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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 7.795   -   DE 19 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre o processo administrativo; estabelece as 
normas de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 
Federal no. 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumi-
dor), no Decreto Federal 2.181, de 20/11/1997, no Decreto Munici-
pal 268, de 03/11/1994, na Lei Municipal 2632 de 09/09/93, cria, no 
âmbito do PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ, o Junta Recursal 
e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Os procedimentos relativos à fiscalização, instau-
ração, instrução e julgamento de processos administrativos e aplica-
ção de penalidade por infração às normas legais que regem as relações 
de consumo, no âmbito do Município de Araxá, atenderão ao disposto 
na presente Lei e, subsidiariamente, ao disposto no Decreto Federal 
nº 2.181 de 20 de março de 1997 ou norma posterior que venha a 
substituí-lo.

Parágrafo único. Nos procedimentos indicados no caput 
deste artigo, computar-se-ão os prazos em dias úteis, excluindo-se o 
dia do começo e incluindo o do vencimento.

Art. 2º. O PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ, para a 
proteção e defesa dos consumidores, dispõe, no exercício de suas atri-
buições, dos seguintes expedientes administrativos:

I - atendimento preliminar;

II - investigação preliminar (Decreto nº 2.181/97, art. 33, 
§ 1.º);

III - reclamação (Decreto nº 2181/97, art. 33, III);

IV - processo administrativo (Lei Federal nº 8.078/90, art. 
56; Decreto nº 2.181/97, art. 33 e 39);

§ 1º. No curso da investigação preliminar, da reclamação 
ou do processo administrativo, a autoridade administrativa do 
PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ   poderá contar com os 
seguintes instrumentos:

I - medidas administrativas cautelares (Lei Federal nº 
8.078/90, artigo 56, parágrafo único; Decreto nº 2.181/97, art. 18);

II - compromisso de ajustamento de conduta (Lei Fede-
ral nº 8.078/90, art. 113; Decreto nº 2.181/97, art. 6º; Lei Federal n.º 
7.347/85, art. 5.º, § 6.º);

III - recomendação (Decreto Federal nº 2181/97 Art. 4º e 
5º; Lei Federal n.º 13.105/2013, art. 3º § 2º).

§ 2º. As sanções administrativas que tratam da proteção 
e defesa do consumidor somente serão aplicadas no bojo de processo 
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
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Seção I
Do Atendimento Preliminar

Art. 3º. O atendimento preliminar consiste no contato 
com o fornecedor, por telefone ou meio eletrônico, cujo resultado seja 
a solução imediata da questão apresentada pelo consumidor, com a 
sua devida anuência.

Parágrafo Único: O registro do atendimento preliminar 
no PROCON Municipal de Araxá fará constar a descrição sucinta da 
demanda do consumidor, a descrição sucinta da solução proposta pelo 
fornecedor e aceita pelo consumidor, nome do atendente por parte 
do fornecedor que foi o interlocutor no atendimento e o número de 
protocolo proveniente do sistema do fornecedor para a tratativa em 
questão (quando houver).

Seção II
Da Investigação Preliminar

Art. 4º. Antecedendo à instauração do processo adminis-
trativo, poderá a autoridade administrativa do PROCON MUNICI-
PAL DE ARAXÁ abrir investigação preliminar cabendo, para tanto, 
requisitar dos fornecedores informações sobre questões investigadas, 
resguardado o segredo industrial, na forma do disposto no § 4º do art. 
55 da Lei nº 8.078 de 1990, e § 1º do artigo 33 do Decreto Federal nº 
2.181 de 20 de março de 1997.

§ 1º. A investigação preliminar, terá início mediante a 
expedição da Carta de Investigação Preliminar - CIP, que consiste na 
notificação encaminhada ao fornecedor com o objetivo de intermediar 
o conflito de consumo, com vistas a sua solução mais célere, de modo 
a atender os requerimentos apresentados pelo consumidor, ou, ainda, 
requisitar informações, esclarecimentos, dados ou cópia de documen-
tos que permitam a elucidação dos fatos em apuração.

§ 2º. O prazo de resposta é de 15 (quinze) dias contados 
do recebimento da notificação, que poderá ser formalizada por ciência 
aposta em processo administrativo em trâmite, por via postal com 
aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer meio que ateste 
a inequívoca ciência da notificação.

§ 3º. A recusa em prestar as informações ou o desrespeito 
às determinações e às convocações do PROCON MUNICIPAL 
DE ARAXÁ deverão ser certificados e caracterizam crime de 
desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal Brasileiro, 
ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar 
a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções 
administrativas cabíveis.

§ 4º. Realizada a notificação do fornecedor, o consumidor 
deverá retornar ao PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ, em prazo 
assinalado pelo servidor que realizou seu atendimento, a fim de tomar 
ciência dos esclarecimentos prestados pelo fornecedor.

§ 5º. Decorridos 60 (sessenta) dias a contar do prazo 
assinalado nos termos do parágrafo anterior sem que o consumidor 
tenha comparecido ao PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ, a 
investigação preliminar será definitivamente arquivada. 

Seção III
Da Reclamação do Consumidor

Art. 5º. Considera-se reclamação o registro que apresenta 
notícia de lesão ou ameaça ao direito do consumidor nas relações de 
consumo, nos termos da Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 
1990.

§ 1º. O pedido do consumidor, sem prejuízo dos acordos 

a serem realizados, depois de promovido o registro de atendimento 
como reclamação e devidamente notificado o fornecedor, não mais 
pode ser modificado.

§ 2º. Caso fique constatado que o PROCON MUNICIPAL 
DE ARAXÁ não possui atribuição legal para o recebimento da 
reclamação, far-se-á a orientação do consumidor para que procure 
o órgão com as atribuições necessárias para o tratamento do caso 
apresentado.

Art. 6º. As reclamações dos consumidores deverão ser 
apresentadas presencialmente ao PROCON MUNICIPAL DE ARA-
XÁ.

§ 1º. As reclamações deverão conter a identificação 
completa do consumidor, identificação do fornecedor, histórico dos 
fatos, pedido ou resultado esperado.

§ 2º. Nos casos de entrega de documentos pelo consumidor 
para instrução da reclamação, fica vedado o recebimento de originais, 
salvo expressa autorização da autoridade administrativa do PROCON 
MUNICIPAL DE ARAXÁ.

§ 3º. O consumidor poderá, a qualquer momento, se fazer 
representar por procurador, devendo ser anexado instrumento de 
mandato, nesse caso, até a realização da audiência administrativa de 
conciliação.

Art. 7º. A autoridade administrativa do PROCON MUNI-
CIPAL DE ARAXÁ, nos casos de iminência de prescrição, falência, 
conduta reiterada do fornecedor em recusar a conciliação, havendo a 
necessidade de se cumprir medida ou decisão judicial de urgência, en-
tre outras, para resguardo dos interesses e direitos dos consumidores, 
poderá encerrar o atendimento orientando o consumidor a recorrer ao 
Poder Judiciário.

Parágrafo único. A providência de que trata o caput não 
prejudica a adoção de outras medidas cabíveis por parte do órgão.

Art. 8º. Apresentada a reclamação, ficará o fornecedor 
notificado para prestar esclarecimentos acerca dos fatos relatados pelo 
reclamante e, ainda, apresentar documentos ou informações pertinen-
tes.

Parágrafo único: Encerrada a fase de instrução, a recla-
mação será analisada e classificada conforme os fatos apresentados e 
os documentos acostados aos autos.

Art. 9º. Tratando-se o fornecedor de pessoa jurídica, este 
deverá se fazer representar pelo responsável legal (sócio administra-
dor) ou por preposto legalmente habilitado, com conhecimento dos 
fatos, o qual prestará as informações sobre as questões apuradas.

§ 1º. A representação do fornecedor reclamado em 
audiência deverá ser instruída por:

I - Cópia do ato constitutivo da empresa reclamada.

II - Carta de preposição com poderes específicos para 
transigir, dar quitação, firmar compromisso e receber notificações, 
constando os dados completos do reclamado, se o representante for 
preposto;

III - Instrumento de Mandato constando os dados com-
pletos do reclamado, acompanhado de cópia do seu ato constitutivo, 
se o representante for procurador.

