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Altera e insere dispositivos na Lei Municipal 

nº 1.154, de 30 de junho de 1992, e dá outras 

providências. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, 

  Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei. 

 

  Art. 1º Fica alterada a alínea “i” e inserida a alínea “k” no inciso I e inserida a 
alínea “f” no inciso II do art. 49 da Lei Municipal nº 1.154, de 30 de junho de 1992, passando a 
vigorar com as seguintes redações: 
 

“Art. 49. ................................................................................................................ 
I - .......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
i) Pavimentação das ruas com um dos seguintes materiais: paralelepípedos de 
basalto regular, revestimento asfáltico, bloco de concreto intertravado (paver) 
ou pavimentação em concreto usinado.  
.............................................................................................................................. 
k) Rede de iluminação pública de acordo com as especificações constantes no 
Anexo II desta Lei. 
II - ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
f) Placas de sinalização de trânsito dos logradouros, de acordo com as normas 
técnicas vigentes”. (NR) 

 
  Art. 2º Fica inserido o Anexo II na Lei Municipal nº 1.154, de 30 de junho de 
1992, passando a vigorar com a redação constante no Anexo Único desta lei.  
 
  Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 21 de novembro de 2022, 

62º da Emancipação. 

 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 
 

“Anexo II 
 
Dados e especificações Técnicas de Rede de Iluminação Pública: 
Das luminárias LED e Braços de sustentação para a iluminação pública do Município de 
Serafina Corrêa-RS 
 
