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Lei Complementar Nº 2/2011

REGULAMENTA O PROCON MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, aprovou, e
eu CARLOS ALBERTO JUNG, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º Fica regulamentado o PROCON MUNICIPAL, visando assegurar
os direitos e interesses do consumidor, nos termos do art. 18 a 21 da Lei Orgânica
Municipal, Lei nº 8.078/1990 e Decreto nº 2.181/1997.

CAPÍTULO I 
PROCON MUNICIPAL

Art. 2º Compete ao PROCON Municipal: 
I Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política municipal de

proteção e defesa do consumidor;
II Receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas

por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por
consumidores individuais;

III Prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e
garantias;

IV Informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos
diferentes meios de comunicação;

V Solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de
delito contra o consumidor, nos termos da legislação vigente;

VI Representar ao Ministério Público competente, para fins de adoção de
medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas atribuições;

VII Levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de
ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos
consumidores;

VIII Solicitar o concurso de órgãos e entidades do Estado do Paraná, e do
Estado de Santa Catarina quando se tratar de ação conjunta, bem como auxiliar na
fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços;
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IX Fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº
8.078/1990, Decreto nº 2.181/1997 e em outras normas pertinentes à defesa do
consumidor;

X Solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização
técnico-científica para a consecução de seus objetivos;

XI Elaborar e divulgar o cadastro municipal de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o art. 44
da Lei nº 8.078/1990, além de alimentar o cadastro do PROCON Estadual;

XII 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 da legislação pertinente;

XIII Desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. 
Art. 3º No âmbito de sua jurisdição e competência caberá ao órgão

PROCON Municipal a proteção e defesa do consumidor, regulamentado na forma
desta lei, em especial de atendimento à Lei nº 8.078/1990, ao Decreto nº 2.181/1997 e
ainda:

I Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política municipal de
proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II Dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as
reclamações fundamentadas;

III Fiscalizar as relações de consumo;
IV Funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e

julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº
8.078/1990, pela legislação complementar e por esta Lei;

V Elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o
cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços,
de que trata o art. 44 da Lei nº 8.078,/1990, e remeter cópia ao DPDC;

VI Desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.
Art. 4º O PROCON Municipal tem, no âmbito de sua competência,

atribuição para apurar e punir infrações a Lei e à legislação das relações de consumo.
Art. 5º PROCON Municipal poderá celebrar Compromissos de

Ajustamento de Conduta às exigências legais, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº
7.347/1985, na órbita de sua respectiva competência.

§ 1º A celebração de termo de ajustamento de conduta não impede que
outro, desde que mais vantajoso para o consumidor, seja lavrado por quaisquer das
pessoas jurídicas de direito público integrantes do SNDC.

§ 2º A qualquer tempo, o órgão subscritor poderá, diante de novas
informações/ou se assim as circunstâncias o exigirem, retificar ou complementar o
acordo firmado, determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob
pena de invalidade imediata do ato, dando-se seguimento ao procedimento
administrativo.

§ 3º O compromisso de ajustamento conterá, entre outras, cláusulas que
estipulem condições sobre:
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I Obrigação do fornecedor de adequar sua conduta às exigências legais,
no prazo ajustado;

II Pena pecuniária, diária, pelo descumprimento do ajustado, levando-se
em conta os seguintes critérios:

a) O valor global da operação investigada;
b) O valor do produto ou serviço em questão;
c) Os antecedentes do infrator;
d) A situação econômica do infrator;
III Ressarcimento das despesas de investigação da infração e instrução

do procedimento administrativo.
§ 4º A celebração do compromisso de ajustamento suspenderá o curso

do processo administrativo, se instaurado, que somente será arquivado após atendidas
todas as condições estabelecidas no respectivo termo.

Art. 6º As entidades civis de proteção e defesa do consumidor,
legalmente constituídas, poderão:

I encaminhar denúncias aos órgãos públicos de proteção e defesa do
consumidor, para as providências legais cabíveis;

Il representar o consumidor em juízo, observado o disposto no inciso IV
do art. 82 da Lei nº 8.078/1990;

III exercer outras atividades correlatas.

CAPÍTULO II 
DA FISCALIZAÇÃO, DAS PRÁTICAS INFRATIVAS

 E DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 7º A fiscalização das relações de consumo de que tratam a Lei nº
8.078/1990, Decreto nº 2.181/1997 e as demais normas de defesa do consumidor será
exercida no âmbito do  Município de União da Vitória.

Art. 8º A fiscalização de que trata esta Lei será efetuada por agentes
fiscais, oficialmente designados pelo Senhor Prefeito Municipal, vinculados ao
PROCON Municipal.

Art. 9º São consideradas práticas infrativas todas aquelas elencadas na
Lei nº 8078/1990 e Decreto nº 2181/1997.

Art. 10 A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078/1990 e
demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o
fornecedor  penalidades determinadas na Lei nº 8.078/1990 e Decreto nº 2.181/1997. 

Art. 11 Os valores das multas aplicadas pelo PROCON Municipal serão
fixados através de Decreto Municipal.
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CAPÍTULO III 
DA DESTINAÇÃO DA MULTA E DA
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 12 A multa de que trata o inciso I do art. 56 e caput do art. 57 da Lei
nº 8.078/1990, se reverterá para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, gerido
pelo respectivo Conselho Gestor.

Art. 13 As multas arrecadadas serão destinadas ao financiamento de
projetos relacionados com os objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo,
à Política Municipal de Relações de Consumo, com a defesa dos direitos básicos do
consumidor e com a modernização administrativa do PROCON Municipal, após
aprovação pelo Conselho Gestor.

CAPÍTULO IV 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROCON MUNICIPAL

Art. 14 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;
III Gerência de Supervisão de Fiscalização e Autuações, através do

Gerente de Supervisão, Fiscalização e Autuações.
Art. 15 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 Homologar os resultados de audiências de conciliação;
III Julgar o procedimento administrativo fixando multa;
IV Conferir procuração para as medidas judiciais;
V Requerer a instauração de inquéritos policiais;
VI Aprovar o Cadastro de Defesa do Consumidor e autorizar a publicação

das reclamações fundamentadas;
VII Baixar atos e normas administrativas visando, o bom andamento do

PROCON Municipal, bem como aquelas necessárias à defesa do consumidor;
VIII Desempenhar outras atividades correlatas.
Art. 16 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
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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 Gerente Geral 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 2.181/97 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. 17 À Gerência 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 2.181/97 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 2.181/97;

V A adoção das medidas necessárias a aplicação das sanções
administrativas previstas na Lei n° 8.078/90 e do Decreto nº 2.181/97;

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 2.181/97;

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. 18 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.
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Parágrafo único Os ocupantes dos cargos nominados no art. 14 da
presente Lei serão ocupados por servidores públicos municipais do quadro próprio ou
mesmo comissionados, indicados pelo Prefeito Municipal, através de Portaria.

Art. 19 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. 20 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. 21 No âmbito de sua competência, o Prefeito Municipal poderá baixar
normas administrativas visando o bom desempenho das atividades do órgão.  

Art. 22 O Prefeito Municipal poderá baixar resoluções complementares
necessárias ao fiel cumprimento da presente Lei.

Art. 23 Os casos omissos e as alterações da presente Lei serão resolvidos
pelo Prefeito Municipal. 

Art. 24  Fica revogada a Lei Ordinária Municipal nº 3346/2006.
Art. 25 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

União da Vitória, 11 de outubro de 2011.  

CARLOS ALBERTO JUNG
Prefeito Municipal 


