
LEI MUNICIPAL Nº 1490
Torna obrigatório o combate à formiga e estabelece
penalidades.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ERNESTO JOSÉ ANNONI, no
uso de atribuições que lhe confere o artigo 50, Inciso II, da
Lei Orgânica, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Em cumprimento do art. 125, parágrafo único, da
Lei Orgânica do Município, ficam os proprietários e
arrendatários obrigados a dar combate à formiga nas suas áreas
de terras.

Art. 2º - Aos que deixarem de cumprir o disposto no artigo
1º, será aplicada a seguinte penalidade:

- multa de CR$ 500,00 a 5.000,00-
Art. 3º - A multa será duplicada, triplicada e assim suces-

sivamente, por falta de cumprimento desta Lei, em reincidências.
Art. 4º - Os prejuízos e o np©o cumprimento desta Lei, será

verificado por autoridade municipal e testemunhada por duas
pessoas de reconhecida idoneidade moral, dando ciência do
ocorrido, por expediente, à Fazenda Municipal, que proporá ao
Executivo a aplicaçp�o das penalidades.

Art. 5º - Da data do despacho do Executivo, será concedido
o prazo de 30 (trinta) dias para a defesa ou pagamento.

§ único - Para que seja encaminhada e aceita a defesa, é
preciso que se lhe junte o recibo da Tesouraria do Município, do
depósito prévio da importância correspondente à multa em discus-
spdo. Havendo defesa, dará o Executivo o despacho final, também,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, np™o cabendo nenhum recurso
administrativo do mesmo. Decorridos 15 (quinze) dias do
despacho final, se as partes np�o comparecerem para regularizar
sua situaçp:o, processar-se-á, ex-ofício, o reconhecimento do
valor da multa anteriormente depositada a conta correspondente.

Art. 6º - Os que np£o apresentarem defesa no prazo previsto
no artigo 5º e np×o efetuarem o pagamento do valor da multa,
serp�o lançados em Dívida Ativa, para cobrança, acrescido de
multa de 30% (trinta).

Art. 7º - Aos agricultores reconhecidamente pobres, que npuo
dispuserem de recursos para tal fim, o Município providenciará a
distribuiçpÞo de veneno, através das Subprefeituras.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
çpGo, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, em 2 de outubro de
1961.

a)ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal
a)Lourival Vargas

Secretário
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