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Stimula: Dispõe sobre a instalação de equipamento
elímíuador de ar na tubulação do sísterrra de
abdsÍecime to de água rcsidencial e comeycídl do
Munícipio de Sakto Arríot io do Sudoeste, Estado do
Pardná, e dá outras providências.

FAÇO SABER QÚT A CÂMARA MUNICIPAL DE
VERf,ADORES DO MUNICÍPTO DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE. ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU
ARMINDO STRUB, VICE.PRESTDENTE. NOS MOLDES DO §
7. DO ART. 4E DA LEI ORGÂT.ICA MUNICIPAL,
PROMULGO A SEGUINTE LEII

AÍt. 1o. Esta Lei regula a instalação e utilizaçâo do aparelho
eliminador de aÍ na tubulação do sistema de água residencial e
comercial do Municipio de Sa[to Antonio do Sudoeste-PR.

Art. 2'. Fica permitida ao consumidor a instalação de eqúpamentos ou
aparelhos eliminadores de ar nos hidrômetÍos coletivo ou individual
do sistema de abastecimento de água.

§ 1o. Para os efeitos desta lei, selão considemdos consumidores todos
os usuários, pessoâs fisicas e juridicas, comerciais e industriais no
âfibito do Município.

§ 2". ôs aparelhos ou equipanentos que tata o caput deverão ser
instalados na tubulaçâo que antecede o hidrômetÍo individual ou
coletivo.

§ 3'. O procediÍne[to de instalação deverá conter autorizaçào pévia
da enrpresa concessionifuía de âbastecimcnto de água, e as despesas
decorente da aquisiçâo e instalaÇão dos equipamentos corerâo às

expensas do consumidor.

§ 4'. Os hidrômetros a serem instâlados após a promulgação desta Lei,
dcverão corter o equipamento ou aparelho elimilador de aÍ ihstalado
coÍrjuntameÍIte.

§ 5'. O equipameato de que trâtâ o caput deste artigo deverá estar de
acordo com as normas legais do órgào íiscalizador competente, bem
como deverão ter sua capacidade técnica para sua finalidade aprovada
pelo INMETRO (Instiíuto Nacionâl de Metrologia Qualidâdê e
Tecnologia) ou por algum ór'gão com essa competência reconhecida.

^n. 
l'. A iDstalaçào dos aparelhos elrminadores de ar dererá ser feita

pela própria empresa concessioliíria de abastecimento de água ou por
empresa ou pÍofissional âutônomo por esta âuto zâdo,

Art. 4'. Após a solicitação por pane do consumidor junto à empresa
concessiotrária do serviço público de abastecimento de água, a mesma
terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para ela própria efetuâr a
instalação do eqüpanento eliminador de ar na tubulação do
hidrômetro do imóvel ou emitir a competente autorüaçâo para
empresa ou profissior:al autónomo realizar o servrço.

Paú$afo único. O não cump mento do disposto no Çaput deste
artigo, acarretará multa à concessionária do serviço público de
abastecirhento de água, oo vâlor equivalente a 0l (uma) Unidade
Fiscal do Município - UFM por dia de atraso, limitada a 100 (cem)
Unidades Fiscais do Municipio, devendo os valores serem reveÍidos
ao Fundo Mr:nicipal de Saúde, sem prejuizo dês medidas previstâs no



Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, 11 de setembro de

1990.

Art. 5'. O teor desta Lei deverá ser diwlgado ao consumidoÍ por meio
de iuformaçâo impressa na fatura meísâl de águâ, emitida pela

empresa concessioniária, bem como em seus materiais publicitarios.

Art, 6o. Esla Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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