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"Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 
lâmpadas de  LED  (diodo emissor de luz) na 
rede de iluminação pública em novos 
loteamentos 	e 	empreendimentos 
imobiliários no Município de Marzagão-GO" 
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A—C-AM'A RA  MUNICIPAL DE MARZAGÃO, Estado de  Goias,  com fulcro na 
competência que lhe confere as Constituições da República e do Estado de Goiás, bem assim a Lei 
Orgânica do Município, aprova e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:  

Art.  1° - Fica instituída a obrigatoriedade para os novos loteamentos e 
empreendimentos imobiliários no Município de Marzagão utilizarem lâmpadas de  LED  (diodo emissor 
de luz) na rede de iluminação pública. 

Parágrafo único. Para efeitos desta lei, compreende-se por rede de iluminação 

pública os equipamentos e aparelhos utilizados para realizar a iluminação de vias, logradouros e 
demais bens públicos, incluindo praças, parques, jardins, monumentos e assemelhados.  

Art.  2° - Os materiais utilizados na implantação de novos loteamentos deverão estar 

de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e sua eficiência 

comprovada por órgão técnico credenciado pelo INMETRO. 

§ 1 ° - Os projetos de iluminação pública para aprovação dos novos loteamentos 
deverão estar de acordo com a presente Lei. 

§ 2° - O projeto de iluminação pública deve seguir as diretrizes e padronizações 

estabelecidas pelo município e conter, no mínimo a descrição detalhada dos materiais a serem 
utilizados na iluminação pública conforme Anexo I desta Lei. 

Art.  3° - O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo a contar da  

sua publicação. 

de junho de 2019  

Art.  4° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Marzagão-GO, aos 26 (vinte e seis) dias do mês 

Claudinei Rabeio da Silva 
=Prefeito= 

...rminmemaffisomeowt,  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGÃO 
ESTADO DE GOIÁS 

ANEXO I 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
Referência 

Observando os critérios de eficiência luminosa, vida útil e índice de 
reprodução de cor, definiu-se pela utilização de luminárias que utilizam tecnologia  LED  para 
produzir o fluxo luminoso. 

Esse tipo de luminária possui eficiência luminosa alta se comparada com tipos 
mais usados na iluminação pública atualmente. Já a vida útil e o índice de reprodução de cor 
de uma luminária que utiliza tecnologia  LED  são superiores aos demais tipos utilizados para 
a iluminação pública. 

As luminárias  LED  são ecologicamente corretas pois além de não conter em 
sua composição metais pesados e gases tóxicos que são prejudiciais ao meio ambiente e a 

saúde, também colaboram para um consumo consciente, promovendo a redução de gastos 

energéticos. 

Todas as ruas abertas pelo empreendimento deverão possuir posteamento 

com iluminação pública, independente do projeto elétrico aprovado. 

O Loteador deverá apresentar projeto dotado de memorial e detalhamento 

constando as exigências mínimas abaixo: 

1. altura da luminária em relação ao passeio público de 4,50m; 

2. luminárias com mecanismo retrátil de cor cinza, o corpo confeccionado em liga de alumínio 

injetado a alta pressão  SAE  305, com aletas para dissipação de calor (também em alumínio 

injetado a alta pressão) no próprio corpo da luminária. Deve possuir sistema que possibilita a 

autolimpeza das superfícies das aletas com a água da chuva para garantir a dissipação 

térmica adequada durante toda vida da luminária. Refrator de vidro liso plano temperado, 5 

mm de espessura mínima, com resistência a impacto iK08, fixada através de parafusos ao 

corpo da luminária. Grau de proteção contra penetração de água e objetos sólidos do conjunto 

óptico e alojamento para o  Driver  e DPS (dispositivo de proteção contra surto de tensão) 
deverá ser IP66. A junta de vedação da luminária deverá ser de  silicone  resistente a elevadas 
temperaturas, no mínimo 200°C de forma a garantir o grau de proteção IP66 por toda vida da 
luminária. A luminária deverá permitir a possibilidade de instalação de tomada para relé 
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fotoelétrico que permita o giro em torno de seu eixo de 360o de forma a possibilitar a 

orientação do foto-sensor contra incidência de luz artificial, assim como (caso especificado) a 
possibilidade de instalação de tomada padrão  ANSI  0136.41 para funcionamento de sistema 
de telegestão. Os parafusos, porcas e arruelas externos deverão ser de aço inoxidável e 
internos em aço inoxidável ou aço zincado eletroliticamente. Dimensões máximas da luminária 

370x340x125mm, peso máximo 6kg, acabamento com pintura eletrostática na cor a ser 
definida no pedido. Instalação: Fixação da luminária por encaixe liso e dois parafusos de aço 
inoxidável localizados na parte superior da luminária. Deverá permitir a instalação em ponta 
de braços com diâmetro externo de 25mm a 60,3mm  LED:  Deverão ser de alta eficiência, 
possuir encapsulamento cerâmico (Não serão permitidos  LEDs  com encapsulamento de  
poliéster ou  nylon).  Temperatura de cor (TCC) de 5000K e índice de reprodução de cores 
maior ou igual a 70; Não será permitida a utilização de  LED COB (Chips on-board)  e/ou  
MIDPOWER Deverá ser fornecido pelo fabricante da luminária o relatório de ensaio para o  
LED  conforme Norma IES LM-80 acreditado pelo INMETRO/CGCRE ou signatário dos 
acordos de reconhecimento mútuo ILAC ou IAAC. Módulo de  LED:  A luminária deverá ser 
composta por módulo removível (que permita a substituição) do tipo MCPCB (Núcleo de 
alumínio). Não serão aceitos módulos com PCB de material Fenolite e/ou Fibra de Vidro; Os  
LEDs  deverão ser montados na MCPCB por processo SMD; Deverão ser aplicadas lentes 

secundárias de polimetilmetacrilato com eficiência > 90%;  Driver:  Deverá ser incorporado à 

luminária, e permitir a possibilidade de alimentação em 220V ± 10%, com possibilidade de 

trabalhar em frequência de 60 Hz, Fator de Potencia maior ou igual a 0,95 e fornecer corrente 

constante aos  LEDs.  Deverá possuir Distorção Harmônica da Corrente máxima de 10%. 

