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Lei Nº 3346/2006

REGULAMENTA O PROCON MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, aprovou, e eu
HUSSEIN BAKRI, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º - Fica regulamentado o PROCON MUNICIPAL, criado pela Lei Orgânica do
Município de União da Vitória e responsável pela realização das atividades relacionadas a proteção e defesa dos
direitos do consumidor.

Art. 2º - Ao PROCON Municipal  compete:
I – viabilizar a implementação e a execução da política municipal de proteção, orientação, defesa e educação do
consumidor, por meio da articulação das ações de entidades e órgãos públicos municipais que desempenham
atividades relacionadas a defesa do consumidor;
II - fiscalizar o controle da produção, industrialização, distribuição e publicidade de bens e serviços no mercado de
consumo, no interesse da preservação do meio ambiente, da vida, da saúde, da segurança, da informação e do
bem estar do consumidor, na forma de legislação pertinente;
III - promover estudos e pesquisas que possibilitem ao Município o aperfeiçoamento dos recursos institucionais e
legais, genéricos ou específicos, de proteção ao consumidor;
IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor por meio das cartilhas, manuais, folhetos, cartazes e demais
instrumentos de comunicação de massa, bem como pela realização de campanhas, palestras, debates, feiras e
iniciativas correlatas;
V - o incentivo, por meio de programas e projetos especiais, à formação de entidades de defesa do consumidor
pela população e pelas entidades e órgãos públicos municipais;
VI - adotar medidas que possibilitem a fiscalização e a aplicação de sanções administrativas estabelecidas na Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que aprovou o Código de Defesa do Consumidor, no Decreto Federal
2181 de 21 de março 1997 e demais legislação pertinente;
VII – coordenar e executar atividades de recebimento, análise e encaminhamento de consultas, reclamações,
denúncias e recomendações concernentes às relações de consumo;
VIII - cadastrar reclamações fundamentadas, formuladas por consumidor contra fornecedores de produtos e
serviços, procedendo a sua divulgação, nos termos do art 22 c/c art. 44 do Código de Defesa do Consumidor, bem
como a informação aos órgãos competentes sobre as infrações decorrentes da violação dos interesses difusos,
coletivos ou individuais dos consumidores;
IX - encaminhar aos órgãos competentes as questões que versem sobre relações de consumo que não possam ser
solucionadas administrativamente;
X - a solicitação do concurso do Ministério Público para fins de adoção de medidas judiciais;
XI - ajuizar ações civis públicas para a defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais
homogêneos, definidos no art. 81 da Lei Federal nº 7.347 de 24 de julho de 1985, alterada pela Lei Federal n.º
8.884, de 11 de junho de 1994;
XII – solicitar o concurso de órgãos e entidades federais, estaduais e municipais na proteção ao consumidor, bem
como o auxílio na fiscalização das questões relativas a preços, abastecimento, qualidade e segurança de bens
serviços;
XIII - solicitar à Polícia Judiciária para instauração de inquéritos policiais para a apreciação de delitos contra
consumidores, nos termos da legislação vigente;
XIV - o intercâmbio com instituições congêneres nacionais e internacionais visando o aprimoramento da defesa do
consumidor;
XV - desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 3º - A estrutura organizacional do PROCON Municipal compreende:
I –  Gerência Geral do PROCON Municipal, através do Gerente Geral;
II – Gerência de Atendimento e Resoluções, através do Gerente de atendimento e resoluções;
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III – Gerência de Supervisão de Fiscalização e Autuações, através do Gerente de supervisão, fiscalização e
autuações.

Art. 4º – A Gerência Geral do PROCON Municipal compete:
I - exercer as responsabilidades fundamentais dos ocupantes de posições de chefia na administração direta do
Poder Executivo, nos termos do art.43 da Lei nº 8.485/87;
II - coordenar as atividades integrantes do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor;
III - homologar os resultados de audiências de conciliação;
IV - julgar o procedimento administrativo fixando multa;
V - conferir procuração para as medidas judiciais;
VI - requerer a instauração de inquéritos policiais;
VII - aprovar o Cadastro de Defesa do Consumidor e autorizar a publicação das reclamações fundamentadas;
VIII - baixar atos e normas administrativas visando, o bom andamento do PROCON Municipal, bem como aquelas
necessárias à defesa do consumidor;
IX - desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 7º - À Gerência de Coordenação de Atendimento e Resoluções compete:
I - o atendimento e a orientação ao consumidor; 
II - o recebimento, a análise e a triagem de reclamações dos consumidores; 
III - a montagem de processos, a adoção de providências para a resolução das matérias analisadas em autos de
procedimento administrativo, a convocação e realização de audiências de conciliação;
IV - a orientação, o recebimento e a instrução inicial das reclamações efetuadas pelos consumidores ou por seus
representantes legais, apresentadas

