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1. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática para aprovação dos projetos luminotécnicos da cidade de Timbó-SC, bem como
manter padrão de qualidade da iluminação pública de todos os logradouros do município.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a pessoas físicas ou jurídicas, que realizarem loteamentos no município de
Timbó-SC, e necessitar implantar iluminação pública nas vias do mesmo.

3. REFERÊNCIA NORMATIVA

Item da norma de referência ISO 9001-2015.
ABNT NBR 5101: 2018 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PROCEDIMENTO

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO
 APRESENTAR FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ANALISE DE PROJETO LUMINOTÉCNICO (RG 2003);
 PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
 MEMORIAL DE CÁLCULO LUMINOTÉCNICO;
 ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
 INDICAR MARCA E MODELO DAS LUMINÁRIAS;
 DATASHEET E CURVAS IES DAS LUMINÁRIAS;
 CERTIFICADO DE GARANTIA DE 5 ANOS DO FABRICANTE DAS LUMINÁRIAS;
 CERTIFICAÇÃO INMETRO DAS LUMINÁRIAS;

5. DOCUMENTO

5.1. FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE:

Deverá ser preenchido o formulário de solicitação de análise de projeto luminotécnico (RG 2003), com
todas as informações presentes no mesmo, bem como a assinatura do responsável técnico e do proprietário
do empreendimento. O formulário, bem todos os documentos deverão ser enviados para o e-mail
adm.faroldovale@gmail.com, com cópia para bernardo.cezarotto@timbo.sc.gov.br, aos cuidados do Sr.
Bernardo Araujo Cezarotto. O Assunto do e-mail deverá ser: ANALISE DE PROJETO - NOME DO
EMPREENDIMENTO - DATA DE ENVIO.

5.2. PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MEMORIAL DE CÁLCULO

Deverá possuir as informações mínimas para identificação e execução, como os lotes, ruas, calçadas,
postes, luminárias, transformadores da concessionária, tipo da rede, dimensão dos braços, fase de ligação
das luminárias junto a rede. E memorial de cálculo de acordo com as especificações da ABNT NBR 5101:
2018 - Iluminação Pública - Procedimentos.

5.3. ART DE PROJETO E EXECUÇÃO

Deverá ser enviado a ART do responsável técnico de projeto e execução referente a atividade técnica de
iluminação pública.
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5.4. DATASHEET E CURVA IES DAS LUMINÁRIAS

Para efeito de comprovação da eficiência da luminária e das considerações de cálculo, deverá ser
apresentado o Datasheet e as curvas IES das Luminárias a serem instaladas no loteamento. As mesmas
deverão eficiência luminosa mínima de 140 Lumens/Watt, vida útil mínima de 50.000 horas e temperatura
de cor entre 4.000k e 5.000k.

5.5. CERTIFICADO DE GARANTIA

Deverá ser fornecido o certificado de garantia do fornecedor, com prazo de 5 anos, para defeitos de
fabricação, mau funcionamento de peças e componentes descritos nas condições normais de uso. Após
aprovado projeto enviar nota fiscal de compra em até 180 dias, a fim de comprovar a luminária adquirida e
a concessionaria poder solicitar a garantia se necessário.

5.6. CERTIFICAÇÃO INMETRO

O certificado do INMETRO da luminária adquirida deverá ser enviado junto dos demais documentos para
analise e aprovação do projeto luminotécnico.

6. ANÁLISE DOS PROJETOS

Após recebimento do formulário em conjuntos com os documentos especificados no item 4. Será
realizado a classificação do tipo de loteamento (pequeno, médio e grande), para que seja gerado a taxa de
análise de projeto.

6.1. TAXA DE ANÁLISE

Será efetuado a cobrança de uma taxa de análise, que será de acordo com a classificação do tipo de
loteamento. Essa taxa será enviada por e-mail em resposta ao e-mail da analise do projeto.

6.2. RETORNO DO PROJETO ANALISADO

Após envio do comprovante de pagamento por e-mail, a FAROL DO VALE, possui o prazo de 30 dias para
enviar o parecer do processo de analise. Todos os documentos acima descritos deverão estar anexados ao
processo, sendo passível de INDEFERIMENTO da análise caso falte algum documento.

6.3. REANALISE DO PROJETO

Caso haja o indeferimento do projeto, é possível fazer uma 2ª analise sem a geração de nova taxa, porém
a mesma deve ser solicitada em até 90 dias após o parecer de INDEFERIMENTO do projeto.

6.4. DEFERIMENTO DO PROJETO

Com o protocolo de deferimento, o empreendimento poderá iniciar as instalações das iluminações
públicas em até 180 dias, sendo prorrogável por mais 180 dias. Sendo passível de ser iniciado uma nova
analise de projeto luminotécnico para o empreendimento.
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6.4. AVISO DE EXECUÇÃO DA OBRA

O Empreendimento deverá em resposta ao indeferimento, indicar o inicio da obra e solicitar o
agendamento para a fiscalização da luminária a ser instalada no loteamento. Sendo passível de reprovação,
caso houver troca de modelo, marca ou tipo de luminária que consta no projeto aprovado.

7. RESPONSÁVEL

Hoylson Trevisol
Engenheiro Eletricista – Responsável Técnico
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