
LEI Nº 1.670 DE 26 DE MARÇO DE 2021  
 

Institui e Cria o Programa de Combate ao mosquito Borrachudo. 

 

O Prefeito Municipal de Aurora, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições, Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciono a seguinte Lei:  

 

Art.1º Institui no Município de Aurora - SC a Campanha e Programa de Combate 

ao Mosquito Borrachudo e demais espécies, no mês de Fevereiro de cada ano, através da 

Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal Agricultura e do Meio Ambiente, 

com o apoio das associações, dos agricultores e munícipes, através de ações voluntárias. 

§ 1º O Município poderá firmar convênio com as associações legalmente 

existentes e apoio dos agricultores e munícipes, que após mobilização e orientação, 

promoverão ações simultâneas que minimizem a proliferação deste mosquito em parceira com 

as entidades legalmente constituídas e comunidade em geral.   

§ 2º Fica o Município autorizado firmar convênio e parceria com instituições de 

educação pública e privadas, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, no intuído de 

desenvolver técnicas, conhecimento técnico cientifico e aperfeiçoamento profissional e 

educacional. 

Art.2º Este programa consistirá no combate dos locais, regiões e áreas de 

expansão dos mosquitos e áreas onde são deportadas larvas e pupas do borrachudo, através de 

orientação técnica e aplicação dos larvicidas biológicos nos locais onde se originam e 

concentram os insetos. 

Art.3º O programa se desenvolverá da seguinte forma:  

I) A Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 

Ambiente fornecerá orientação técnica e os insumos para o combate ao mosquito borrachudo; 

II) As Associações do Município beneficiadas com o programa, fornecerão a mão-

de-obra e o transporte para a execução dos trabalhos; 

a) As associações aptas a receber o produto serão responsáveis pela distribuição e 

apresentação de relatório para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, contendo 

identificação dos aplicadores (nome e CPF), quantidade de doses aplicadas e locais entregues; 



b) Fica vedado qualquer tipo de comercialização e utilização para outro fim que 

não seja ao combate ao borrachudo, devendo ser de uso exclusivo para aplicação no território 

do Município; 

III) Ocorrendo qualquer infração em desacordo com as regras previstas nesta Lei 

o infrator responderá pelos crimes previstos no Código Penal Brasileiro.  

IV) Os recursos para aquisição do inseticida serão provenientes do orçamento do 

Município de Aurora - SC. 

Art. 4º A aplicação dos inseticidas nos focos, será realizada periodicamente até 

obter o controle satisfatório da proliferação do mosquito, salvo soluções excepcionais.  

Parágrafo único. O controle do borrachudo será realizado imediatamente nos 

locais onde houver incidência do mosquito-borrachudo. 

Art.5º A presente lei entra em vigor da data de sua publicação. 

Art.6º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Aurora, 26 de março de 2021. 

 

 

ALEXSANDRO KOHL 

Prefeito Municipal 

 


