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DECRETO N.º 1.499, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013. 

 

 

 

 

Institui a Operação denominada “Cabeceira 

Grande e Palmital de Minas mais limpas”, por 

meio de Mutirão, e dá outras providências.” 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 78 e 120, inciso I, alínea “h”, da Lei Orgânica do Município, e  

 

CONSIDERANDO a precariedade da limpeza pública nas ruas e avenidas do 

Município, bem como de lotes vagos, quadro que pode ocasionar sérios riscos à saúde 

pública, bem como a deficiência no Quadro de Pessoal da Prefeitura de servidores que 

atuam nas áreas de coleta de lixo, capina, varrição e limpeza pública, 

 

CONSIDERANDO, pois, que a falta de limpeza das áreas baldias pode 

ocasionar acúmulo de lixos e entulhos, propiciando o aparecimento de animais peçonhentos 

e facilitando a proliferação de insetos e roedores causadores e transmissores de diversas 

doenças, especialmente da Dengue,  

 

CONSIDERANDO, diante disto, ser indispensável garantir a higienização de 

tais espaços, principalmente por meio de mutirões incentivando-se a participação voluntária 

de cidadãos, em regime de parceria com a Administração, inclusive os proprietários de lotes 

vagos, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituída a Operação denominada “Cabeceira Grande e Palmital 

de Minas mais limpas”, com o objetivo basilar de promover limpeza e higienização de ruas, 

avenidas e terrenos baldios no âmbito do perímetro urbano da cidade sede do Município, em 

Cabeceira Grande e no Distrito de Palmital de Minas, por meio de mutirão envolvendo a 

participação da Administração Pública, por intermédio de seus servidores, máquinas e 

equipamentos, e da participação voluntária e não remunerada de cidadãos, com vista a 

proporcionar limpeza pública, asseio, conservação, e melhor qualidade de vida aos 

munícipes. 
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(Fls. 2 do Decreto n.º 1.499, de 18/2/2013) 

 

 

 

 

Art. 2º A Operação “Cabeceira Grande e Palmital de Minas mais limpas” 

deverá ser amplamente divulgada, por intermédio dos meios de comunicação possíveis, de 

modo a levá-lo ao conhecimento público, especialmente para envolvimento da participação 

voluntária dos cidadãos no regime de parceria denominado mutirão. 

 

Art. 3º A Operação de que trata este Decreto se concentrará, em sua primeira 

fase, preferencialmente, nas áreas centrais de Cabeceira Grande e Palmital de Minas, 

observado o seguinte cronograma, devendo seguir, em suas fases posteriores, em locais 

identificados e determinados pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e 

Serviços Urbanos, podendo a Secretaria Municipal da Saúde indicar pontos por ela 

considerados como possíveis focos de mosquitos transmissores de doenças, a exemplo da 

Dengue: 

 

I – nos dias 2 e 9 de março de 2013, em Cabeceira Grande; e 

 

II – nos dias 16 e 23 de março de 2013, em Palmital de Minas. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cabeceira Grande, 18 de fevereiro de 2013; 17º da Instalação do Município.  
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