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DECRETO No 639, DE 10 DE AGOSTO DE 2009. 

"Regulamenta a Lei no 547, de 22 de maio de 

2009, para estabelecer a estrutura 

organizacional do Serviqo de ProteGao e 

Defesa dos Direitos do Consumidor - 
PROCON, e da outras providgncias." 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE TI0 HUGO, no uso das atribuiq6es e corn o 

que lhe possibilita o Art. 67, VI da Lei Orgttnica Municipal, DECRETA: 

Art. lo. Fica criada a estrutura organizacional do Serviqo de Proteqao e 

Defesa dos Direitos do Consurnidor - PROCON, cornponente do Sisterna 

Municipal de Protege e Defesa dos Direitos do Consurnidor - SMDC, conforme 

deterrninado pela Lei no 547, de 22 de rnaio de 2009. 

Art. 2". 0 Serviqo de ProteHo e Defesa dos Direitos do Consurnidor - 
PROCON integrara a Secretaria Municipal de Administragao, Planejarnento e 

Finanqas, conforme disposto no artigo 4'. da Lei no 547, de 22 de rnaio de 2009, e 

contara corn as seguintes Unidades de Trabalho: 

I - Urn Coordenador Geral; 

II - Urn Assessor de CornunicaqFio; 

II - Urn Assistente de Atendimento. 

Art. 3O. 0 PROCON e destinado a prornover e irnplernentar no Brnbito do 

Municipio de Tio Hugo, aq&s direcionadas a forrnulaqao da politica de proteqao, 

orientaMo, defesa e educaflo do consurnidor, corno segue: 
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I - planejar, elaborar, propor e executar a politica municipal de prote~ao e 

defesa dos direitos e interesses do consumidor; 

II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, dentjncias, 

reclamages e sugestbes apresentadas por consumidores, entidades 

representativas ou pessoas juridicas de direi to p~jblico ou privado; 

111 - incentivar e apoiar a criaqao e a organizaflo de orgaos e associa~bes 

comunitarias de defesa do consumidor, bem como a organizaflo das ja 

existentes; 

IV - colocar a disposi@o dos consumidores mecanismos que possibilitem 

informar os menores preCos dos produtos basicos; 

V - manter cadastro atualizado das r e ~ ~ a m a ~ b e ~  contra fornecedores de 

produtos e servi~os, com as respectivas solu~des, divulgando-as anualmente, por 

meio impresso, e permanentemente, por meio digital; 

VI - funcionar como instancia de julgamento no process0 administrative; 

VII - solicitar o concurso de 6rg8os e entidades de notbria especializa@o 

tecnica para a obtenqao dos seus objetivos; 

Vlll - celebrar compromissos de ajustamento de conduta as exig6ncias 

legais, nos termos do § 6O do art. 5O da Lei Federal no 7.347, de 24 de julho de 

1985, e altera~bes posteriores, e do art. 6O do Decreto Federal no 2.181, de 1997, 

dentro de suas respectivas competencias; 

IX - receber as denirncias, encaminhando as individuais a assist6ncia 

judiciaria e as coletivas ao Ministerio Publico, quando n8o resolvidas 

adrninistrativamente; 

X - expedir notificaqjes aos fornecedores para prestarern informa~des 

sobre reclamages apresentadas pelos consumidores; 

XI - fiscalizar e aplicar as sanqjes adrninistrativas previstas nos arts. 55, § 

lo, e 56 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078190 e Decreto 

no 2.181197); 

XI1 - atuar junto ao sistema municipal de ensino, visando a inclusao do 

tema "educa~ao para o consumon no curricula das disciplinas ja existentes; 
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Xlll - instaurar, instruir e concluir processos administrativos para apurar 

infragies a Lei no 8.078190, podendo mediar conflitos de consurno, designando 

audiQncias de concilia@o; e, 

XIV - encaminhar a Ministerio Pljblico a noticia de fatos tipificados como 

crimes contra as relagies de consurno. 

