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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a reorganização do Sistema Municipal de Defesa
do Consumidor, criado pela Lei nº 1.394, de 12 de dezembro de 1996, e estabelece
normas gerais para sua aplicação.
Parágrafo único. O Sistema Municipal de Defesa do Consumidor rege-se pelas
disposições contidas nos arts. 5º, XXXII e 170, V, da Constituição Federal, pela Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, pelo Decreto Federal nº 2.181, de 20 de
março de 1997 e pelos arts. 224 e 225 da Lei Orgânica Municipal.
Art. 2º Integram o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor:
I – a Coordenadoria-Geral
COGEDECON/PROCON Cabo Frio;

de

Defesa

do

Consumidor

–

II – a Comissão de Avaliação Preliminar do PROCON Cabo Frio – CAPP;
III – o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CONDECON;
IV – o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas –
FMDDC.
TÍTULO II
DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DAS ATRIBUIÇÕES
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Art. 3° Fica instituída a Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor –
COGEDECON, também designada como PROCON Cabo Frio, órgão executivo do
Sistema Municipal de Defesa do Consumidor.
Parágrafo único. A Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor de Cabo
Frio, anteriormente designada Supervisão de Defesa do Consumidor – SUDECON,
integra a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral do Município.
Art. 4° São atribuições da Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor:
I – receber, analisar, avaliar, encaminhar e acompanhar o andamento das
reclamações, denúncias e sugestões apresentadas por consumidores ou por entidades
que os representem, tomando as medidas necessárias e legais para a solução;
II - aplicar multas, através dos agentes de fiscalização, nos casos de procedência
das denúncias, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório;
III - encaminhar ao serviço de fiscalização sanitária do Município denúncias
envolvendo estabelecimentos que fabriquem ou comercializem alimentos ou produtos
que ocasionem ou possam vir a ocasionar danos à saúde pública;
IV - desestimular condutas de publicidade enganosa, o atraso na entrega de
mercadorias e o abuso na fixação de preços;
V - orientar juridicamente os consumidores e fornecedores sobre seus direitos,
deveres e prerrogativas;
VI - apreender e inutilizar produtos nos termos da Lei Federal nº 8.078, de
1990;
VII - solicitar a cassação de licença do estabelecimento junto ao órgão
competente;
VIII - solicitar a revogação de concessão, autorização e permissão de uso
outorgadas pelo Poder Público quando constatada infração as normas de defesa do
consumidor;
IX - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos
diferentes meios de comunicação;
X - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de
delito contra o consumidor, nos termos da legislação vigente;
XI - representar ao Ministério Público e demais instituições e órgãos
competentes, para fins de adoção de medidas processuais, penais e civis, bem como
administrativas, no âmbito de suas atribuições;
XII – impor contrapartidas;
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XIII - assessorar o Chefe do Executivo Municipal na formulação da Política
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor;
XIV - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a Política Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor;
XV - promover palestras, campanhas, debates e outras atividades correlatas
acerca dos direitos dos consumidores;
XVI - atuar nas unidades escolares do sistema municipal e privado de ensino,
visando implementar ações educativas acerca dos direitos dos consumidores;
XVII - colocar à disposição dos consumidores mecanismos que possibilitem
informar os menores preços dos produtos básicos;
XVIII - manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra
fornecedores de produtos e serviços, divulgando-o publicamente e registrando as
soluções;
XIX - promover a estatística das empresas com maior incidência de reclamação,
tornando público o resultado das 10 (dez) primeiras empresas com maior número de
reclamações;
XX - expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre
as reclamações apresentadas pelos consumidores, promovendo procedimentos
administrativos na solução;
XXI - fiscalizar o cumprimento das leis de defesa do consumidor e aplicar as
respectivas sanções e intimações;
XXII - solicitar, por meio do titular da Coordenadoria-Geral de Defesa do
Consumidor, o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica para a
consecução dos seus objetivos;
XXIII - propor a celebração de convênios e contratos com o objetivo de
elaborar, acompanhar e executar projetos relacionados às finalidades do PROCON
Cabo Frio, bem como em participação do setor privado na implantação de programas
voltados ao direito consumerista, nos termos da lei;