§ 2º. Caso a representação não seja regularizada em
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audiência, a parte reclamada deverá providenciar a juntada dos 
documentos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
nulidade da representação.

Art. 10. A audiência ocorrerá sempre na presença de um 
conciliador, integrante do quadro de servidores do PROCON MUNI-
CIPAL DE ARAXÁ, o qual terá as funções de:

I - coletar os esclarecimentos, informações e documentos 
apresentados pelo fornecedor acerca da reclamação;

II - orientar o consumidor e o fornecedor quanto aos seus 
direitos e deveres, na tentativa de solucionar o pedido objeto da re-
clamação; 

III - mediar a realização de um acordo entre as partes.

Art. 11. A audiência de conciliação deverá observar os 
seguintes procedimentos:

I - Realização de pregão, de forma pública;

II - Apresentação pessoal do conciliador e identificação 
das partes logo no início da sessão;

III - Prestação de esclarecimentos a todos os presentes 
acerca das vantagens da conciliação para a solução pacífica do confli-
to, estabelecendo a ordem de participação das partes;

IV - Apresentação da narrativa das partes destacando os 
pontos controvertidos do conflito, com o objetivo de elaborar propos-
tas concretas utilizando as técnicas de mediação;

V - Realização de oitiva das partes em separado, quando 
necessário, e autorização para que estas se reúnam com seus respecti-
vos advogados, caso solicitado;

VI - Esclarecimento quanto a possíveis dúvidas em rela-
ção ao não cumprimento do acordo, quando celebrado;

VII - Encerramento da audiência e encaminhamento da 
reclamação para decisão de classificação final.

§ 1º. O conciliador proporá a conciliação logo no início da 
sessão e a renovará antes do seu encerramento, quando for oportuno.

§ 2º. O consumidor reclamante será identificado na 
audiência de conciliação mediante apresentação de documento de 
identificação oficial com foto.

§ 3º. A ausência do consumidor à audiência não 
desincumbe o fornecedor de prestar os esclarecimentos requisitados e 
apresentar os documentos ou as informações pertinentes à reclamação 
apresentada.

§ 4º. Quando o consumidor, sem justificativa, não 
comparecer à audiência, a reclamação será encerrada e arquivada sem 
o exame de seus fundamentos, ressalvada a hipótese prevista no § 6º 
deste artigo.

§ 5º. Não comparecendo o fornecedor, a reclamação será 
decidida e classificada de acordo com os fatos apresentados e os 
documentos acostados aos autos.

§ 6º. No caso previsto no § 4º, havendo indícios de 
infração às normas de defesa do consumidor que caracterizem 
vantagem ao fornecedor de caráter coletivo ou difuso, assim definidas 
nesta Lei, a reclamação, ainda que arquivada, poderá ser considerada 

como elemento de informação de prática infrativa capaz de subsidiar 
a instauração de processo administrativo por ato da autoridade com-
petente.

§ 7º. O termo de audiência, nos casos de acordo entre as 
partes, tem eficácia de título executivo extrajudicial, quando cumprida 
a exigência prevista no artigo 784, II da Lei Federal nº 13.105 de 16 
de março de 2015.

Art. 12. Os atos mais relevantes da audiência serão redu-
zidos a termo, sendo permitido ao fornecedor manifestar-se quanto 
aos fatos articulados na reclamação e ao consumidor manifestar-se 
quanto aos esclarecimentos prestados pelo fornecedor em audiência.

Art. 13. É dever de ofício do PROCON MUNICIPAL DE 
ARAXÁ comunicar as autoridades competentes que possam ter inte-
resse sobre os fatos apurados na reclamação.

Art. 14. Quando o reclamado for órgão público, tratar-
-se de concessionária ou permissionária de serviço público, e houver 
elementos de interesse coletivo na reclamação, poderá a autoridade 
administrativa do PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ convocar 
pessoas, órgãos ou entidades para participarem da audiência de con-
ciliação, com objetivo de solucionarem conjuntamente o objeto da 
reclamação.

Art. 15. Findas as diligências necessárias à apuração das 
práticas infrativas, a autoridade administrativa do PROCON MUNI-
CIPAL DE ARAXÁ irá proferir decisão administrativa determinando 
a classificação final em:

 
I - Reclamação fundamentada atendida; 

II - Reclamação fundamentada não atendida;

III - Reclamação não fundamentada;

IV - Reclamação encerrada.

§ 1º. Obtida a conciliação, esta será homologada pela 
autoridade administrativa do PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ. 
A reclamação será classificada como fundamentada atendida e será 
arquivada.

§ 2º. Não sendo possível a conciliação, a reclamação será 
submetida ao exame dos seus fundamentos e será classificada como 
fundamentada não atendida ou não fundamentada.

§ 3º. A reclamação fundamentada não atendida pelo 
fornecedor, após a sua classificação, será convertida em processo 
administrativo sancionatório.

§ 4º. A reclamação será encerrada quando se verificar:

I - a desistência do consumidor;

II - o não comparecimento do consumidor à audiência 
conciliatória para a qual tenha sido previamente notificado, desde que 
não haja notícia nos autos de que essa ausência seja decorrente de 
composição prévia entre as partes, em contato direto;

III - ausência de informações necessárias à sua continui-
dade;

IV - abertura em duplicidade.

Art. 16. As reclamações fundamentadas, previstas nos 
artigos 57 e 58, II, do Decreto Federal 2.181/97, serão incluídas no
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cadastro previsto no artigo 44 da Lei Federal nº 8078/90.

Art. 17. Para os fins desta Lei, considera-se:

I - cadastro - o resultado dos registros feitos pelo PRO-
CON MUNICIPAL DE ARAXÁ de todas as reclamações fundamen-
tadas contra fornecedores;

II - reclamação fundamentada - notícia de lesão ou amea-
ça a direito consumerista que apresenta, cumulativamente, os requi-
sitos de legitimidade das partes, existência de relação de consumo, 
pretensão decorrente da narrativa dos fatos com suporte em elementos 
informativos verossímeis.

III - reclamação não fundamentada – notícia de lesão ou 
ameaça a direito consumerista que não apresenta, cumulativamente 
ou não, os requisitos de legitimidade das partes, existência de relação 
de consumo, e pretensão que tenha elementos informativos verossí-
meis.

§ 1º. A reclamação fundamentada será considerada 
atendida quando a ela for aplicada solução de caráter individual, 
coletivo ou difuso capaz de resolver a questão de consumo apresentada.

§ 2º. A reclamação fundamentada será considerada não 
atendida quando a pretensão do reclamante não for acolhida pelo 
fornecedor.

§ 3º. A reclamação não fundamentada será baixada e 
arquivada.

Seção IV
Do Auto de Constatação

Art. 18. O auto de constatação tem por objetivo estabele-
cer a situação real de mercado de consumo, em determinado lugar e 
momento, obedecido o procedimento adequado.

§ 1º. O Auto de Constatação deverá ser preenchido de 
forma clara e precisa, sem entrelinhas, rasuras ou emendas, contendo:

I - o local, a data e a hora da lavratura:

II - a qualificação civil do fiscalizado;

III - a descrição da ação ou omissão caracterizadora da 
infração consumerista;

IV - a identificação do agente fiscalizador, sua assinatura, 
a indicação do seu cargo ou função e o número de sua matricula;

V - a assinatura do fiscalizado.

§ 2º. Se o autuado se recusar a assinar o Auto de 
Constatação, deverá o agente fiscalizador proceder conforme o § 3º 
do art. 24 desta Lei.

Seção V
Dos Atos de Fiscalização

Art. 19. A fiscalização das relações de consumo de que 
tratam a Lei Federal nº 8.078 de 1990, o Decreto Federal de nº 2.181 
de 1997 e demais normas de defesa do consumidor será exercida em 
todo o Município de Araxá, por meio do PROCON MUNICIPAL DE 
ARAXÁ.

Art. 20. A fiscalização de que trata estas Lei será efetuada 
por agentes fiscais, oficialmente designados e vinculados ao PROCON 

MUNICIPAL DE ARAXÁ, devidamente credenciados mediante Cé-
dula de Identificação Fiscal, admitida a delegação mediante convênio.