pessoalmente, por carta, telegrama, telex, fac-símile ou qualquer outro meio de comunicação;
V - o pronunciamento em caráter preliminar, sobre a documentação necessária à instauração de procedimentos
administrativos, comunicando ao consumidor as faltas e medidas necessárias à perfeita instrução de seus
interesses;
VI - o recebimento e a instauração de procedimento em face de qualquer notícia de lesão ou ameaça de lesão a
direito de consumidor em uma dada relação de consumo;
VII - o recebimento e a remessa da reclamação à Supervisão de Fiscalização sobre a existência de direito lesado
ou ameaçado, sem prejuízo da indicação ao Diretor do PROCON Municipal da necessidade da lavratura de auto
infração e da aplicação das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº
2181/97 e  legislação correlata;
VIII - a orientação e a tentativa de solução, via telefone;
IX - a informação ao consumidor sobre órgãos competentes para solução dos problemas alheios à competência do
PROCON MUNICIPAL;
X- o desempenho de outras atividades correlatas.

Art. 8º - À erência de Supervisão de Fiscalização e Autuações compete:
I - a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços;
II - a fiscalização preventiva dos direitos do consumidor;
III - a realização de diligências especiais, no caso de denúncias ou reclamações visando à defesa do consumidor; a
instrução preliminar dos procedimentos administrativos, autuando quando constatadas práticas infrativas previstas
na Lei n° nº 8.078/90, Decreto nº 2181/97 e demais legislação aplicável;
IV - a fiscalização preventiva dos direitos do consumidor, em todas as suas etapas, incluindo a lavratura de autos
relacionados ao ato praticado, conforme Decreto nº 2181/97;
V - a adoção das medidas necessárias a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.078/90 e do
Decreto nº 2181/97;
VI - a instrução preliminar das sanções do procedimento administrativo;
VII - a fiscalização da publicidade dos produtos e serviços, coibindo aquelas consideradas enganosas e abusivas;
VIII - a verificação da procedência de denúncia ou reclamação apresentada por consumidor, incluindo a lavratura de
autos relacionados ao ato praticado de acordo com o Decreto nº 2181/97;
IX - a comunicação às autoridades competentes das infrações à Lei n° 8.078/90 e demais legislação pertinente;
X - o desempenho de outras atividades correlatas.

Art. 9º - Aos ocupantes da estrutura organizacional do PROCON Municipal  compete
a direção e a coordenação das atividades inerentes à unidade que lhe for afeta, bem como as responsabilidades
fundamentais nos termos do art. 43 da Lei n° 8.485/87.

Parágrafo único – os ocupantes dos cargos nominados no art. 3º da presente Lei
serão ocupados por funcionários públicos municipais do quadro próprio ou mesmo comissionados, indicados pelo
Prefeito Municipal.
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Art. 10 - Em caso de impedimento no cumprimento de suas finalidades, fica o

PROCON Municipal, através de seus agentes competentes, autorizado a requisitar o emprego de força policial.

Art. 11 - O PROCON Municipal poderá requisitar, sem qualquer ônus, as perícias
necessárias ao cumprimento do presente, realizadas em laboratórios oficiais do Estado.

§ 1º - A perícia de que trata este Artigo será determinada a critério do PROCON
Municipal;

§ 2º - Na impossibilidade de execução da perícia por laboratório oficial do Estado,
deverão as partes arcar com as custas das mesmas.

Art. 12 - No âmbito de sua competência, o Prefeito Municipal poderá baixar normas
administrativas visando o bom desempenho das atividades do órgão.

Art. 13 – O Prefeito Municipal poderá baixar resoluções complementares necessárias
ao fiel cumprimento da presente Lei.

Art. 14 - Os casos omissos e as alterações da presente Lei serão resolvidos pelo
Prefeito Municipal. 

  
Art. 15 – Constituem infrações passiveis de multa atos praticados por fornecedores

e/ou prestadores de serviços, elencados na Lei nº 8078/90 e Decreto nº 2181/97.
Parágrafo único – os valores das multas aplicadas pelo PROCON Municipal serão fixados através de Decreto
Municipal.

 Art. 16 – Esta Lei entra em vigora na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

União da Vitória, 18 de maio de 2006.  

HUSSEIN BAKRI
Prefeito Municipal


