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LEI MUNICIPAL Nº 1511/2020 

 

Dispõe sobre a instalação de equipamento 

ou aparelho eliminador de ar na tubulação 

do sistema de água residencial e 

comercial. 

 

  ARTUR ARNILDO LUDWIG, PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍSO DO 

SUL, 

 

  FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 53, inciso IV, da Lei 

Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

  Art. 1º Esta Lei regula o uso de equipamento ou aparelho eliminador de ar na 

tubulação dos sistemas de água residencial e comercial do Município de Paraíso do Sul. 

 

  Art. 2º Fica permitido ao contribuinte a possibilidade de instalação de 

“equipamento ou aparelho eliminador de ar”, nos hidrômetros coletivo ou individual, do 

sistema de abastecimento de água. 

  

   § 1º Os aparelhos ou equipamentos de que trata o caput deverão ser 

instalados na tubulação que antecede o hidrômetro individual ou coletivo, e devem ser 

certificados pelo INMETRO.  

   § 2º O procedimento de instalação deverá conter autorização 

Municipal mediante “termo de responsabilidade”, e as despesas decorrentes da aquisição 

correrão às expensas do contribuinte.  

 

  Art. 3º As instalações de equipamentos e aparelhos eliminadores de ar 

deverão ser realizadas, unicamente, por servidor Municipal da Prefeitura de Paraíso do Sul. 

                                  

  Art. 4º O teor dessa Lei será de ampla divulgação aos contribuintes. 
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  Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL, 

23 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTUR ARNILDO LUDWIG 

Prefeito Municipal 