A r t  4O. Compete ao Coordenador Geral, Unidade de dire~8o subordinada 

ao PROCON, as seguintes atribuiwes: 

I - dar atendimento juridic0 aos consurnidores concernentes as 

reclamafles registradas; 

I1 - prestar aos consumidores orienta~des permanentes sobre seus direitos; 

111 - proceder a elabora@o e atualizago de estudos juridicos pertinentes A 

area de cornpetencia; 

IV - diligenciar os processos administrativos de reclamac$es ate a decisao 

final; 

V - solicitar o apoio da policia judiciaria na coibi~ao das praticas infrativas e 

crimes contra os interesses e direitos dos consurnidores; 

VI - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denuncias ou 

sugestdes apresentadas por entidades representativas ou pessoas juridicas; 

VII - solicitar o concurso dos orgiios dos sistemas federal e estadual de 

defesa do consumidor sempre que necessario for para as a~des  de protego ao 

consumidor; 

Vlll - elaborar e divulgar o resultado dos trabalhos juridicos, junto aos 

6rg8os do sistema de defesa do consumidor e ao pljblico consumidor; 

IX - elaborar a rela@o dos processos findos corn decisao terminativa de 

reclarnagies fundarnentadas contra fornecedores, corn vistas a publicago anual 

da relago; 

X - coordenar a elabora@o do plano anual de necessidades para aquisigo 

de mobiliarios e equipamentos; 
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XI - propor e elaborar projetos e programas compatibilizando os que the 

forem encaminhados pelas Unidades de Assessoramento do 6rgao; 

XI1 - acompanhar a execuqao de programas e projetos, a partir das 

informaes fornecidas pelas Unidades de Assessoramento do 6 r g ~ 0 ,  corn vistas 

ao cumprimento da programago estabelecida ou a eventuais reformulaqOes; 

Xlll - elaborar, em conjunto corn as Coordenaqks, a proposta 

orcamenkiria, acornpanhar a execu@o do orpmento do 6 r g ~ 0 ,  em consonancia 

corn as diretrizes gerais do Plano de Governo e programas de trabalho do 6rga0, 

bem corno o Plano Plurianual de lnvestimentos; 

XIV - articular-se corn a Secretaria Municipal de AdministraGo, 

Planejamento e Finanqas, corn vistas a compatibiliza@o e integraqao do 

planejamento do 6rgao com o plano geral da Prefeitura; 

XV - efetuar estudos, realizar pesquisas, reunir dados e colher 

informacbes, visando a proposigo e ao estabelecimento de diretrizes, objetivos e 

metas do Orgao; 

XVI - estabelecer norrnas e procedimentos para a elaborago dos relatorios 

das atividades do 6rgao em consontincia corn as diretrizes gerais da Prefeitura; 

XVll - apreciar os relatorios das Unidades de Assessoramento do 6rg80, 

corn vistas a elaboraq80 dos relatorios do PROCON municipal; 

XVlll - elaborar estatisticas, bem como promover o aperfeiqoamento dos 

processos de coleta e analise de dados; 

XIX - proceder ao ingress0 de recursos de origern orpmenGria e extra- 

or~amentaria, mediante operaqOes de transferhcia, deposit0 ou recolhimento em 

estabelecimento bancArio; 

XX - elaborar e manter atualizados demonstrativos contabeis de todas as 

OperaqbeS financeiras realizadas; 

XXI - prornover a geraqao de receitas atraves de aqbes pertinentes, 

integrada corn os demais orgsos de instrumentago correlata; 

XXll - executar todas as tarefas e providencias burocraticas, t6cnico- 

adrninistrativas e contabeis necessarias a captago dos recursos; 
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XXlll - efetuar o pagamento dos servi~os e obras contratadas, atraves do 

Fundo Municipal de Protege e Defesa do Consumidor - FUNDECON; 

XXlV - orientar, supervisionar e acompanhar a fiscalizago, proporcionando 

resultados adequados as diretrizes estabelecidas pelo PROCON municipal; 

XXV - estabelecer e fazer cumprir a programapio fiscal, supervisionando e 

integrando as a@es de fiscalizapio do PROCON municipal; 

XXVl - subsidiar propostas de diretrizes, normas e procedimentos, dentro 

de sua area de atuacgo; 

XXVll - responder solicita~6es de informap3es; 