Art. 21. Sem exclusão da responsabilidade dos órgãos 
que compõe o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, os agen-
tes de que tratam o artigo anterior responderão pelos atos que prati-
carem quando investidos da ação fiscalizadora, em caso de dolo ou 
erro grosseiro.

Art. 22. Em se tratando o fornecedor de microempresa 
e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, a primeira fiscalização realizada no estabelecimento co-
mercial, quanto às irregularidades verificadas, será orientadora, de-
vendo o agente fiscal mencioná-las no auto de constatação e notificar 
o fornecedor para saná-las, no prazo indicado no formulário de fis-
calização ou fixado pela autoridade administrativa responsável pela 
diligência, sob pena de autuação caso as infrações sejam novamente 
verificadas numa futura fiscalização.

§1º. Não serão passíveis de fiscalização orientadora 
as situações em que a violação das boas práticas das relações de 
consumo decorrer de má-fé do fornecedor, de fraude, de resistência 
ou embaraço à fiscalização, de reincidência, ou quando infração 
praticada importar em risco para a vida, a saúde ou a segurança dos 
consumidores.

§2º. Equipara-se à primeira visita, a critério da autoridade 
administrativa, a recomendação devidamente fundamentada, expedida 
em procedimento próprio, dirigida ao fornecedor, contendo as 
condutas a serem adotadas na sua atividade, o prazo a ser observado e 
advertência de que poderá ser autuado pela fiscalização do PROCON 
MUNICIPAL DE ARAXÁ caso deixe de cumpri-las.

§3º. A inobservância do critério da dupla visita, nos 
termos do artigo 55, § 6º, da Lei Complementar nº 123/2006, em 
relação às microempresas e empresas de pequeno porte, implica em 
nulidade do auto de infração e das sanções administrativas aplicadas.

Art. 23 . Os atos de fiscalização relativos às normas con-
sumeristas resultarão na lavratura dos seguintes documentos fiscais:  

I - Auto de Infração;

II - Auto de Notificação; 

III - Auto de Apreensão de Amostras;

IV - Auto de Apreensão de Produtos e Termo de Depósito;

V - Auto de Interdição Parcial ou Total.

Subseção I
Do Auto de Infração

Art. 24. Apurada de forma imediata pela fiscalização a 
ocorrência de infração às normas de consumo, correlacionando-a 
com as regras violadas, lavrar-se-á auto de infração, o qual deverá ser 
preenchido de forma clara e precisa, mencionando:

I - o nome, o endereço e a qualificação do autuado;

II - o local, a data e a hora de sua lavratura;

III - a descrição do fato ou do ato constitutivo da infração;

IV - o dispositivo legal infringido;

V - a determinação da exigência e a intimação para cum-



PÁGINA | 5 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ -   TERÇA, 24 DE MAIO DE 2022

pri-la ou impugná-la, no prazo de quinze dias;

VI - a identificação do agente autuante, sua assinatura, a 
indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula;

VII - a designação do órgão julgador e o respectivo en-
dereço;

VIII - a assinatura do autuado.

§ 1º. A assinatura no Auto de Infração por parte do 
autuado, constitui notificação sem implicar em confissão, iniciando-
se o prazo para impugnação ou cumprimento da determinação.

§ 2º. A narrativa da conduta investigada poderá ser feita 
de forma sucinta quando houver remissão ao auto de constatação 
ou outra peça em que a conduta esteja descrita de forma detalhada, 
devendo uma cópia desta acompanhar o auto.

§ 3º. Se o autuado se recusar a assinar o auto de infração, 
será tal fato certificado pelo agente autuante, que mencionará, se for 
o caso, os motivos alegados para a negativa em assinar, bem como 
qualificará as testemunhas que estejam presentes no ato ou que sejam 
chamadas a presenciá-lo, devendo estas apor sua assinatura na via 
do autuado, remetendo-o ao investigado por via postal, com aviso de 
recebimento (AR) ou outro procedimento equivalente, tendo todos os 
mesmos efeitos do caput deste artigo.

Subseção II
Do Auto de Notificação

Art. 25.Tendo em vista a necessidade de obtenção de ele-
mentos para identificar e certificar a ocorrência ou não de irregula-
ridades, assim como a formação do conjunto probatório e instrução 
da averiguação preliminar, será expedida notificação pela fiscaliza-
ção para exibição ou entrega de documentos e coisas, bem como para 
prestação de esclarecimentos sobre matéria pertinente à fiscalização 
em curso, em prazo razoável estipulado pelo fiscal, sempre que tais 
elementos não estiverem disponíveis para coleta no momento da dili-
gência fiscalizadora.

§ 1º. Em caso de recusa de assinatura ou de recebimento 
da via própria da notificação pelo responsável do estabelecimento, o 
fiscal fará constar tal circunstância no documento de lavratura, enca-
minhando a via do fornecedor por meio de correspondência postal 
acompanhada de aviso de recebimento.

§ 2º. Caso seja inviável a notificação postal ou pessoal 
do autuado, será efetuada notificação por edital no Diário Oficial do 
Município.

Art. 26. A Notificação, em 3 (três) vias, deverá conter:

I. o local, a data e a hora da notificação;

II. a qualificação civil do notificado;

III. descrição clara e objetiva do fato constatado que se 
relaciona com o documento a ser exibido ou com o esclarecimento a 
ser prestado;

IV. a finalidade da expedição do documento;

V. a determinação da exigência e o prazo para cumpri-la;

VI. a identificação do notificante, sua assinatura, a indica-
ção do seu cargo ou função e o número de sua matricula;

VII. a assinatura do notificado.

Parágrafo único. Se o fiscalizado recusar-se a assinar e/
ou receber a Notificação, o notificante procederá na forma do § 3º do 
art. 24 desta Lei.

Art. 27. O prazo para cumprimento da Notificação, inde-
pendentemente da localização do fornecedor notificado, será de até 
15 (quinze) dias.

Parágrafo único. O prazo inicialmente concedido poderá 
ser excepcionalmente prorrogado pela autoridade administrativa, por 
tempo não superior ao prazo inicial da notificação, desde que justifi-
cado por meio de requerimento fundamentado.

Art. 28. Se o fornecedor fiscalizado não cumprir a Noti-
ficação no prazo, o agente fiscal notificador declarará, de imediato, o 
não cumprimento no verso da primeira e terceira vias, procedendo-se 
à consequente lavratura do Auto de Infração.

Parágrafo único. Cumprida a Notificação, se desta não 
se constatar infração, o agente fiscal aporá declaração de cumprimen-
to nas 03 (três) vias, arquivando a primeira e terceira vias e devolven-
do a segunda ao notificado.

Art. 29. Equiparar-se-á à Notificação, para efeito de per-
mitir a lavratura de Auto de Infração, ofício ou outro documento por 
meio do qual a autoridade competente requisitar, no prazo que assina-
lar, o fornecimento de informações, dados periódicos ou especiais dos 
fornecedores em geral.

Art. 30. O descumprimento dos termos da Notificação 
configura infração ao disposto no art. 33, § 2º, do Decreto Federal 
nº 2.181 de 20 de março de 1997, devendo o fato ser certificado nos 
autos para prosseguimento regular do processo administrativo.

Subseção III
Do Auto de Apreensão de Amostras

Art. 31. A fiscalização do PROCON MUNICIPAL DE 
ARAXÁ poderá proceder à apreensão de amostras para análise do 
conteúdo de produto exposto à venda, do qual o tipo, especificação, 
peso ou composição estejam em desacordo com a legislação própria 
ou com a legislação federal, estadual ou municipal disciplinadora das 
relações de consumo.

§ 1º. A apreensão far-se-á mediante lavratura de auto de 
apreensão de amostra, devendo conter descrição clara e precisa do 
produto apreendido, a quantidade e a finalidade da apreensão.

§ 2º. A retirada de produtos por parte do agente fiscal não 
poderá incidir sobre quantidade superior àquela destinada à realização 
da análise pericial.

§ 3º. A quantidade suficiente da amostra apreendida deverá 
ser contida em invólucro adequado, fechado de modo inviolável, do 
qual constarão as assinaturas do agente fiscal e do responsável pelo 
estabelecimento.

§ 4º. No caso de recusa do responsável pelo estabelecimento 
em receber a via própria do auto de apreensão de amostra ou assinar 
o invólucro, o agente fiscal certificará o fato na primeira via do auto 
e no próprio invólucro, devendo proceder conforme o § 3º do art. 24 
desta Lei, no que couber.