XXIV - propor, facilitar e intermediar a celebração de Termo de Ajustamento
de Conduta entre Ministério Público e empresas com número elevado de reclamações
de consumidores;
XXV - promover vistorias em estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços;
XXVI – elaborar seu Regimento Interno;
XXVII – exercer outras atribuições estabelecidas em normas regulamentares.
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Art. 5º As denúncias apresentadas por consumidores ou por entidades que os
representem serão objeto de apuração por meio de processo administrativo instaurado
pelo Departamento Jurídico e de Atendimento ao Consumidor do PROCON Cabo
Frio, para efeitos de aplicação da multa prevista no inciso II do art. 4º desta Lei.
§ 1º Concluído o procedimento de apuração, o processo administrativo será
encaminhado ao titular da Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor, que emitirá
parecer conclusivo e fundamentado, decidindo pela procedência ou não da denúncia.
§ 2º Em caso de procedência da denúncia, o processo administrativo será
encaminhado ao Departamento de Fiscalização do PROCON Cabo Frio, para efeitos
de aplicação da multa, nos termos da Lei Federal nº 8.078, de 1990, assegurado o
direito de defesa conforme previsão constante no Capítulo IV do Título III desta Lei.
§ 3º Em caso de improcedência da denúncia, o processo administrativo será
submetido a reapreciação pelo Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, que
poderá reformar a decisão proferida pelo titular da Coordenadoria-Geral de Defesa do
Consumidor ou decidir pelo arquivamento do processo.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA
Art. 6° A Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor - COGEDECON PROCON Cabo Frio tem a seguinte estrutura organizacional:
I – Gabinete do Coordenador-Geral;
II – Departamento Jurídico e de Atendimento ao Consumidor;
III – Departamento de Fiscalização;
IV - Departamento de Educação e Divulgação dos Direitos do Consumidor;
V – Departamento de Apoio Administrativo.
Art. 7° O titular da Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor será
nomeado pelo Chefe do Executivo Municipal, devendo possuir ensino superior
completo em Direito e registro no respectivo conselho de classe, nos termos da Lei
Federal n° 8.906, de 4 de julho de 1994.
Art. 8º O Departamento Jurídico e de Atendimento ao Consumidor deverá ser
integrado por servidores com ensino superior completo em Direito e registro no
respectivo conselho de classe, nos termos da Lei Federal nº 8.906, de 1994.
Art. 9º O Poder Executivo colocará à disposição da Coordenadoria-Geral de
Defesa do Consumidor - COGEDECON - PROCON Cabo Frio os recursos humanos
necessários para o seu adequado funcionamento.
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TÍTULO III
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR
DO PROCON CABO FRIO - CAPP;
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 10. Fica instituída a Comissão de Avaliação Preliminar do PROCON Cabo
Frio – CAPP, com a finalidade de apreciar e julgar, em primeira instância, os recursos
administrativos interpostos contra decisões que versem sobre a aplicação de
penalidades por infração as normas de proteção e defesa do consumidor.
Parágrafo único. A CAPP funcionará nas dependências do PROCON Cabo
Frio, que disporá a estrutura administrativa necessária para o adequado
desenvolvimento dos trabalhos da Comissão.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 11. A Comissão de Avaliação Preliminar do PROCON Cabo Frio – CAPP
será constituída por 3 (três) membros titulares e por 1 (um) membro suplente.
Parágrafo único. O membro suplente atuará nas ausências, afastamentos e
impedimentos de qualquer membro titular.
Art. 12. Poderão compor a CAPP os servidores públicos que exerçam suas
atividades funcionais no âmbito da Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor COGEDECON - PROCON Cabo Frio.
Art. 13. Os membros da CAPP deverão possuir conhecimentos específicos na
área do direito consumerista, ensino superior completo em Direito e registro no
respectivo conselho de classe, nos termos da Lei Federal n° 8.906, de 1994.
Art. 14. Os membros da CAPP exercerão suas atribuições sem prejuízo do
desempenho de seus cargos e funções e sem ônus adicional para o Município
Art. 15. O mandato dos membros da CAPP será de 1 (um) ano, permitida a
recondução por igual período.
Art. 16. Os representantes da CAPP serão indicados pelo titular da
Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor e nomeados pelo Chefe do Poder
Executivo, através de portaria, publicada no órgão de imprensa oficial do Município.
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Art. 17. Perderá a qualidade de membro da CAPP o servidor público que se
afastar de suas atividades funcionais na Coordenadoria-Geral de Defesa do
Consumidor, por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos.

