
 
  LEI Nº 1031/2004 

 
 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CELEBRAR CONVÊNIO COM A CPFL – 
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, 
PARA UTILIZAÇÃO DE POSTES PARA 
PINTURAS OU ADESIVOS AUTOCOLANTES 
DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E OUTRAS. 

 
 
  VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE, Prefeito Municipal de 
Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
  FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte lei: 
 
 
  Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar 
convênio com a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, objetivando a 
autorização para utilização dos postes para pintura ou adesivos autocolantes 
de sinalização de trânsito, sinais de serviços e outros. 
  Parágrafo Único. As pinturas ou adesivos autocolantes serão 
realizados pela Prefeitura Municipal, sem ônus para a Companhia Paulista de 
Força e Luz – CPFL, obedecendo aos seguintes critérios: 

I- Para indicativo de vias públicas, deverão ser em fundo 
verde ou azul, com caracteres em branco fosforescente, 
ocupando um espaço máximo de 1,0 m entre as alturas: 
mínima de 2,7m e máxima de 4,0m do solo; 

II- Para segurança dos pedestres e motoristas, somente poderá 
ser aplicada em fundo amarelo com faixas horizontais em 
preto fosforescente, ocupando um espaço de 1,0m, no 
máximo, da base do solo; 

   Art. 2º. Será de responsabilidade do Município proceder à 
limpeza dos respectivos postes pintados, inclusive quando houver a 
necessidade da CPFL removê-los, devendo executá-la no local onde os 
mesmos serão armazenados. 



  Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei, 
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas 
se necessário. 
  Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
  PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D’ALVA 
  13 de abril de 2004.  
 
 
  VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE 
        PREFEITO MUNICIPAL   
 
  PUBLICADA NA SECRETARIA DA PREFEITURA 
  NA DATA SUPRA NO LOCAL DE COSTUME. 
 
 
  VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE 
        PREFEITO MUNICIPAL 