§ 5º. A amostra de produto apreendida deverá ser 
encaminhada ao órgão ou entidade competente para realização do 
exame pericial. 

Art. 32. Comprovada pelo laudo pericial a ocorrência de
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infração, o agente fiscal autuará o fornecedor lavrando o devido auto 
de infração e procederá, se for o caso, à apreensão dos produtos im-
próprios para o consumo.

Subseção IV
Do Auto de Apreensão de Produtos e do Termo de Depósito

Art. 33. O agente fiscal que apurar infração cuja constata-
ção independa de perícia para verificação de defeito ou vício relativo à 
qualidade, quantidade, oferta e apresentação do produto, fará apreen-
são deste, mediante a lavratura de auto de apreensão de produtos. 

Art. 34. O auto de apreensão de produtos deverá conter:

I - nome, endereço e qualificação do depositário;

II - descrição e quantidade dos produtos apreendidos;

III - razões e fundamentos da apreensão;

IV - local, data e hora de sua lavratura;

V - local onde o produto ficará armazenado;

VI - identificação do agente autuante, sua assinatura, indi-
cação de seu cargo ou função e número de sua matrícula;

VII - assinatura do depositário.

Parágrafo único. Os produtos apreendidos, a critério do 
agente fiscal, poderão ficar sob a guarda do proprietário, preposto ou 
empregado, nomeado fiel depositário mediante termo próprio, sendo 
proibida a venda, utilização, substituição, subtração, remoção, total 
ou parcial dos referidos produtos.

Subseção V
Do Auto de Interdição Parcial ou Total

Art. 35. O agente fiscal em cumprimento de determinação 
da autoridade administrativa, poderá interditar estabelecimento, pro-
duto ou serviço, mediante lavratura de auto de interdição, que deverá 
ser preenchido de forma clara e precisa, mencionando:

I - o nome, o endereço e a qualificação do autuado;

II - o local, a data e a hora da lavratura;

III - o relato da diligência de cumprimento da determina-
ção de interdição;

IV - a identificação do agente autuante, sua assinatura, a 
indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula;

V - a designação do órgão julgador e o respectivo ende-
reço;

VI - a assinatura do autuado.

§ 1º. A interdição poderá ser determinada pela autoridade 
competente, de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo 
administrativo, quando identificadas situações de risco iminente à 
saúde dos consumidores ou de reiteradas situações de desrespeito à 
legislação vigente.

§ 2º. A interdição poderá ser total ou parcial, e será 
realizada preferencialmente por meio de lacres, o que deverá constar 
no relato na diligência.

§ 3º. A interdição será parcial quando as irregularidades 

identificadas afetarem apenas setor específico de um estabelecimento, 
um lote específico de produto ou parte de um serviço.

§ 4º. No auto de interdição, o fornecedor será notificado 
para sanar a(s) irregularidade(s) que esteja(m) causando risco(s) imi-
nente(s) à saúde dos consumidores, ajustar sua conduta quanto às rei-
teradas situações de desrespeito à legislação, ou, ainda, impugná-lo 
no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 5º. O agente fiscal encarregado deverá entregar ao 
autuado uma cópia da decisão que determinou a interdição.

§ 6º. Uma cópia do ato de interdição será afixada em local 
de amplo acesso público, nas dependências do estabelecimento onde 
houve a interdição, bem como naquelas do PROCON MUNICIPAL 
DE ARAXÁ ou do local onde este esteja funcionando.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Seção I
Da Instauração do Processo Administrativo

Art. 36. As infrações às normas de proteção e defesa do 
consumidor no Município de Araxá serão apuradas e julgadas em 
Processo Administrativo, que terá início mediante ato por escrito da 
autoridade administrativa do PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ, 
acompanhado da lavratura de auto de infração e/ou reclamação do 
consumidor.

 
§ 1º. Constituem procedimentos administrativos 

preliminares para apuração de práticas infrativas: 

I - o atendimento preliminar;

II - a investigação preliminar;

III - o auto de constatação.

§ 2º. Quando o fato que deu origem ao procedimento 
administrativo a ser instaurado não configurar relação jurídica de 
consumo, o PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ dar-se-á por 
incompetente e remeterá a reclamação a quem de direito ou arquivará 
o pedido, de tudo comunicando ao reclamante.

Art. 37. O processo administrativo de que trata o art. 33 
do Decreto nº 2181/97 deverá, obrigatoriamente, conter:

I - a identificação do investigado;

II - a descrição do fato ou do ato constitutivo da infração;

III - os dispositivos legais infringidos;

IV - a assinatura da autoridade competente;

V - a individualização e a identificação dos consumidores 
lesados, quando for o caso.

Art. 38. Os procedimentos de que tratam este Capítulo 
serão autuados e protocolados em ordem cronológica direta, devendo 
ser todas as suas folhas numeradas e rubricadas.

Art. 39. Quando no curso do processo administrativo e 
pendente de notificação, o investigado se encontrar em local incer-
to ou desconhecido, poderá ser suspendido aquele pelo prazo de 12 
(doze) meses, prorrogável uma única vez por igual período, por de-
cisão da autoridade administrativa do PROCON MUNICIPAL DE
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ARAXÁ.

§ 1º Transcorrido o prazo previsto no caput sem que te-
nha sido localizado o investigado, proceder-se-á ao arquivamento de-
finitivo do processo administrativo, mediante decisão da autoridade 
competente.

§ 2º. O fornecedor autuado que ignorar as tentativas 
válidas de notificação estará sujeito às sanções do art. 33, § 2º do 
Decreto Federal nº 2.181, de 20/03/1997, sem prejuízo das demais 
recorrentes do julgamento do processo administrativo.

Seção II
Da Instauração do Processo Administrativo

por ato da Autoridade Competente

Art. 40. Cumpre à autoridade administrativa do PRO-
CON MUNICIPAL DE ARAXÁ  instaurar de ofício o Processo Ad-
ministrativo, quando:

I - suspeitar ou tomar conhecimento da existência de in-
fração à legislação federal, estadual ou municipal disciplinadora das 
relações de consumo;

II - constatar que o ato ilícito praticado requer medidas 
urgentes por parte do PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ;

III - for solicitado a tomar providências por outro órgão 
ou entidade.

Parágrafo Único: A autoridade administrativa poderá 
determinar, na forma de ato próprio, constatação preliminar da ocor-
rência de prática presumida. 

CAPÍTULO III
DA NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 41. O processo administrativo decorrente de ato de 
ofício da autoridade competente, de auto de infração ou de reclama-
ção será instruído e julgado pela autoridade administrativa do PRO-
CON MUNICIPAL DE ARAXÁ, na esfera de atribuição do PRO-
CON MUNICIPAL DE ARAXÁ. 

Art. 42. Instaurado o processo administrativo, a autorida-
de administrativa do PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ expedirá 
notificação ao investigado para que, no prazo de 15 (quinze) dias con-
tados da data de seu recebimento, apresente sua defesa administrativa 
na forma escrita, juntando as provas que lhe dão suporte.

§ 1º. A notificação, acompanhada de cópia da inicial do 
processo administrativo a que se refere o art. 37 desta Lei, far-se-á:

I - pessoalmente ao investigado, seu mandatário ou pre-
posto;

II - por carta registrada ao investigado, seu mandatário ou 
preposto, com Aviso de Recebimento (AR).

§ 2º. Quando o investigado, seu mandatário ou preposto 
não puder ser notificado, pessoalmente ou por via postal, será feita a 
notificação por edital, a ser afixado nas dependências do PROCON 
MUNICIPAL DE ARAXÁ, em lugar público, pelo prazo de 15 
(quinze) dias, ou divulgado, pelo menos uma vez, na imprensa oficial 
ou em jornal de circulação local.

§ 3º. No processo administrativo decorrente de Auto de 
Infração, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa 

administrativa se inicia a partir da assinatura do respectivo Auto, ou, 
em caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração, da data 
da juntada do Aviso de Recebimento (AR) no processo, ou da juntada 
de procedimento equivalente, nos termos do art. 24, § 3º, desta Lei.