CAPÍTULO III
DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES
Art. 18. A CAPP se reunirá ordinariamente uma vez a cada 30 (trinta) dias e,
extraordinariamente, em caso de necessidade do serviço, ou por convocação de seu
Presidente.
Parágrafo único. As reuniões serão marcadas com antecedência, mediante
comunicação interna, sem necessidade de edital de convocação.
Art. 19. As deliberações da CAPP serão tomadas por maioria de votos.
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS
Art. 20. Os recursos que versem sobre aplicação de penalidades por infração as
normas de proteção e defesa do consumidor deverão ser interpostos, no prazo de até 10
(dez) dias úteis, pelas prestadoras de serviços e fornecedoras de produtos ou por seus
representantes legais.
Parágrafo único. Os recursos deverão ser direcionados à Comissão de Avaliação
Preliminar do PROCON Cabo Frio – CAPP.
Art. 21. A CAPP terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para apreciar e julgar o
recurso administrativo interposto, devendo decidir pelo seu deferimento ou não.
§1° Para cada recurso será sorteado um membro relator, que ficará responsável
pela elaboração de relatório conclusivo e fundamentado acerca da defesa apresentada.
§ 2º Após a produção do relatório, o recurso será submetido à apreciação e
deliberação dos demais membros da CAAP.
§ 3º Cada membro da CAPP terá direito a um voto nas deliberações.
Art. 22. Das decisões proferidas pela CAPP que negarem provimento, caberá
recurso ao Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON, no prazo de
10 (dez) dias úteis, contados a partir da ciência do recorrente da decisão de
indeferimento do recurso administrativo.
Parágrafo único. Das decisões proferidas pela CAPP que derem provimento ao
recurso administrativo, poderá o titular da Coordenadoria-Geral de Defesa do
Consumidor requerer a reapreciação da decisão pelo Conselho Municipal de Defesa do
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Consumidor – CONDECON, que deverá ser na sessão ordinária seguinte ao
julgamento pela CAPP, sob pena de preclusão.