*Braço tipo cisne para iluminação pública, comprimento de 3 m, tubo sem emendas, em aço 
galvanizado a fogo, diâmetro externo de 48 mm, espessura mínima de parede de 2 mm, com 
sapata para fixação ao poste, com dois furos de 18mm. Inclinação de 45º a partir da sapata e 
0º com o eixo horizontal no ponto de montagem da luminária. Atender à norma NBR 6323. Os 
braços deverão possuir galvanização uniforme em toda sua extensão, sem quaisquer falhas ou 
sobras em seu acabamento, deverão ainda possuir capacidade para suportar equipamentos de 
até 15 kg em sua extremidade, sem apresentar quaisquer falhas ou inclinação, devendo manter 
o ângulo de 0º com relação ao eixo horizontal. 
*Braço para iluminação pública, comprimento de 1,5 m, tubo sem emendas, em aço 
galvanizado a fogo, diâmetro de 48 mm, espessura mínima de parede de 2 mm, com sapata 
para fixação ao poste, com dois furos de 18mm. Inclinação de 45º a partir da sapata e 0º com o 
eixo horizontal no ponto de montagem da luminária. Atender à norma NBR 6323. Os braços 
deverão possuir galvanização uniforme em toda sua extensão, sem quaisquer falhas ou sobras 
em seu acabamento, deverão ainda possuir capacidade para suportar equipamentos de até 15 
kg em sua extremidade, sem apresentar quaisquer falhas ou inclinação, devendo manter o 
ângulo de 0º com relação ao eixo horizontal. 
*Luminária LED 60 W para iluminação pública, com as seguintes características mínimas: 
Tensão de alimentação automática, com funcionamento normal da luminária para valores de 
tensão entre 100 e 250 V; Driver de controle dos LEDs incorporado ao corpo da luminária; O 
driver deve ser de fácil remoção / substituição, através de acesso direto ao compartimento 
onde é acondicionado; Potência nominal de entrada máxima de 60 W; Fluxo luminoso inicial 
mínimo de 7.200 lm; Eficiência mínima de 120 lm/W; Temperatura de cor 5.000 K; Índice de 
Reprodução de Cores (IRC) mínimo de 70; Dados de fotometria medida de acordo com LM79; 
Vida útil dos LEDs de 50.000 horas, para L70; Temperatura de operação de -5 o C a 40o C; 
Suporte para fixação em braço tubular com diâmetro de 48 a 60 mm; Fator de potência 
superior a 0,95; Distorção harmônica inferior a 20%; Protetor contra surtos de 6 kV / 10 kA; 
Sistema de acionamento automático integrado ou tomada para relé fotoelétrico; Garantia 
mínima de cinco anos, para todas as peças integrantes da luminária; Dispor de lentes para 
distribuição luminosa longitudinal com ângulo entre 135º e 145º, Chassi e bloco de suporte em 
alumínio injetado ou material de características superiores, resistente ao tempo e adequado à 
dissipação térmica; Pintura eletrostática resistente à corrosão; Grau de proteção IP66; Grau de 
proteção IK08; Funcionamento adequado sem necessidade de aterramento ou qualquer 
sistema complementar de proteção elétrica. 
*Luminária LED 100 W para iluminação pública, com as seguintes características mínimas: 
Tensão de alimentação automática, com funcionamento normal da luminária para valores de 
tensão entre 100 e 250 V; Driver de controle dos LEDs incorporado ao corpo da luminária; O 
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driver deve ser de fácil remoção / substituição, através de acesso direto ao compartimento 
onde é acondicionado; Potência nominal de entrada máxima de 100 W; Fluxo luminoso inicial 
mínimo de 13.500 lm; Eficiência mínima de 135 lm/W; Temperatura de cor 5.000 K; Índice de 
Reprodução de Cores (IRC) mínimo de 70; Dados de fotometria medida de acordo com LM79; 
Vida útil dos LEDs de 50.000 horas, para L70; Temperatura de operação de -5 oC a 40 oC; 
Suporte para fixação em braço tubular com diâmetro de 48 a 60 mm; Fator de potência 
superior a 0,95; Distorção harmônica inferior a 20%; Protetor contra surtos de 6 kV / 10 kA; 
Sistema de acionamento automático integrado ou tomada para relé fotoelétrico; Garantia 
mínima de cinco anos, para todas as peças integrantes da luminária; Dispor de lentes para 
distribuição luminosa longitudinal com ângulo entre 135º e 145º ,Chassi e bloco de suporte em 
alumínio injetado ou material de características superiores, resistente ao tempo e adequado à 
dissipação térmica; Pintura eletrostática resistente à corrosão; Grau de proteção IP66; Grau de 
proteção IK08; Funcionamento adequado sem necessidade de aterramento ou qualquer 
sistema complementar de proteção elétrica. 
*Luminária LED 150 W para iluminação pública, com as seguintes características mínimas: 
Tensão de alimentação automática, com funcionamento normal da luminária para valores de 
tensão entre 100 e 250 V; Driver de controle dos LEDs incorporado ao corpo da luminária; O 
driver deve permitir a dimerização através de controle de tensão de 0 a 10 V; O driver deve 
serde fácil remoção / substituição, através de acesso direto ao compartimento onde é 
acondicionado; Potência nominal de entrada máxima de 150 W; Fluxo luminoso inicial mínimo 
de 20.000 lm; Eficiência mínima de 130 lm/W; Temperatura de cor 5.000 K; Índice de 
Reprodução de Cores (IRC) mínimo de 70; Dados de fotometria medida de acordo com LM79; 
Vida útil mínima dos LEDs de 50.000 horas, para L70, comprovado através de relatório 
fornecido em de acordo com a normativa LM80; Temperatura de operação de -5 ºC a 40 oC; 
Suporte para fixação em braço tubular com diâmetro de 48 a 60,3 mm; Fator de potência 
superior a 0,95; Distorção harmônica inferior a 20%; Protetor contra surtos de 6 kV / 10 kA; 
Sistema de acionamento automático integrado ou tomada para relé fotoelétrico; Garantia 
mínima de cinco anos, para todas as peças integrantes da luminária; Dispor de lentes para 
distribuição luminosa longitudinal com ângulo entre 135º e 145º, Chassi e bloco de suporte em 
alumínio injetado ou material de características superiores, resistente ao tempo e adequado à 
dissipação térmica; Pintura eletrostática resistente à corrosão; Grau de proteção IP66; 
Funcionamento adequado sem necessidade de aterramento ou qualquer sistema 
complementar de proteção elétrica.” 
 
A escolha do tipo de braço para iluminação pública e da luminária de LED seguirá as 
indicações realizadas pela concessionária de energia elétrica loca.  
indicaindicações realizadas perealizadas pela concessionária de energia elétrica local. 

 