§ 4º. Constatada a necessidade de cessação imediata da 
conduta infrativa do fornecedor, poderá a autoridade administrativa 
decidir, fundamentadamente, pela adoção de medida cautelar, antece-
dente ou incidente ao procedimento administrativo.

CAPÍTULO IV
DA DEFESA ADMINISTRATIVA

Art. 43. O investigado poderá apresentar defesa no pro-
cesso administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados proces-
sualmente de sua notificação, indicando em sua defesa:

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II - a sua qualificação;

III - as razões de fato e de direito que fundamentam a sua 
defesa;

IV - as provas que lhe dão suporte;

V - demonstrativo de resultado do exercício financeiro do 
ano anterior ao do cometimento da infração.

Parágrafo único. A representação dos fornecedores pe-
rante o PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ será comprovada por 
carta de preposição e, no caso de advogado, por procuração, ambas 
com poderes específicos para o ato a ser desempenhado, além dos 
atos constitutivos.

CAPÍTULO V
DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Art. 44. Decorrido o prazo de apresentação da defesa, a 
autoridade administrativa do PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ 
determinará as diligências que entender cabíveis, dispensando as me-
ramente protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar 
do fornecedor, de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas ou de órgãos 
ou entidades públicas as necessárias informações, esclarecimentos ou 
documentos a serem apresentados no prazo por ele estabelecido, no 
intuito de firmar seu livre convencimento sobre a prática de infração 
às normas de consumo.

§ 1º. As partes comunicarão ao PROCON MUNICIPAL 
DE ARAXÁ as mudanças de endereço (residencial e/ou comercial) 
ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as notificações 
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicado, 
sendo que tais alterações de endereço deverão ser imediatamente 
registradas em sistema próprio deste órgão.

§ 2º. A autoridade administrativa do PROCON 
MUNICIPAL DE ARAXÁ, a qualquer tempo, poderá solicitar 
parecer técnico para a instrução do julgamento.

Art. 45. Superada a fase de instrução, a autoridade ad-
ministrativa do PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ emitirá decisão 
administrativa, contendo relatório dos fatos e enquadramento legal.

§ 1º. A autoridade administrativa do PROCON 
MUNICIPAL DE ARAXÁ, antes de julgar o feito, apreciará a defesa 
e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório 
de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.

§ 2º. Verificada omissão, obscuridade ou contradição na
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decisão administrativa, poderá o investigado apresentar à autoridade 
administrativa do PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ, no prazo de 
05 (cinco) dias contados do recebimento da notificação da decisão, 
pedido de esclarecimentos, o qual interromperá o prazo para interpo-
sição de recurso.

§ 3º. Entende-se por autoridade administrativa do 
PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ para efeito deste artigo, no 
PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ, o Secretário Executivo.

Art. 46. Se condenatória, a decisão indicará a penalidade 
aplicada e sua gradação, isolada ou cumulativamente.

Art. 47. Todos os prazos referidos nos capítulos II, III, IV 
e V são preclusivos.  

CAPÍTULO VI
DAS PRÁTICAS INFRATIVAS E DAS
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Seção I
Das Práticas Infrativas

Art. 48. São consideradas práticas infrativas para fins 
desta Lei, aquelas constantes na Lei Federal nº 8078/90, no Decreto 
Federal nº 2.181/97, bem como, aquelas previstas na legislação con-
sumerista complementar ou, ainda, nas normas posteriores que ve-
nham a substitui-las.

Seção II
Das Penalidades Administrativas

Art. 49. A inobservância das normas contidas na Lei Fe-
deral nº 8.078/90, no Decreto Federal nº 2.181/97 e nas demais nor-
mas de defesa do consumidor, constitui prática infrativa e sujeitará 
o infrator às seguintes penalidades, previstas na seção III do Capí-
tulo III do mencionado Decreto, que poderão ser aplicadas, isolada 
ou cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou 
incidente no processo administrativo, sem prejuízo das penalidades de 
natureza civil, penal e das definidas em normas especificas:

I. Multa;

II. Apreensão do produto;

III. Inutilização do produto;

IV. Cassação do registro do produto junto ao órgão com-
petente;

V. Proibição de fabricação do produto;

VI. Suspensão do fornecimento de produtos ou serviços;

VII. Suspensão temporária de atividade;

VIII. Revogação de concessão ou permissão de uso;

IX. Cassação de licença de estabelecimento ou de ativi-
dade;

X. Interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de 
obra ou de atividade;

XI. Intervenção administrativa;

XII. Imposição de contrapropaganda.  

§ 1º. Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às 

sanções administrativas que, por ação ou omissão lhe der causa, quem 
concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas 
pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC - Sistema Nacional de De-
fesa do Consumidor, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo 
ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º. As penalidades previstas nos incisos III a XI deste 
artigo sujeitam-se à posterior confirmação pelo órgão normativo ou 
regulador da atividade, nos limites de sua competência.

Subseção I
Da Penalidade de Multa

Art. 50. Aplicada a pena de multa, será enviada ao inves-
tigado intimação para efetuar o respectivo pagamento ou apresentar 
recurso no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento 
da intimação.

§ 1º. Renunciando o infrator do direito de recorrer da 
decisão administrativa, havendo manifestação de vontade de realizar 
o pagamento da penalidade de multa até o seu vencimento, este fará 
jus ao desconto de 20% (vinte por cento) para pagamento à vista ou 
de 10% (dez por cento) parcelado em até 6 (seis) vezes, de forma 
consecutiva e ininterrupta.

§ 2º. A renúncia de que trata o § 1º deste artigo deverá ser 
formalizada por meio de documento próprio, que será encaminhado 
ao fornecedor em conjunto com a cópia da decisão administrativa, e 
deverá ser protocolizada, dentro do prazo que alude o artigo 64 desta 
Lei.

§ 3º. A falta de pagamento de alguma das parcelas previs-
tas no §1º gera o cancelamento do parcelamento, com consequente 
cobrança integral das parcelas restantes, acrescidas de juros, multa e 
correção monetária, conforme o caso.

Art. 51. A pena de multa, nos termos do artigo 57 da Lei 
Federal nº 8078/90 e desta Lei, será graduada de acordo com os se-
guintes elementos:

I - a vantagem auferida pelo infrator;

II - a gravidade da infração;

III - a condição econômica do infrator.

§ 1º. Para a imposição da pena e sua gradação, serão 
considerados:

I – As circunstâncias atenuantes e agravantes

II – Os antecedentes do infrator

§ 2º. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I – A ação do infrator não ter sido fundamental para a 
consecução do fato

II – Ser o infrator primário

III – Ter o infrator adotado as providências pertinentes 
para amenizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo

§ 3º. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I – Ser o infrator reincidente
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II – Ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática 
infrativa para obter vantagens indevidas

III – Trazer a prática infrativa consequências danosas à 
saúde ou à segurança do consumidor.

IV – Deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, 
de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências. 

V – Ter o infrator agido com dolo

VI – Ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter 
caráter repetitivo

VII – Ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de 
menor de 18 ou maior de 60 anos ou de pessoas portadoras de defi-
ciência física, mental ou sensorial, interditadas ou não

VIII – Dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade

IX – Ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o 
infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou 
econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

§ 4º. Considera-se reincidência a repetição de prática in-
frativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, 
punida por decisão administrativa irrecorrível. 

§ 5º. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção 
anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela 
prática posterior houver ocorrido período de tempo superior a 5 anos.  

Art. 52.  A dosimetria da pena de multa será aferida em 
duas etapas:

 
I - primeiramente, proceder-se-á a fixação da pena-base;
 
II - posteriormente, efetuar-se-á a adição e/ou subtração 

dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes, de 
modo a determinar o valor final da penalidade.

Parágrafo único. O montante da multa não poderá exce-
der aos limites mínimos e máximos previstos na Lei Federal n.º 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, ou em legislação que venha a substitui-la.