Proteção contra Surto de Tensão: A luminária deverá ser fornecida com Dispositivo Protetor 

de Surto capaz de suportar mínimo 10 impulsos de tensão de pico de 10kV (Forma de onda 
1,2/50ps), e corrente de descarga de 10kA (Forma de onda 8/20ps), sendo 5 no ciclo positivo 

e 5 no ciclo negativo, tanto para o modo comum como para o modo diferencial (L1-Terra, L1-

L2/N, L2/N-Terra). O Dispositivo Protetor de Surto deve possuir ligação serie com o  Driver  de 

forma que, caso o protetor atinja o final de sua vida útil o circuito deverá abrir e desenergizar 

o  Driver;  O dispositivo de proteção contra surtos de tensão deverá ser CLASSE II, e ser 

certificado conforme ABNT NBR IEC 61643-1 ou IEC 61643-11 por um organismo de terceira 
parte acreditado pelo INMETRO/CGCRE ou signatário dos acordos de reconhecimento mútuo 

ILAC ou IAAC Características elétricas e fotométricas: A luminária quando ensaiada conforme 

norma  IFS  LM-79-08 deverá apresentar eficiência luminosa mínima de 100 Im/W para 

funcionamento normal em temperatura ambiente. Deverão ser consideras as perdas 

provenientes do  Driver,  Lentes Secundárias e Lente de Proteção (Vidro). Vida declarada: A 

vida útil da luminária declarada deverá ser de no mínimo 60.000 horas L70 Relatórios de 
Ensaios Deverão ser apresentados os relatórios de ensaios listados abaixo. Todos os ensaios 
devem ser realizados em laboratório acreditado pelo INMETRO. • Grau de proteção IP66 para 
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o conjunto óptico e alojamento do  Driver;  • Resistência à impacto IK08, • Resistência à 
vibração, • Distorção Harmônica da Corrente (THD) do  driver  utilizado; • Temperatura de 
Junção do  LED;  • Características fotométricas com as seguintes informações 1) tabela das 
intensidades luminosas apresentada em  candelas  por 1000  lumens;  2) Tabela de coeficiente 
de utilização e fluxo luminoso (lado Casa e lado Rua); 3) Diagramas polares contendo o plano 

horizontal e o cone vertical, relativos à máxima undintensidade luminosa. Os ângulos devem 

ser indicados; 4) diagrama com as linhas de isofotocandelas de iluminação horizontal 

indicando o ponto de máxima intensidade e linha de 0,5 (meia) intensidade máxima; 5) Fluxo 
luminoso total; 6) Potência medida da luminária; 7) TCC; 8) IRC. 

3. Lâmpadas com Potência mínima de 150W — bivolt em Ruas; 

4. Lâmpadas com Potência mínima de 165W — bivolt em Avenidas; 

5. Lâmpadas com Potência mínima de 80W — bivolt em praças, parques, jardins, monumentos 
e assemelhados; 

6. Braço do tipo curvo duplo comprimento de 3 metros - braço ornamental para luminária de 
Fabricação Nacional, sem emendas, para aplicação em avenidas e ruas de trafego intenso, 

podendo ser usado Uni e Bilateralmente, conformado em aço carbono  SAE  1010/1020 NBR 

8261, com tubos paralelos de 3000mm com diâmetro de 48,3nnnn espessura 3mm, separados 

equidistantes por 4 tubos de 25,4mm x 120mm, espessura de 2mm partindo da base a um 

ângulo de 45° e curvatura longo terminando no ponto do braço com inclinação de 5° para 

melhor posicionamento da luminária, e, tendo nesta extremidade um anel para fixação da 
luminária de 60,3mm x 100mm fixado com solda transversal. A base do braço em perfil "U" 38 

x 38 x 76 x 550mnn, espessura de 3,75mm, tendo numa das extremidades furo de 18mm e na 
outra extremidade distanciados centro a centro dos furos 500mm, um furo oblongo de 18mm 

e a 100mnn da parte inferior da extremidade da base um furo de 25,4mm. 

7. Rele fotoelétrico magnético p/ uso em corrente alternada - 220V, corpo em polipropileno 

estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries, fabricados na cor cinza, com 

pinos de contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, contato de 

carga  NF  acionam a carga durante o dia. Célula fotoelétrica tipo CDS, com encapsulamento 

blindado de resposta instantânea. Potência: 1000W (carga resistiva) — 1200VA 127V; 1800VA 

220V(carga indutiva). Frequência: 50/60HZ. Ponto de carga 1OLUX (faixa de 03 a 20  lux).  

Desligamento: Relação de 1,2 a 4 vezes ao ligamento. Faixa de temperatura: Opera 
normalmente entre -5°C e +50°C. Estar devidamente de acordo com as normas técnicas ABNT 

mormai",,  
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5123:98  UL-773:1992  ANSI-C136.10:1988 marcas devidamente aprovadas pelo INMETRO. 

Apresentar Catálogo do fabricante comprovando as características técnicas do produto; 

A execução deve ser realizada de acordo com o projeto e em conformidade com a norma 

ABNT NBR 5101/2012. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Marzagão, Estado de Goiás, aos 26 (vinte e 

seis) dias do mês de junho de 2019. 

(k/ 
Claudinei Rabelo da Silva 

=Prefeito= 
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