
LEI MUNICIPAL Nº 1803
Altera os Artigos 134 e 135 do Código de Posturas do
Município de Carazinho.

ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE CARA-
ZINHO.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 134 do Código de Posturas do Município
de Carazinho, terá a seguinte redaçpØo:

"Art. 134 - É proibido no perímetro urbano da cidade e das
vilas do interior do Município, conservar solto qualquer animal.

§ +¦nico - Constatada a irregularidade, verificando-se que o
animal foi solto pelo proprietário, o mesmo proprietário será
responsável pelos danos causados a terceiros.

Art. 2º - O artigo 135 do Código de Posturas do Município
de Carazinho, terá a seguinte redaçp�o:

Art. 135 - Os animais encontrados nas condições dos artigos
anteriores, serpDo recolhidos ao depósito municipal.

§ 1º - Para reavê-los, pagará o dono, por cabeça, 1º sobre
o valor do Salário Mínimo vigente na Regipzo.

§ 2º - Em caso de haver danos em propriedade de terceiros,
a mesma correrá por conta do dono do animal.

§ 3º - No caso de ter a Municipalidade fornecido
alimentaçpão ao animal recolhido, a mesma correrá por conta do
dono do animal recolhido.

Art. 3º - A terça parte das multas aplicadas aos infratores
e recolhidas aos cofres municipais, será paga, mensalmente, aos
Pegadores do Município que houverem apreendidos o animal, a
título de ajuda de custo, despesas de manutençpÍo de montaria e
arreiame.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-

çp£o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 8 de setembro de
1965.

a)ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO
Prefeito Municipal

a)José Moisés Marcondes
Secretário do Município
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