Art. 53. A pena-base será apurada inicialmente com apli-
cação de alíquota correspondente ao tipo de vantagem auferida sobre 
o valor da receita bruta média mensal do infrator e, posteriormente, 
sobre o valor obtido será acrescida alíquota correspondente à gravida-
de da infração, observando-se a seguinte fórmula:

(RBM x VAN) + GRAV = PENA-BASE, onde:

RBM = Receita Bruta Mensal Média

VAN = Alíquota correspondente ao tipo de vantagem au-
ferida

GRAV  = Alíquota correspondente à gravidade da infra-
ção cometida

Art. 54. Conforme a identificação do tipo de vantagem 
auferida pelo infrator, será aplicada alíquota correspondente sobre o 
valor da sua receita bruta mensal média, apurada por meio do de-
monstrativo de resultado do exercício financeiro anterior à infração, 
documentação equivalente ou, na ausência deste documento, confor-
me arbitramento realizado pela autoridade administrativa do PRO-
CON MUNICIPAL DE ARAXÁ.

§ 1º. Para fins do disposto no caput deste artigo, serão 
considerados os seguintes parâmetros e alíquotas:

I - ausência de vantagem: 0,25%;

II - vantagem de caráter individual: 0,50%;

III - vantagem de caráter coletivo: 0,75%;

IV - vantagem de caráter difuso: 1%. 

§ 2º. Ocorre ausência de vantagem, quando a prática in-
frativa às normas de proteção e defesa do consumidor não gera pro-
veito econômico ou que possa ser traduzido economicamente, de for-
ma direta, indireta ou potencial.

§ 3º. Ocorre a vantagem individual, quando a prática in-
frativa às normas de proteção e defesa do consumidor gera, de for-
ma direta, indireta ou potencial, proveito econômico ou que possa 
ser traduzido economicamente, em relação a pessoa física ou jurídica 
individualmente considerada.

§ 4º. Ocorre a vantagem de caráter coletivo, quando a 
prática infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor gera, 
de forma direta, indireta ou potencial, proveito econômico que possa 
ser traduzido economicamente, ofendendo direitos ou interesses cole-
tivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de 
que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si 
ou com o investigado por relação jurídica.

§ 5º. Ocorre a vantagem de caráter difuso, quando a 
prática infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor gera, 
de forma direta, indireta ou potencial, proveito que possa ser traduzi-
do economicamente, ofendendo direitos ou interesses difusos, assim 
entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.

Art. 55. Sobre o resultado aferido no cálculo previsto no 
artigo anterior, será aplicada alíquota referente à gravidade da infra-
ção conforme parâmetros abaixo, a qual será somada ao valor ante-
riormente obtido.

I - Infrações classificadas no grupo I: 5 %;

II - Infrações classificadas no grupo II: 10 %;

III - Infrações classificadas no grupo III: 15 %;

IV - Infrações classificadas no grupo IV: 20 %.

§ 1º. A gravidade da infração está relacionada com a sua 
natureza e potencial ofensivo, sendo classificada em quatro grupos, 
para fins desta Lei.

§ 2º. Serão classificadas como infrações do grupo I as 
seguintes condutas:

I - ofertar produtos ou serviços sem assegurar informa-
ções corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa so-
bre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 
condições de pagamento, juros, encargos, garantia, prazos de validade 
e origem, entre outros dados relevantes (art. 31, CDC);

II - deixar de fornecer, prévia e adequadamente, ao con-
sumidor, nas vendas a prazo, informações obrigatórias sobre as con-
dições do crédito ou financiamento (art. 52, CDC);

III - omitir, nas ofertas ou vendas eletrônicas, por telefone
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ou reembolso postal, o nome e endereço do fabricante ou do impor-
tador na embalagem, na publicidade e nos impressos utilizados na 
transação comercial (art. 33, CDC);

IV - promover publicidade de produto ou serviço de for-
ma que o consumidor, de maneira fácil e imediata, não a identifique 
como tal (art. 36, CDC);

V - expor à venda produtos avariados (art. 18, § 6.º, II, 4ª. 
parte, CDC).

§ 3º. Serão classificadas como infrações do grupo II as 
seguintes condutas:

I - ofertar produtos ou serviços sem assegurar informa-
ções corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa so-
bre os riscos que apresentem à saúde e à segurança dos consumidores 
(art. 31, CDC);

II - expor à venda produtos com validade vencida (art. 
18, § 6º, I, CDC);

III - expor à venda produtos deteriorados, alterados, adul-
terados, falsificados, corrompidos, fraudados ou nocivos à vida ou à 
saúde (art. 18, § 6º, II, CDC);

IV - deixar de cumprir a oferta suficientemente precisa, 
publicitária ou não, ou obrigação estipulada em contrato (art. 30 e 
48, CDC);

V - redigir instrumento de contrato que regule relações de 
consumo de modo a dificultar a compreensão do seu sentido e alcance 
(art. 46, CDC);

VI - impedir, dificultar ou negar, no prazo legal de arre-
pendimento, a desistência contratual e a devolução dos valores rece-
bidos quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial 
(art. 49, CDC);

VII - deixar de entregar termo de garantia, devidamente 
preenchido com as informações previstas no parágrafo único do artigo 
50 da Lei Federal nº 8.078/90;

VIII - deixar de fornecer manual de instrução, instalação 
e uso de produto em linguagem didática e com ilustrações (art. 50, 
parágrafo único, CDC);

IX - redigir contrato de adesão em termos obscuros e com 
caracteres não-ostensivos e ilegíveis, dificultando a sua compreensão 
pelo consumidor (art. 54, §3º, CDC);

X - redigir sem destaque cláusulas contratuais que impli-
quem limitação de direito do consumidor, impedindo a sua imediata e 
fácil compreensão (art. 54, §4º, CDC);

§ 4º.Serão classificadas como infrações do grupo III as 
seguintes condutas:

I - colocar no mercado de consumo produtos ou serviços 
em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distri-
buição ou apresentação ou, se normas específicas não existirem, em 
desacordo com aquelas estabelecidas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ou por outra entidade credenciada pelo Conselho 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CON-
METRO (arts. 18, § 6º, II, e 39, VIII, CDC);

II - colocar no mercado de consumo produtos ou serviços 
inadequados ao fim a que se destinam ou com vícios de qualidade que 

os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor (arts. 18, 
§ 6º, III, e 20, CDC);

III - colocar no mercado de consumo produtos ou servi-
ços em quantidade inferior às indicações constantes do recipiente, da 
embalagem, da rotulagem ou da mensagem publicitária, respeitadas 
as variações decorrentes de sua natureza (art. 19, CDC);

IV - deixar de empregar, no fornecimento de serviços que 
tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, componentes 
de reposição originais, adequados e novos ou que mantenham as es-
pecificações técnicas do fabricante, salvo se existir autorização em 
contrário do consumidor (art. 21, CDC);

V - deixar de fornecer serviços públicos adequados, efi-
cientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos (art. 22, CDC);

VI - deixar de assegurar a oferta de componentes e peças 
de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do pro-
duto (art. 32, CDC);

VII - impedir ou dificultar o acesso gratuito do consumi-
dor às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados 
pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas 
respectivas fontes (art. 43, CDC);

VIII - manter cadastros e dados de consumidores com 
informações negativas, divergentes da proteção legal (art. 43, CDC);

IX - elaborar cadastros de consumo com dados irreais ou 
imprecisos (art. 43, §1º, CDC);

X - deixar de comunicar, por escrito, ao consumidor a 
abertura de cadastro, ficha, registro de dados pessoais e de consumo, 
quando não solicitado por ele (art. 43, §2º, CDC);

XI - deixar de corrigir a inexatidão de dados e cadastros 
quando solicitado pelo consumidor e de comunicar, no prazo legal, a 
alteração aos eventuais destinatários (art. 43, §3º, CDC);

XII - fornecer quaisquer informações que possam impedir 
ou dificultar acesso ao crédito junto aos fornecedores, após consuma-
da a prescrição relativa à cobrança dos débitos do consumidor (art. 
43, §5º, CDC);

XIII - deixar o fornecedor, na publicidade de seus pro-
dutos ou serviços, de manter em seu poder, para informação dos le-
gítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão 
sustentação à mensagem (art. 36, parágrafo único, CDC), ou deixar de 
informá-los ao PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ quando notifica-
do para tanto (art. 55, §4º, CDC);

XIV - promover publicidade enganosa ou abusiva (art. 
37, CDC);

XV - condicionar o fornecimento de produto ou de servi-
ço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa 
causa, a limites quantitativos (art. 39, I, CDC);