TÍTULO IV
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDECON
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 23. Fica reestruturado o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor –
CONDECON, criado pela Lei nº 1.394, de 12 de dezembro de 1996, órgão colegiado
de caráter permanente, consultivo, deliberativo, fiscalizador e de assessoramento ao
Poder Executivo, no âmbito de sua competência de formulação da Política Municipal
de Proteção e Defesa do Consumidor.
Art. 24. O Conselho de Defesa do Consumidor rege-se pelas disposições dos
arts. 93 e 94 da Lei Orgânica Municipal, por esta Lei e pelo Regimento Interno que
adotar, respeitada as diretrizes da Lei Federal nº 8.078, de 1990 e do Decreto Federal
nº 2.181, de 1997
Parágrafo único. O CONDECON ficará vinculado administrativamente à
Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 25. O Conselho Municipal de Defesa do Consumidor tem as seguintes
atribuições:
I – atuar na formulação de estratégias e no controle da Política Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor;
II – estabelecer diretrizes para elaboração de projetos e planos de defesa do
consumidor, em parceria com a Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor;
III – gerir os recursos depositados no Fundo Municipal de Defesa dos Direitos
Difusos Consumeristas– FMDDC;
IV – julgar, de forma fundamentada, em âmbito administrativo municipal e em
última instância, os recursos que versem sobre aplicação de penalidades por infração
as normas de proteção e defesa do consumidor, respeitando os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
V – elaborar e aprovar seu Regimento Interno.
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§ 1º Para apreciação dos recursos previstos no inciso IV, deverá ser escolhido
um Conselheiro, que atuará como relator, a quem competirá elaborar o relatório
conclusivo.
§ 2º O relatório conclusivo e as provas eventualmente produzidas serão
submetidos à apreciação do Plenário do CONDECON para análise e julgamento final.
Art. 26. Cabe ao Conselho Municipal de Defesa do Consumidor –
CONDECON, no exercício da gestão do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos
Difusos Consumeristas – FMDDC:
I – analisar e aprovar projetos relativos à consecução da Política Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor;
II – acompanhar, fiscalizar e deliberar acerca da captação, aplicação e prestação
de contas dos recursos financeiros do FMDDC;
III – analisar e aprovar os demonstrativos de receitas e despesas do FMDDC.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO
Seção I
Da Composição
Art. 27. O Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CONDECON
compõe-se de 8 (oito) membros, assim constituído:
I – 4 (quatro) representantes do Governo Municipal, sendo 1 (um) integrante da
Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor, e os demais, integrantes de órgãos
governamentais de atuação preferencial nas seguintes áreas:
a) vigilância sanitária;
b) turismo;
c) meio ambiente.
II – 4 (quatro) representantes de entidades legalmente constituídas e com
atuação no Município, sendo:
a) 1 (um) integrante de entidade representativa de associação comercial,
industrial ou turística;
b) 1 (um) integrante de entidade representativa dos profissionais de engenharia
e arquitetura;
c) 1 (um) integrante de entidade representativa das associações comunitárias e
de moradores de bairros;
d) 1 (um) integrante de entidade representativa dos profissionais do Direito.
§ 1º Deverá ser convidado a integrar o CONDECON, na qualidade de membro
com direito a voz e voto nas sessões plenárias, o Ministério Público Estadual.
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§ 2º Caso o Ministério Público Estadual aceite o convite para participar das
sessões plenárias com direito a voz e voto, conforme disposto no §1º deste artigo, o
CONDECON será composto por 9 (nove) membros.
§ 3º Não havendo indicação dos representantes governamentais, na forma
prevista no inciso I deste artigo, outros órgãos públicos do Poder Executivo poderão
ser convidados a assumir a composição do CONDECON.
§ 4º Para cada membro titular do Conselho haverá um suplente, indicado pelo
mesmo órgão ou entidade que representam.
§ 5º As entidades, previstas no inciso II deste artigo, poderão ser substituídas
por critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública, desde que
respeitada a paridade entre o Governo Municipal e a sociedade civil organizada,
objetivando atender o princípio da eficiência e o bom funcionamento do CONDECON
e do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas – FMDDC.
§ 6º São impedidos de participar do CONDECON, na qualidade de
representante de entidade da sociedade civil organizada, os servidores efetivos, os
contratados por tempo determinado e os ocupantes de cargo de confiança ou função
gratificada do Poder Público Municipal.
Seção II
Dos Membros
Art. 28. Os membros titulares e suplentes do CONDECON serão nomeados
pelo Prefeito, após a indicação dos respectivos órgãos e entidades representados.
