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Lei 0234 de 13 de dezembro de 2006 

Institui a obrigatoriedade do controle da 

formiga cortadeira no Município de Bela 

Vista da Caroba, Estado do Paraná e dá 

outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte 

Artigo 1 : Fica instatuido a obrigatoridade do contrle da formiga cortadeira, no âmbito do 

Municipio de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná, devendo todo o responsável direto e 

indireto de propriedade rural ou urbana, sob pena de sanção, fazer o controle de formigas 

cortadeiras. 

Artigo 2: O prazo para o inicio da realização do controle de formigas cortadeiras é de 60 

(sessenta) dias a contar da publicação da prresente Lei. 

Prarágrafo Único: o controle de formigas do cortadeiras será priorizado nos meses de julho a 

setembro, não impedindo que o controle seja realizado nos demais meses do ano. 

Artigo 3: O não cumprimento dos dispositivos anteriores no prazo estabelecido acarretará o 

seguinte procedimento por parte do Poder Público Municipal: 

I – Notificação ao infrator para que no prazo de 30 (trinta) dias, realize das formigas 

cortadeiras na propriedade autuada; 

II – Após 30 (trinta) dias, verificado o não cumprimento ao controle das formigas cormigas 

cortadeiras, o poder Executivo Municipal encaminhará denúncia ao Departamento de 

Fiscalização - DEFIS/SEAB, e ao Departamento de Fiscalização Sanitária da Secretaria Estadual 

de Agricultue e Abastecimento. 

Artigo 4: Ficam os agentes ambientais autorizados a ingressarem nas propriedades suspeitas 

de infestação, podendo, em caso de impedimento, requisitar a força policial para o exercicio 

de suas funções. 

Artigo 5: AO Municipio reserva-se o direito de não fornecer Certidão Negativa da propri rural 

ou urbana que esteja infestada de formigas cortadeiras. 

Artigo 6: O responsável direto e Indireto da propriedade rural ou urbona, ficará vedado de 

ingressar em programas municipais, quando não possuir o controle de formigas cortadeiras em 

sua propriedade. 

Artigo 7: Cabe ao Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambriente, apoiar as ações do 

agente ambiental e conscientizar o responsável direto e indireto da importância do controle 

das tormigas cormigar cortigas cortadeiras em suas propriedades. 
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Artigo 8: Esta Lei entrará em vigor a pertir de sua publicação,revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 13 DE DEZEMBRO DE 

2006. 

JOCELI TIAGO MENEZES 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