XVI - recusar atendimento às demandas dos consumido-
res, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de 
conformidade com os usos e costumes (art. 39, II, CDC);

XVII - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação 
prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço (art. 39, III, 
CDC);

XVIII - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do con-
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sumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição 
social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, CDC);

XIX - exigir do consumidor vantagem manifestamente 
excessiva (art. 39, V, CDC); 

XX - executar serviços sem a prévia elaboração de orça-
mento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decor-
rentes de práticas anteriores entre as partes (art. 39, VI, CDC);

XXI - repassar informação depreciativa, referente a ato 
praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos (art. 39, VII, 
CDC);

XXII - recusar a venda de bens ou a prestação de servi-
ços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto 
pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis 
especiais (art. 39, IX, CDC);

XXIII - elevar, sem justa causa, o preço de produtos ou 
serviços (art. 39, X, CDC);

XXIV - deixar de estipular prazo para o cumprimento de 
sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo 
critério (art. 39, XII, CDC);

XXV - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do 
legal ou contratualmente estabelecido (art. 39, XIII, CDC);

XXVI - permitir o ingresso em estabelecimentos comer-
ciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixa-
do pela autoridade administrativa como máximo (art. 39, XIV, CDC);

XXVII - deixar de entregar orçamento prévio discrimi-
nando o valor da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos a 
serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas 
de início e término dos serviços (art. 40, CDC);

XXVIII - deixar de restituir quantia recebida em excesso 
nos casos de produtos ou serviços sujeitos a regime de controle ou 
tabelamento de preços (art. 41, CDC);

XXIX - submeter, na cobrança de débitos, o consumidor 
inadimplente a ridículo ou a qualquer tipo de constrangimento ou 
ameaça (art. 42, CDC);

XXX - inserir cláusula abusiva no instrumento de contra-
to (art. 51, CDC);

XXXI - exigir multa de mora superior ao limite legal (art. 
52, §1º, CDC);

XXXII - deixar de assegurar ao consumidor a liquidação 
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução propor-
cional dos juros (art. 52, §2º, CDC);

XXXIII - inserir no instrumento de contrato cláusula que 
estabeleça a perda total das prestações pagas em benefício do credor 
que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a 
retomada do produto alienado (art. 53, CDC);

XXXIV - descumprir intimação do Órgão de Defesa do 
Consumidor para prestar informações sobre questões de interesse do 
consumidor (art. 55, §4º, CDC).

§ 5º. Serão classificadas como infrações do grupo IV as 
seguintes condutas:

I - colocar no mercado de consumo, ou ser responsável 

pela colocação, produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresen-
tar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança 
(art. 10, CDC);

II - deixar de informar, de maneira ostensiva e adequa-
da, a respeito da nocividade ou periculosidade de produtos e serviços 
potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança (art. 9º, 
CDC);

III - deixar de comunicar à autoridade competente e aos 
consumidores, mediante anúncios publicitários, a nocividade ou peri-
culosidade do produto ou serviço de que o fornecedor obteve conhe-
cimento após a sua introdução no mercado de consumo (art. 10, §1º, 
CDC);

Art. 56. As infrações não previstas nos grupos do artigo 
anterior serão classificadas no grupo I.

Art. 57. A condição econômica do investigado será aferi-
da por meio de sua receita bruta mensal, apurada por meio de média 
aritmética, considerando-se o último exercício financeiro anterior à 
infração.

§ 1º. Para apuração de sua condição econômica, deverá o 
investigado apresentar ao PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ o seu 
demonstrativo de resultado do exercício financeiro anterior à infração 
ou documentação equivalente ao período mencionado no caput deste 
artigo.

§ 2º. Havendo recusa na apresentação da documentação 
citada no parágrafo anterior, a receita mensal bruta média será 
estimada ou arbitrada pela autoridade administrativa.

§ 3º. Caso seja autuada pessoa jurídica constituída há 
menos de um ano, ou pessoa física em atividade profissional em 
período inferior a este, sua receita mensal bruta será aferida por 
meio da média aritmética de todos os meses de funcionamento e/ou 
atividade.

Art. 58. As circunstâncias agravantes e atenuantes previs-
tas nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal nº 2.181/97, implicam em 
aumento ou diminuição de pena de um sexto à metade sobre a pena 
base aferida, respeitados sempre os limites mínimos e máximos do 
valor da multa.

Art. 59. No concurso de práticas infrativas, a pena de 
multa será aplicada para cada uma das infrações separadamente.

Art. 60. Os valores das multas serão fixados em UFIR na 
data de sua aplicação e convertidos em reais na data da liquidação, até 
que outra forma de valoração seja determinada pela legislação federal 
pertinente.

Subseção II
Das Demais Penalidades

Art. 61.  As penas de apreensão, de inutilização de pro-
dutos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do for-
necimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto 
e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela 
administração, mediante processo administrativo, assegurada ampla 
defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualida-
de por inadequação ou insegurança do produto ou serviço.

Art. 62. As penas de cassação de alvará de licença, de 
interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de 
intervenção administrativa, serão aplicadas mediante processo ad-
ministrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reinci-
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dir na prática das infrações de maior gravidade previstas na Lei nº 
8078/1990 e na legislação consumerista.

§ 1º. A pena de cassação da concessão será aplicada à 
concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou 
contratual.

§ 2º. A pena de intervenção administrativa será aplicada 
sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de 
licença, a interdição ou suspensão da atividade.

Art. 63. A imposição de contrapropaganda será cominada 
quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou 
abusiva, sempre às expensas do infrator.

Parágrafo único. A contrapropaganda será divulgada 
pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferen-
cialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz 
de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 64. Das decisões do Secretário Executivo do PRO-
CON MUNICIPAL DE ARAXÁ, caberá recurso administrativo sem 
efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação 
da decisão administrativa, dirigido à Junta Recursal.

Parágrafo único.  No caso de aplicação da penalidade de 
multa, o recurso será recebido com efeito suspensivo, pela autoridade 
superior.

Art. 65. A junta Recursal proferirá a decisão definitiva.

Parágrafo Único: Verificada omissão, obscuridade ou 
contradição na decisão proferida pela instância recursal, poderá o in-
frator apresentar pedido de esclarecimentos, no prazo de 5 (cinco) 
dias contados da notificação da decisão. 

Art. 66. Mantida a penalidade de multa, o fornecedor será 
intimado da decisão.

§ 1º.  Conjuntamente com a intimação da decisão do 
recurso, o fornecedor receberá a Guia de Arrecadação Municipal para 
pagamento da multa à vista no prazo de vencimento, com desconto 
de 10% (dez por cento), ou o parcelamento do débito em até 6 (seis) 
vezes iguais, mensais e consecutivas, mediante preenchimento de 
requerimento próprio.

§ 2º. O requerimento de parcelamento somente será 
deferido, se requerido pessoalmente, dentro do prazo de vencimento 
da penalidade.

§ 3º. A falta de pagamento de alguma das parcelas 
previstas no §1º, gera o cancelamento do parcelamento, com 
consequente cobrança integral das parcelas restantes acrescidas de 
juros, multa e correção monetária, conforme o caso.

Art. 67. Em caso de provimento do recurso, os valores 
recolhidos serão devolvidos ao recorrente.

Art. 68. Não será conhecido o recurso interposto fora dos 
prazos e condições estabelecidos nesta Lei.

Art. 69. A decisão administrativa é definitiva quando não 
mais couber recurso.

Art. 70. Todos os prazos referidos neste capítulo são pre-

clusivos.

CAPÍTULO VIII
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 71 Os valores arrecadados pela cobrança de multas 
aplicadas pelo PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ, na forma desta 
Lei, serão destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor - FMDC, conforme legislação vigente, e serão aplicados:

I. na consecução de projetos, aquisição de bens e realiza-
ção de atividades que promovam, aprimorem e fomentem a defesa e 
o direito do consumidor, a educação para o consumo e a capacitação 
e modernização administrativa e funcional dos órgãos públicos e enti-
dades municipais de defesa do consumidor, em especial, o PROCON 
MUNICIPAL ; 

II.  na promoção de atividades e eventos educativos, cul-
turais e científicos e na edição de material informativo relacionado à 
educação, proteção e defesa do consumidor;

III. no custeio de exames periciais, estudos e trabalhos 
técnicos necessários à instrução de procedimento investigatório; 

IV. na modernização administrativa do PROCON MUNI-
CIPAL; 

V. no custeio de pesquisas e estudos sobre o mercado de 
consumo municipal elaborado por profissional de notória especializa-
ção ou por instituição sem fins lucrativos incumbida regimental ou es-
tatutariamente da pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional;

VI. no custeio da participação de representantes do Siste-
ma Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC em reuniões, en-
contros e congressos relacionados à proteção e defesa do consumidor. 

