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   LEI Nº 2.215/2022 DE 08 DE JUNHO DE 2022. 
 

 

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

BLOQUEADOR DE AR NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

NO MUNICÍPIO DE BELMONTE/SC E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

            JENIFER STOLARSKI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Belmonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com a Lei Organica Municipal, 
 
        Faz saber a todos habitantes deste município,  que a Câmara Municipal, 
aprovou e de acordo com o art. 44, §7º da Lei Organica Municipal, art. 85 Regimento 
Interno, Promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica a empresa concessionária do serviço público de 

abastecimento de água no município de Belmonte/SC obrigada a instalar, por solicitação 

do consumidor, equipamento bloqueador de ar na rede de água que antecede o 

hidrômetro de seu imóvel. 

§1º As despesas com a aquisição do equipamento bloqueador de ar e sua 

instalação serão de responsabilidade da empresa concessionária. 

§2º O equipamento de que trata o caput deste artigo deverá estar em 

conformidade com as normas legais do órgão fiscalizador competente. 

Art. 2º Os hidrômetros a serem instalados pela concessionária após a 

publicação desta lei deverão possuir o equipamento bloqueador de ar instalado 

conjuntamente, sem ônus adicional para o consumidor. 

Art. 3º As instalações dos equipamentos bloqueadores de ar serão 

realizadas pela concessionária ou por empresa profissional por esta autorizada. 

Art. 4º Após o protocolo da solicitação do consumidor junto à empresa 

concessionária, esta terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuar a instalação do 

equipamento bloqueador de ar na rede de abastecimento de água. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste 

artigo obrigará a empresa concessionária a efetivar o desconto de 30% (trinta por cento) 

do valor correspondente a fatura mensal de consumo de água no mês subsequente ao 



prazo estabelecido no caput, e incidirá mensalmente na fatura até a regular instalação do 

equipamento objeto desta lei. 

Art. 5º O teor desta lei será divulgado ao consumidor por meio de 

informação impressa na fatura mensal de água, emitida pela empresa concessionária, bem 

como em seus materiais publicitários. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente Lei. 

Art. 7º Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de 

sua publicação, prazo no qual a empresa concessionária terá para se adequar a presente 

lei. 

 

                                 Salão Nobre Albano Meneguzzi Belmonte/SC, em 08 de junho de 2022. 

 

JENIFER STOLARSKI 
Presidente da Câmara 
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