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PROJETO DE LEI N" OO3I2O2O, DE 29 DE JANEIRO OE2O2O'

"Dispõe sobre o fornecimento e
instalação gratuita, . Pela
Concessionaria de serviço de Agua,
de válvulas de retenção de at
(eliminadores de ar), Para
hidrômetros a todos os imóveis
comerciais e residenciais do
município de Barreiras e dá outras
providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA' NO USO dE

suas atribuições legais e regimentais.

APROVA:

Art. 10 - Fica assegurado a todos os consumidores dos serviços de água no

âmbito do Municipio de Barreiras, o fornecimento e instalaÉo gratuita de

aparelho eliminador de ar, em cada unidade independente servida por ligação

de água.
ParágraÍo único. Para os efeitos desta
todos os usuários, pessoas fisicas e
âmbito do MunicíPio de Barreiras.

lei, serão considerados consumidores
jurídicas, comerciais e industriais no

An. 2" - O fornecimento e as instalações das válvulas de retenção de ar

(Eliminadores de Ar) deverão ser feitas exclusivamente pela concessionária ou

empresas contratadas pela concessionária.

Art. 30 - As válvulas de retenção de ar (ellminadores de ar) para hidómetros

deverão ter sua capacidadé técnica para sua finalidade aprovada pelo

INMETRO (lnstituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia) ou por

algum órgão com essa competência reconhecida'
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antecedeohidrÔmetro,devendoserobservadoosseguintescritérios:
i - ser instalado pela concessionária no imóvel do usuário, no âmbito municipal;

ll - preservar a padronização atual de instalaçáo de hidrômetro;

i* _ manter a localizaçáo do aparelho eliminador de ar na tubulação que

antecede o hidrômetro;

Art. 5o - Os hidrômetros a serem instalados, após a sanção desta Lei'.deverão

ier o etiminaoor de ar instalado conjuntamente, sem ônus adicional para o

consumidor.

Art.60.Asolicitaçãodainstalaçãodoequipamentodeveráserfeitapelo
consumidor, mediante protocolo junto a concessionaria que terá prazo máximo

de 120 dias uteis para instalação do equipamento'

Art-70-onãocumprimentodoprazodispostonoartigoanterior,.acanelará
multa de 100 (cem) Unidade de Valor Fiscal de Barreiras ou equivalente ao

,Cr, por. dispositivo não instalado, devendo a mesma ser revertida para o

ÉrnoJúrni"ipal de saúde, sem prejuízo das medidas previstas no código de

Oeteia Oo Consumidor, Lei n. 8.078, 11 de setembro de 1990'

Art. 80 - O teor dessa lei será divulgado ao consumidor por meio de informação

;;;;t.t.; ionta mensal de águã, emitida.pela empresa concessionária' nos

trêi ,""". subsequentes à publicação da mesma' bem como em seus

,ãteririt proricitários, ficando a empresa concessionária obrigada a dar ampla

divulgação sobre o benefício contido nesta Lei'

Art. 9o - As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei' coreráo

pàr contas das dotações orçamentarias vigentes no orçamento' suplementadas

se necessário.

Art. 10o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação'

Sala das Sessões, 29 de Janeiro de 2020

JOÃO DE MELO LACERDA
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI NO OO3/2020, DE 29 DE JANEIRO DE2O2O.

O vereador João Felipe de Melo Lacerda, vem apresentar para

deliberação plenária o presente Projeto de Lei que "Dispõe sobre o

fornecimento e instalação gratuita, pela Concessionaria de serviço de Agua, de

válvulas de retenção de ar (eliminadores de ar), para hidrômetros a todos os

imóveis comerciais e residenciais do município de Barreiras e dá outras
providências".

Ocorre que no município de Barreiras-BA, tem acontecido

frequentemente casos de falta de abastecimento de água e por consequência

disso, acaba entrando muito ar na rede de distribuição e esse ar passa pelos

hidrômetros e obviamente acaba sendo pago pelo consumidor.
Situaçáo absurda e injusta, afinal o consumidor paga para receber

água e acaba pagando Pelo ar.- Conliderando que a obrigação da concessionária é entregqr água

e não ar, e, por consequência da mesma efetuar a instalação de equipamento

inibidor de at, paa evitar que o ar passe pelo hidrÔmetro do consumidor'
Não há que se questionar quando a legalidade da matéria, pois

vai corrigir uma ilegalidade que é justamente a cobrança pelo ar.- 
Diante do interesse público do presente Projeto de Lei' onde fará

justiça pois o consumidor de Barreiras passará a pagar somente pela água'

Sala das Sessões, 29 de Janeiro de 2020.

JOÃO FE E DE MELO LACERDA
EREADOR - PTB

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro Sáo Miguel - Tel: (77) 36ll-9600 - Fone/Fax: Q7) 36ll-9628
Home Page: uuu.camaradebaneiras.ba.gor'.br - Ouüdoria: 0800-075-81 0l