XXVIll - estabelecer responsaveis pelo apoio a ~ r e a  de Atendimento e 

supervisionar sua viabilizapio; 

XXlX - coordenar as a@es realizadas para o atendimento, orientando-os, 

avaliando seu desempenho e tomando providi5ncias para a garantia da qualidade 

e eficientizago da area de atendimento; 

XXX - implantar e controlar instrumentos de permanente controle e 

avaliago, voltados a gestao dos recursos humanos lotados na area de 

Atendimento; 

XXXl - avaliar o desempenho das Unidades de Assessoramento por meio 

de indicadores de resultados, tomando aches corretivas; 

XXXll - exercer outras compet6ncias inerentes a sua area de atuago. 

A r t  5'. Ao Assessor de Comunicaq30, Unidade de assessoramento, 

subordinada ao PROCON, compete: 

I - planejar e elaborar o plano de divulga~ao do Codigo de Defesa dos 

Direitos do Consumidor, de acordo corn as diretrizes gerais do 6 r g ~ o  de 

Comunicago do Municipio e as necessidades do PROCON municipal; 

I1 - organizar e manter o fichario de noticias e o arquivo de publicap5es 

referente ao PROCON municipal; 

111 - divulgar as publicacbes do PROCON municipal, bem como promover a 

produpio e elaborago de audiovisuais; 
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IV - redigir notas e informa~6es para a imprensa em geral, em perfeita 

consonBncia com a politica de cornunica~80 do Municipio; 

V - planejar e organizar campanhas destinadas a divulga~80 dos 

programas e projetos da Coordenago, especialmente aqueles de maior interesse 

da populago; 

VI - preparar e wordenar as entrevistas do Coordenador Geral com a 

irnprensa; 

VII - coordenar, quando solicitado, as atividades da Coordenago, 

buscando urn bom relacionamento entre o 0 r g ~ o  e os se~idores; 

Vlll - planejar e coordenar pesquisas de opini8o a nivel interno ou externo 

do 6rg8o; 

IX - planejar e executar as atividades de cunho social do PROCON 

municipal no Bmbito do funcionalismo da Coordena~ao; 

X - exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas. 

A r t  6'. Ao Assistente de Atendimento, Unidade de assessoramento, 

subordinada ao PROCON, compete: 

I - organizar, controlar e coordenar as atividades de atendimento 

desenvolvidas pelo PROCON municipal, de modo a garantir sua qualidade e 

uniformidade; 

II - gerenciar e coordenar a realizaq80 de atividades relacionadas a gestao 

do atendimento; 

111 - propor, em conjunto corn o Coordenador Geral, sobre diretrizes, 

programas, normas e procedimentos relativos B area de atendimento; 

IV - wordenar as a@es realizadas para o atendimento; 

V - executar os instrumentos propostos pelo Coordenador Geral visando a 

gestao dos recursos humanos lotados na area de Atendimento; 

VI - apoiar o Coordenador Geral nas decis6es relativas a sua area de 

compet6ncia; 
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VII - implementar e gerenciar o sistema de qualidade do atendimento e de 

relacionamento interno e extemo, em colaborapo corn o Coordenador Geral e 

demais Unidades de Assessoramento; 

Vlll - propor ao Coordenador aG&s e projetos para a forma~ao dos 

sewidores e melhoria dos processes organizacionais, na perspectiva de seu 

melhor desempenho e qualidade; 

IX - exercer outras compet6ncias inerentes a sua Area de atuapo. 

Art 7 O .  0 Secretario da Secretaria Municipal de Administrapo, 

Planejamento e Finan~as promovera, sempre que se fizer necessario, a 

atualizapo das atribuiq6es regimentais das Unidades de Trabalho do PROCON, 

estabelecidas nos artigos 4O a 6 O  deste Decreto, respeitando os limites 

estabelecidos pela Lei no 547, de 22 de maio de 2009. 

Art. 8'. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicago. 

Gabinete do Pr feito Municipal, em 10 de agosto de 2009. I 
VERNO ALDAIR M~JLLER- 

Prefeito Municipal 

NELSON R 

Secretirio de Administra~iio, 

Planejamento e Finan~as. 




