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     LEI N.º 261, de 08 de maio de 2019. 

 

“ DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

ELIMINADOR DE AR NAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA  EMPRESA BAIANA 

DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. (EMBASA), NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”.   

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE COTEGIPE, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais e do quanto lhe confere a Lei 

Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. 

(EMBASA), concessionária do sistema de abastecimento de 

água, no âmbito do Município de Cotegipe-Ba, fica obrigada 

a instalar, através de solicitação do consumidor, 

equipamento eliminador de ar na tubulação de água que 

antecede o hidrômetro do imóvel do consumidor.  

 

§ 1º -  a instalação do equipamento eliminador de ar de 

que trata o Caput deste artigo será realizada Pela EMBASA ou 

por concessão desta, para empresas que comercializarem o 

aparelho, nesse caso, a empresa deverá ser credenciada pela 

EMBASA. 

 

§ 2º - O equipamento poderá ser adquirido é instalado 

pelo consumidor ou fornecido pelo EMBASA, devendo este estar 

de acordo com a Portaria n.º 246 item 9.4, do INMETRO  e 

estar devidamente patenteada.  

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da aquisição do 

equipamento e a taxa de instalação correrão as expensas do 

consumidor.  

  

Art. 3º - O valor referente à taxa de instalação, bem 

como o valor do equipamento quando fornecido pela a EMPRESA 

BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. (EMBASA), será cobrado na 

conta de água do usuário.   
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PARAGRAFO ÚNICO – A EMBASA deverá dividir o pagamento do 

valor da taxa e do equipamento em no mínimo 06 meses.  

 

Art. 4º - A EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. 

(EMBASA), deverá instalar ou terceirizar a instalação do 

equipamento eliminador de ar no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias  após a solicitação do consumidor. 

 

Art. 5º - a EMBASA deverá comunicar aos consumidores o 

disposto nesta Lei, por maio de informação impressa na fatura 

mensal de água enviada EMBASA às residências.  

 

Art. 6º - Os hidrômetros instalados após a publicação 

desta Lei deverão contar com o equipamento de que trata esta 

Lei.   

 

 

Art. 7º -  Esta Lei entrará em vigor na data da sua 

publicação revogada as disposições em contrário.  

 

 

   Sala das Sessões em, 08 de maio de 2019.  

 

 

 

Márcia da Silva Sá Teles 
Prefeita do Município de Cotegipe/BA 
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