Art. 29. O CONDECON será regido pelas seguintes disposições, no que se
refere a seus membros:
I - o titular da Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor é membro nato
do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CONDECON;
II- a função de Conselheiro não será remunerada, sendo o seu efetivo exercício
considerado relevante serviço prestado à comunidade;
III – os representantes do Governo Municipal são de livre escolha do Prefeito;
IV - o Conselheiro poderá ser substituído quando:
a) renunciar expressamente;
b) houver deliberação do segmento representado;
c) deixar de comparecer às reuniões do CONDECON, observada a presença
mínima estabelecida nesta Lei;
d) desvincular-se do órgão ou entidade de origem da sua representação;
e) descumprir as disposições previstas nesta Lei ou no Regimento Interno,
desde que substituição seja aprovada em sessão especialmente convocada para esse
fim.
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V – perderá o mandato o Conselheiro que faltar a 4 (quatro) sessões ordinárias
consecutivas ou a 10 (dez) sessões intercaladas durante o ano;
VI - o mandato dos membros do CONDECON será de 2 (dois) anos, admitida a
recondução por igual período;
VII - ocorrendo vacância o Prefeito nomeará o sucessor, observados os mesmos
critérios adotados para a indicação do sucedido, e pelo tempo necessário ao
complemento do mandato interrompido;
VIII - tratando-se de mera substituição ocasional e temporária, nos casos
previstos no Regimento Interno, o suplente será convocado pelo Presidente do
CONDECON.
CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Seção I
Das Sessões Plenárias
Art. 30. As sessões plenárias do CONDECON serão realizadas ordinariamente
uma vez por mês e, extraordinariamente, por convocação do seu Presidente, do titular
da Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor ou em decorrência de requerimento
da maioria simples de seus membros.
§ 1º As sessões ordinárias serão realizadas na forma do Calendário de Reuniões
aprovado anualmente pelo Plenário e divulgado pela Presidência.
§ 2º As sessões extraordinárias deverão ser convocadas com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para a sua realização, através de
comunicado distribuído a todos os membros do Conselho.
Art. 31. As sessões plenárias serão iniciadas com a presença de, no mínimo,
metade dos membros votantes.
Art. 32. Somente terão direito a voto nas sessões plenárias os Conselheiros
Titulares e os suplentes no exercício da titularidade.
§ 1º Os Conselheiros Suplentes terão direito à voz e serão chamados a votar
nos casos de vacância, impedimento, suspeição ou ausência do respectivo titular.
§ 2º Ao Presidente do CONDECON será garantido o voto em caso de empate
nas deliberações do Plenário, além do voto a que tem direito individualmente como
membro.
Art. 33. O Conselho poderá convidar autoridades e profissionais de notório
saber para, nas sessões plenárias, subsidiar os Conselheiros sobre temas e questões a
serem deliberados.
Seção II
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Das Deliberações
Art. 34. As deliberações do CONDECON serão aprovadas pela maioria dos
votos dos presentes, salvo os casos que requeiram quórum qualificado.
Art. 35. As deliberações do CONDECON deverão constar nas atas das
reuniões e serão consubstanciadas em resoluções ou deliberações.
CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA DO CONSELHO
Seção I
Da Estrutura Organizacional
Art. 36. Para o desempenho de suas funções, o Conselho Municipal de Defesa
do Consumidor disporá da seguinte estrutura organizacional, cujas atribuições serão
definidas no Regimento Interno:
I - Plenário
II - Presidência;
III - Vice – Presidência.
Art. 37. O mandato dos titulares dos cargos de Presidente e Vice-Presidente
será de 2 (dois) anos, permitida a recondução por igual período.
Seção II
Da Secretaria Executiva
Art. 38. O CONDECON contará com uma Secretaria Executiva, na condição
de órgão executivo de suas atividades técnico-administrativas, subordinada
diretamente à Presidência.
Art. 39. A Secretaria Executiva será constituída pelo Secretário Executivo e
demais servidores designados pelo titular da Coordenadoria-Geral de Defesa do
Consumidor.
TÍTULO V
DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS
DIFUSOS CONSUMERISTAS – FMDDC
Art. 40. Fica reestruturado o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos,
criado pela Lei nº 1.394, de 1996, que passa a denominar-se Fundo Municipal de
Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas – FMDDC.
Art. 41. O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas –
FMDDC é instrumento de captação, repasse, administração e aplicação de recursos a
serem utilizados segundo diretrizes e deliberações do CONDECON.
Art. 42. O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas –
FMDDC tem como objetivo prover recursos para custear a execução dos programas de
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investimento e manutenção das ações destinadas à Política Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor.

