena 
o conteúdo que está dentro.



Links de serviços das secretarias 

Segundo a lei eleitoral, sites com publicidade sobre programas de governo devem sair do ar, assim como os demais que se constituam, exclusivamente, 
em campanhas de caráter publicitário. No entendimento legal, um site pode cumprir funções de dois tipos: não publicitária e publicitária.

No primeiro tipo, um site pode ser entendido como um guichê de serviços virtuais e, por isso, assim como a Lei Eleitoral não determina o fechamento 
dos guichês das repartições públicas, não é preciso interromper o funcionamento dos sítios dos órgãos públicos na Internet, naquilo que eles têm de 
oferta de serviços públicos. 

Nesta área, é permitido incluir apenas links de páginas que direcionam o usuário a um determinado serviço, de acordo com a lei eleitoral. 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3
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Poderá ser inserido quantos links 
forem necessários. Lembrando 
que o leiaute para telas grandes 
possui três colunas e para 
pequenas telas (celulares, por 
exemplo), apenas uma coluna

2



Da mesma forma, será necessário 
modificar o arquivo .html e 
substituir pelos links do órgão. 

Para Inserir mais links, copie 
sempre o último item e cole logo 
abaixo (em amarelo). 

Personalizar links de serviços 

Área 
personalizável

ATENÇÃO: Não apagar ou 
modificar as tags. Modificar apena 
o conteúdo que está dentro.



O Governo de São Paulo orienta que todas as secretarias 
e órgãos vinculados garantam todas as informações e 
acessos necessários à prestação de serviços online à 
população durante o período eleitoral. Os links dos 
serviços abaixo são obrigatórios nesta área do site. 

Telefones úteis e 
links obrigatórios

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o 
html não poderá ser modificado.



O Governo de São Paulo orienta que todas as secretarias e órgãos vinculados garantam todas as informações e acessos necessários à 
prestação de serviços online à população durante o período eleitoral. Os links dos serviços abaixo são obrigatórios nesta área do site. 

Rodapé



As páginas internas também devem seguir com as atualizações do 
cabeçalho e rodapé. A formatação do miolo pode permanecer.

Orientações para páginas internas

Conteúdo da página interna

ATENÇÃO: A marca do Governo Estadual constante da Identidade Visual do 
Governo (bandeira estilizada) deve ser removida em qualquer área do site. 
Sendo assim, as páginas internas também devem adotar as recomendações de 
forma a cumprir a legislação vigente bem como a jurisprudência do Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo

Exemplos para páginas internas
As secretarias e os órgãos vinculados ao Governo do Estado de São Paulo devem suspender 
as publicações de notícias nos sites institucionais e atualizar o layout da home do site e das 
páginas internas com o novo modelo, como se vê na imagem abaixo. 

Esse padrão segue a determinação de retirar todos os sinais de atividade publicitária, tais 
como slogans e marcas publicitárias, inclusive a Marca do Governo Estadual constante da 
Identidade Visual do Governo (bandeira estilizada).



Exemplos para páginas internas

Secretaria da Fazenda

Página normal Página período eleitoral

Secretaria da Educação

Página normal Página período eleitoral



Os perfis dos entes da administração pública direta e indireta 
existentes nas redes sociais não poderão ser abastecidos durante 
o referido período de restrição. Deve-se colocar as seguintes 
imagens (avatar, header e feed) em todos os canais oficiais. 

Redes Sociais

Facebook



Facebook
Capa

Post 
Quadrado

Avatar



LinkedIn



LinkedIn

CapaAvatar



Instagram

Post Quadrado



Links Importantes

- Orientações sobre atividade publicitária e de comunicação em geral – Período Eleitoral 2022

- Manual de utilização do Brasão

- Arquivos HTML do tema do Período Eleitoral

https://issuu.com/governosp/docs/periodo_eleitoral_identidade_visual_paginas_separa

https://issuu.com/governosp/docs/periodo_eleitoral_jan2022

https://www.comunicacao.sp.gov.br/periodo-eleitoral/

https://issuu.com/governosp/docs/periodo_eleitoral_identidade_visual_paginas_separa
https://issuu.com/governosp/docs/periodo_eleitoral_jan2022
https://www.comunicacao.sp.gov.br/periodo-eleitoral/


Obrigado


