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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 4024/2019 

Dispõe sobre a instalação de equipamento 

eliminador de ar nas tubulações das redes de 

abastecimento de água do Município de Vila 

Velha e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de suas 

atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica a empresa concessionária de abastecimento de água potável com prestação de 

serviços no território do Município de Vila Velha obrigada a instalar, por uma solicitação 

expressa de seu consumidor, equipamento eliminador de ar na tubulação da rede de 

abastecimento de água que antecede ao hidrômetro respectivo ao imóvel daquele, nos termos 

desta Lei. 

Art. 2º Somente poderá ser instalado o equipamento eliminador de ar que tenha sido projetado 

para ser instalado junto ao hidrômetro, e submetido a prévia avaliação por parte do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, com vistas a apurar se o mesmo 

dispositivo exerce influência sobre o desempenho metrológico do medidor, e, ainda, possua: 

I - Laudo Operacional fornecido por órgão ou instituição do Governo Federal ou do Governo 

Estadual comprovando que: 

a) o eliminador de ar atende a finalidade para a qual foi criado e produzido, ou seja, impedir a 

passagem de ar presente na tubulação de abastecimento de água que precede ao hidrômetro, 

tomado o sentido da entrada do fluxo; 

b) o projeto, a instalação e/ou a operação do equipamento não oferece riscos de contaminação da 

água a ser consumida e utilizada no imóvel por águas pluviais, águas de alagamentos ou 

enchentes, por pequenos insetos ou urina de animais; 

c) sob as normas de segurança aplicáveis, o aparelho suporta perfeitamente as pressões normais e 

eventualmente elevadas nas redes de abastecimento de água em que vier a ser instalado;  

II - Carta Patente emitida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI; 

III - garantia total não inferior a 12 (doze) meses da data de sua instalação. 

Art. 3º Após a solicitação do consumidor ser protocolada junto à concessionária de abastecimento 

de água, essa terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuar a instalação do equipamento 

eliminador de ar. 

§ 1º A instalação do equipamento de que trata esta Lei poderá ser procedida diretamente pela 

empresa concessionária, por meio de seus funcionários, ou por meio de empresa prestadora de 

serviços ou profissional qualificado que a mesma tenha contratado, cabendo comunicação prévia 

do agendamento ao consumidor. 

§ 2º Quando o equipamento for adquirido por meio da empresa concessionária de abastecimento 

de água, os valores referentes ao mesmo e às despesas para a sua instalação serão cobrados do 

consumidor solicitante, lançados na fatura mensal de consumo respectiva ao imóvel, 
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preferencialmente de forma parcelada. 

§ 3º Quando da aquisição do equipamento pelo consumidor, que deve observar o disposto do art. 

2º desta Lei, a empresa concessionária limitar-se-á a cobrar somente pela prestação dos serviços 

relativos à instalação. 

§ 4º O valor a que se refere o parágrafo anterior não poderá ultrapassar aquele cobrado a título de 

tarifa de religação sem supressão de ramal.  

Art. 4º Nas ligações ou religações de abastecimento de água a serem realizadas após o início da 

vigência desta Lei deverá ser procedida por parte da empresa concessionária a consulta prévia ao 

consumidor, com informação do que disposto dos §§ 2º a 4º do artigo anterior, para que, sob 

critério e expresso aceite desse último, o equipamento eliminador de ar possa vir a ser instalado 

juntamente com o hidrômetro. 

Art. 5º A concessionária de abastecimento de água deverá dar conhecimento a todos seus 

consumidores no Município de Vila Velha, por meio de informações a serem impressas nas 

faturas mensais de consumo, dos direitos que lhes são facultados por meio desta Lei. 

§ 1º A comunicação estabelecida no caput deverá ocorrer durante os três meses subseqüentes 

àquele em que incidir a data da publicação desta Lei.  

§ 2º O descumprimento do que disposto no caput e § 1º deste artigo implicará na aplicação de 

multa à concessionária de abastecimento de água de valor equivalente a uma unidade do Valor 

Padrão de Referência do Tesouro Municipal - VPRTM para cada fatura mensal de consumo de 

água emitida a consumidor no Município de Vila Velha que não contenha as informações 

determinadas. 

§ 3º Os valores que forem arrecadados com o pagamento da multa estabelecida no parágrafo 

anterior deverão ser destinados ao custeio de programas e ações voltados à conservação e ao 

reuso da água. 

Art. 6º O Poder Executivo, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, deverá adotar as medidas 

administrativo-legais necessárias para a inclusão, adequada e exclusivamente, das disposições 

contidas Lei entre as cláusulas do contrato de concessão para prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água no Município de Vila Velha que em vigor.  

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, naquilo que couber, no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 8º Fica revogada, em todo seu teor, a Lei nº 4.400, de 06 de abril de 2006. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Vila Velha, 15 de julho de 2019. 
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