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DECRETO Nº. 1199, DE 26 DE JANEIRO DE 2009. 

 

 

CRIA A SEÇÃO DE CONTROLE DO MICRO-UNIDADES DE PRODUÇÃO, COMO 

SUBUNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO 

SOCIAL, FIXA-LHE AS COMPETÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito Municipal de Cabeceira Grande (MG), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do Município, Art. 77, II, XII, e XIII, e 78,  com fulcro no Art. 12 e parágrafo único da Lei 

Municipal nº 002, de 20.01.1997; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de descentralizar as atividades e normatizar ações específicas a cargo 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer atribuições e competência especifica para o controle do 

de Micro Unidades de Produção criadas pela municipalidade, no bojo do Programa Alimentos para a 

Vida; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica criada a Seção de Controle de Micro Unidades de Produção, como subunidade da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social, com as atribuições e competências 

discriminadas neste decreto. 

 

Parágrafo único: São micro unidades de produção, construídas ou em construção, as seguintes: 

 

1) Micro unidade de produção de farinha de mandioca, situada na sede do município; 

2) Micro unidade de produção de farinha de mandioca, situada no assentamento “Unidos 

Venceremos”; 

3) Micro unidade de produção de doce de leite, situada no assentamento “Unidos Venceremos”; 

4) Micro unidade de produção de pães, situada na sede do município. 

5) Micro unidade de produção de polpa de fruta, situada na sede do município; 

6) Micro unidade de produção de frutas desidratadas, situada na sede do município; 

7) Duas micro unidades de produção de hortaliças, situadas na sede do município; 

8) Duas micro unidades de produção de hortaliças, situadas na Vila de Palmital de Minas. 

 

Art. 2º - Entende-se por Controle de Micro Unidades de Produção, o conjunto das ações 

desempenhadas diariamente para assegurar a perfeita regularidade e funcionamento dos serviços de 

produção de alimentos em fábricas e hortas erguidas pela municipalidade no âmbito do Programa 

Alimentos para a Vida, objetivando a geração de trabalho e renda para famílias de menor poder 

aquisitivo, abrangendo: 

 

I. A supervisão da operacionalização das micro-unidades existentes, a criação ou supressão de 

micro-unidades, sua transformação bem como alteração de atividades, a inclusão ou exclusão 

de novas unidades;  

II. A seleção de pessoas para execução dos trabalhos, segundo sua capacidade, conhecimento, 

práticas, observando a necessidade de auferir renda para sustentáculo familiar. 

III. A medição mensal da produção e industrialização de alimentos e a supervisão da 

comercialização dos produtos.   
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IV. O controle do repasse de contribuições financeiras para manutenção do fomento à 

produtividade. 

V. O controle do consumo e a liquidação das despesas faturadas com o fornecimento de água e 

energia elétrica, para fins de pagamento por parte da Tesouraria. 

VI. A fiscalização direta da produção realizada, através da aferição diária do fabrico, embalagem, 

estocagem, registro de datas de fabricação e prazo de validade; 

VII. A supervisão na aquisição de matérias primas, direcionadas aos produtores da agricultura 

familiar, verificando qualidade dos produtos, o transporte e a estocagem; 

VIII. A verificação da situação da limpeza interna e externa da edificação, das máquinas e 

equipamentos utilizados no preparo e industrialização dos produtos, bem como nos ambientes 

de estocagem, resfriamento e congelamento, além de instalações sanitárias, de esgoto e de 

armazenamento dos resíduos sólidos produzidos. 

IX. A verificação da regularidade e do estado de conservação dos sistemas de eletricidade, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário  e recolhimento dos resíduos sólicos das Micro-

Unidades de produção.. 

X.  O monitoramento e controle diário das receitas auferidas, e da distribuição das sobras entre os 

trabalhadores voluntários.  

 

Art. 3º - A inclusão de voluntários no ambiente de produção, a cessão para autônomos das micro-

unidades e/ou dos equipamentos existentes para produção de alimentos dependerá da decisão formal e 

favorável do Encarregado do Setor. 

 

Art. 4º - As ações de manutenção dos equipamentos e da limpeza das micro unidades serão 

efetuadas diariamente, constituindo atividade rotineira dos voluntários e, em caso de descumprimento, 

poderão ser determinadas sua execução imediata pelo Encarregado do Setor, sob pena de paralisação e 

interdição da micro unidade. 

 

Art. 5º - São competentes para executar as ações de controle dos serviços da subunidade ora 

criada o encarregado do setor ou pessoa por ele formalmente credenciada que, em suas atividades, dentre 

outras, terão as atribuições e gozarão das seguintes prerrogativas: 

 

I – livre acesso às micro unidades públicas situadas no território município Cabeceira Grande; 

 

II – Examinar a qualificação, capacitação e necessidade dos voluntários e outros interessados na 

produção de alimentos nas micro unidades. .  

 

III – Verificar o atendimento das condições de manutenção dos equipamentos existentes por parte 

dos usuários, bem como a segurança das instalações e máquinas, segundo as normas legais e as 

especificações do fabricante; 

 

V – Interditar toda e qualquer produção julgada imprestável ou inapropriada para o consumo 

humano, seja por inobservância ou desobediência às regras de produção, ou por força de evento 

natural que impeça a comercialização dos produtos, retendo o material ou efetuando sua 

interdição quando necessária, requisitando imediatamente o apoio da vigilância sanitária para a 

disposição final. 

 

VI – Lavrar autos de infração, em caso de violação da interdição ou dano provocado no 

patrimônio público,  comunicando imediatamente a ocorrência às autoridades sanitárias e 

policiais para identificação do responsável. 

 

VII – Isolar fisicamente e manter o isolamento do local onde ocorra acidente envolvendo 

trabalhadores, equipamentos ou ambiente, responsabilizando-se pela incolumilidade do local até 

a chegada das autoridades policiais e sanitárias se for o caso. 
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VIII – Convocar e comunicar as autoridades policial e sanitária as ocorrências de acidentes 

envolvendo a produção, bem como requisitar imediatamente a perícia técnica para ocorrências 

que resultem em perda de vidas de alunos ou terceiros. 

 

Parágrafo Único: Entende-se por agente a serviço de Controle das Micro Unidades de Produção, 

os seguintes servidores lotados na subunidade: Encarregado do Setor, Secretário Municipal de 

Desenvolvimento e Promoção social, e qualquer outro servidor público com exercício na subunidade, 

devidamente designado para funções correlatas. 

 

Art. 6º - Fica criada a Função Gratificada de Encarregado do Setor de Controle de Micro 

Unidades de Produção, nos termos do parágrafo único do Art. 12 da Lei Municipal nº 002, de 20.01.1997. 

 

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cabeceira Grande (MG), 26 de Janeiro de 2009. 

 

 

ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO 

Prefeito Municipal 

 

 