CAPÍTULO I
DAS RECEITAS DO FUNDO
Art. 43. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos
Difusos Consumeristas:
I – dotações consignadas anualmente na legislação orçamentária do Município e
créditos adicionais e especiais estabelecidos no decorrer de cada exercício;
II – doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados de
pessoas físicas e jurídicas e de organizações nacionais e internacionais,
governamentais e não governamentais;
III – receitas provenientes de convênios, acordos e contratos realizados entre o
Município e organizações governamentais ou não–governamentais, que tenham
destinação específica;
IV – rendimentos de aplicações financeiras dos recursos alocados no Fundo;
V – receitas obtidas pela exploração publicitária;
VI – receitas obtidas pelo desenvolvimento de projetos específicos de sua área
de atuação;
VII – receitas provenientes das multas administrativas e de decisões judiciais
por atos lesivos ao direito consumerista;
VIII – transferências e doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
IX – saldos apurados no exercício anterior,
X - outras legalmente constituídas.
Art. 44. As receitas do Fundo serão depositadas em instituição financeira
oficial, em conta especial sob a denominação – Fundo Municipal de Defesa dos
Direitos Difusos Consumeristas – FMDDC, a ser movimentada em conjunto pelo
titular da Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor e pelo Secretário Municipal
de Fazenda.
§ 1º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as receitas relacionadas a
repasses cujo instrumento contratual determine explicitamente a instituição financeira
destinatária do depósito.
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§ 2º O saldo positivo do Fundo, apurado em balanço ao final de cada exercício
financeiro, será transferido, como crédito do mesmo Fundo, para o exercício seguinte.
CAPÍTULO II
DA APLICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDO
Art. 45. As receitas do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos
Consumeristas poderão ser destinadas as seguintes finalidades:
I - financiamento total ou parcial de programas e projetos de conscientização,
proteção defesa do consumidor;
II – aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos
necessários ao desenvolvimento de programas específicos e ao funcionamento da
Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor;
III – realização de palestras, eventos, cursos e atividades relativas à educação,
pesquisa e divulgação de informações, visando a orientação do consumidor;
IV – desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de
recursos humanos;
V – estruturação e instrumentalização da Coordenadoria-Geral de Defesa do
Consumidor, objetivando melhoria dos serviços prestados.
Art. 46. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura de
recursos.
Parágrafo único. Para os casos de insuficiência ou inexistência de recursos
poderão ser utilizados os créditos adicionais, autorizados por lei e abertos por decreto
do Executivo.
CAPÍTULO III
DO ORDENADOR DE DESPESAS
Art. 47. Cabe ao titular da Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor, na
qualidade de ordenador de despesas, as seguintes competências:
I – ordenar despesas do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos
Consumeristas e estabelecer políticas de aplicações dos seus recursos, sob orientação,
controle e fiscalização do CONDECON;
II - submeter ao CONDECON o plano de aplicações a cargo do Fundo, em
sintonia com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
III - firmar convênios, contratos e acordos, juntamente como o Chefe do
Executivo, referentes a recursos administrados pelo Fundo, mantendo o controle
necessário;
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IV - assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamento das despesas
do Fundo;
V – abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, em conjunto com o
Secretário Municipal de Fazenda, podendo praticar todos os atos necessários para a
movimentação dos recursos financeiros do Fundo;
VI – solicitar, sempre que necessário, ao setor competente os controles e
demonstrativos necessários à execução orçamentária e financeira do Fundo, referentes
a empenhos, liquidação e pagamentos das despesas executadas, bem como ao
recebimento das receitas;
VII – providenciar junto ao órgão central de contabilidade do Município a
demonstração da situação econômico-financeira do Fundo;
VIII - manter, em conjunto com o órgão central de patrimônio do Município, o
controle dos bens patrimoniais adquiridos com recursos do Fundo;
IX – fornecer à Câmara Municipal, na condição de órgão de controle externo,
bem como ao Ministério Público quando solicitado, demonstração de aplicação dos
recursos do Fundo, em conformidade com a legislação vigente;
X – prestar contas da gestão financeira do Fundo, por meio de balancetes,
demonstrativos e balanços encaminhados pelos órgãos competentes.
CAPÍTULO IV
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE DO FUNDO
Seção I
Do Orçamento
Art. 48. O orçamento do Fundo será elaborado dentro dos princípios de
unidade, universalidade e anuidade e evidenciará a política e o programa de trabalho
aprovado para o exercício a que se referir.
§1º O orçamento do FMDDC integrará o Orçamento do Município.
§2º O orçamento do FMDDC observará, na sua elaboração e na sua
execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.
Seção II
Da Contabilidade
Art. 49. A contabilidade do FMDDC será organizada e processada pelo setor
competente da Secretaria Municipal de Fazenda, de forma a permitir o controle prévio,
concomitante e subsequente de informar, apropriar e apurar custos dos serviços, bem
como interpretar e analisar os resultados obtidos.
CAPÍTULO V
DOS ATIVOS E PASSIVOS DO FUNDO
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Seção I
Dos Ativos
Art. 50. Constituem-se ativos do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos
Difusos Consumeristas – FMDDC:
I – disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das
receitas especificadas nesta Lei;
II – direitos que porventura vier a constituir;
III – bens móveis e imóveis destinados à execução dos programas, projetos e
serviços previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Anualmente será processado o inventário dos bens e direitos
vinculados ao Fundo.
Seção II
Dos Passivos
Art. 51. Constituem passivos do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos
Difusos Consumeristas – FMDDC, as obrigações de qualquer natureza que a
Municipalidade venha assumir, desde que de acordo com a política municipal para o
setor e, aprovadas pelo CONDECON.
TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 52. Para atender o disposto no art. 3º, fica criado o cargo em comissão
de Coordenador-Geral de Defesa do Consumidor, padrão CC-1B, com remuneração
prevista na legislação em vigor.
Art. 53. As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta das
dotações próprias da Lei Orçamentária em vigor, que poderão ser suplementadas.
Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 55. Ficam revogadas as Leis nº 1.394, de 12 de dezembro de 1996 e nº
1.531, de 22 de dezembro de 2000, e demais disposições em contrário.

Cabo Frio, 26 de abril de 2019.

ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO
Prefeito
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