Parágrafo único: Na hipótese do inciso III do parágrafo 
anterior, deverá o Conselho Municipal de Proteção ao Consumidor 
considerar a existência de fontes alternativas para o custeio da perícia, 
a sua relevância, a sua urgência e as evidências de sua necessidade.

CAPÍTULO IX
DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Art. 72. Não sendo recolhido o valor da multa aplicada 
no prazo de 30 (trinta) dias, será o débito inscrito em dívida ativa 
do Município de Araxá, para a subseqüente cobrança executiva, nos 
termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO X
DAS NULIDADES

Art. 73. A inobservância de forma não acarretará nulida-
de do ato, se não houver prejuízo para a defesa, em atendimento do 
princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Parágrafo único. A declaração de nulidade do ato pro-
cessual ou procedimental praticado, a pedido do fornecedor, da au-
toridade administrativa do PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ, da 
Junta Recursal, prejudica somente os atos posteriores àquele declara-
do nulo e dele diretamente dependentes ou de que sejam consequên-
cia, cabendo à autoridade que a declarar indicar tais atos e determinar 
o adequado procedimento saneador, se for o caso.

CAPÍTULO XI
DA JUNTA RECURSAL

Art. 74. Fica criado, no âmbito do PROCON MUNICI-
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PAL DE ARAXÁ, a Junta Recursal, órgão colegiado, com competên-
cia para julgar, em grau de recurso, os processos administrativos que 
versem sobre a aplicação das sanções administrativas previstas pela 
Lei Federal 8.078/90

Art. 75. A Junta Recursal será composta pelo Secretário 
Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, pelo Procurador Geral 
do Município, um servidor efetivo da Secretaria Municipal de Fazen-
da, Planejamento e Gestão, um servidor efetivo da Procuradoria do 
Município e um representante da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Inovação e Turismo.

§ 1º. A Presidência da Junta Recursal será exercida pelo 
Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, e, na sua 
ausência, pelo Procurador Geral do Município. 

§ 2º. A Junta Recursal, unicamente quando exerce a atri-
buição de processar e julgar os recursos administrativo dos quais tra-
ta esta Lei, é superior hierarquicamente ao Secretário Executivo do 
PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ.

§ 3º A Junta Recursal será regida pelo disposto na Lei 
Federal 8.078/90, pelo Decreto 2.181/97, da Presidência da República 
e pelo previsto nesta Lei.

CAPÍTULO XII
DO CADASTRO MUNICIPAL DE

RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS 

Art. 76. O Cadastro Municipal de Reclamações Funda-
mentadas contra fornecedores é considerado arquivo público, sendo 
suas informações e fontes a todos acessíveis gratuitamente, vedada 
a utilização abusiva ou, por qualquer modo, estranho à defesa e à 
orientação dos consumidores, ressalvada a hipótese de publicidade 
comparativa. 

Art. 77. O Cadastro Municipal de Reclamações Funda-
mentadas contra fornecedores constitui instrumento essencial de defe-
sa e orientação dos consumidores, devendo o PROCON MUNICIPAL 
DE ARAXÁ assegurar sua publicidade, confiabilidade e continuida-
de, nos termos do art. 44 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Con-
sumidor). 

Art. 78. O PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ deverá 
providenciar a divulgação pública e periódica do Cadastro Municipal 
de Reclamações Fundamentadas contra fornecedores.

§1º. O Cadastro referido no caput deste artigo será publi-
cado obrigatoriamente no órgão de imprensa oficial do Município, de-
vendo ser dada a maior publicidade possível por intermédio dos meios 
de comunicação, inclusive eletrônica, bem como em local visível e de 
circulação de cidadãos nas dependências do PROCON MUNICIPAL 
DE ARAXÁ.

§2º. A divulgação do Cadastro será realizada 
anualmente, podendo o PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ 
fazê-la em periodicidade menor, sempre que julgue necessário, e 
conterá informações objetivas, claras e verdadeiras sobre o objeto de 
reclamação, a identificação do fornecedor e o atendimento ou não da 
reclamação pelo fornecedor.

§3º. O Cadastro será atualizado de forma permanente, 
por meio das devidas anotações, não podendo conter informações 
negativas sobre fornecedores, referentes a período superior a 5 (cinco) 
anos contados da data da intimação da decisão definitiva.

§ 4º. A inscrição do fornecedor no Cadastro Municipal de 
Reclamações Fundamentadas enseja a anotação da reclamação nos 

cadastros estadual e nacional de mesma natureza. 

Art. 79. O consumidor ou fornecedor poderá requerer, em 
05 (cinco) dias a contar da divulgação do cadastro e mediante petição 
fundamentada, a retificação de informação inexata que dele conste, 
bem como a inclusão de informação omitida, devendo a autoridade 
competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, pronunciar-se, motivada-
mente, pela procedência ou improcedência do pedido.

Parágrafo único. No caso de acolhimento do pedido, a 
autoridade administrativa providenciará, em igual prazo, a retificação 
ou a inclusão da informação e a divulgação pública pelos mesmos 
meios da publicação original.

CAPÍTULO XIII
DA CERTIDÃO DE VIOLAÇÃO DOS

DIREITOS DO CONSUMIDOR

Art. 80. O PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ expedi-
rá Certidão de Violação dos Direitos do Consumidor - CVDC, com 
base nos procedimentos administrativos registrados nos seus bancos 
de dados.

Parágrafo único. A validade da CVDC será de 30 (trinta) 
dias, contados da data de emissão.

Art. 81. A emissão da CVDC será requerida ao PROCON 
MUNICIPAL DE ARAXÁ pelo próprio fornecedor ou preposto, devi-
damente autorizado, mediante as seguintes condições:

I. preenchimento de formulário próprio fornecido pelo 
PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ;

II. apresentação de fotocópia do cartão de inscrição junto 
ao Ministério da Fazenda e do Contrato Social do fornecedor;

III. não estar inscrito em Dívida Ativa do Município de 
Araxá;

IV. recolhimento da multa aplicada pelo PROCON MU-
NICIPAL DE ARAXÁ por decisão definitiva em processo adminis-
trativo.

Art. 82. O prazo de emissão da CVDC é de 05 (cinco) 
dias corridos, contados da data em que o requerimento foi protocola-
do no PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ.

Art. 83. A CVDC será expedida em 2 (duas) vias, nas 
seguintes modalidades:

I. negativa, quando não constar nenhum registro de recla-
mação contra o fornecedor ou na hipótese de registro de reclamação 
fundamentada atendida;

II. positiva, quando constar registro de reclamação funda-
mentada não atendida pelo fornecedor.

Art. 84. Os registros constantes das certidões positivas 
não poderão ser superiores a 05 (cinco) anos.

CAPÍTULO XIV
DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Art. 85.O PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ poderá 
tomar compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, 
nos termos do § 6º, do art. 5º, da Lei n.º 7.347/1985, antes de instau-
rado ou durante o trâmite de qualquer processo administrativo para 
apuração de lesão ou ameaça a direito consumerista.
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§ 1º. A celebração de compromisso de ajustamento de 
conduta pelo PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ não impede 
que outro seja lavrado por quaisquer das pessoas jurídicas de direito 
público integrantes do SNDC - Sistema Nacional de Defesa do Con-
sumidor.

§ 2º. A celebração de compromisso de ajustamento de 
conduta por outro órgão integrante do SNDC, não impede que seja 
tomado outro pelo PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ.

§ 3º. A qualquer tempo o PROCON MUNICIPAL 
DE ARAXÁ 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 a procedimento 
ouprocesso administrativo eventualmente arquivado.

§ 4º. O compromisso de ajustamento conterá, entre outras, 
cláusulas que estipulem condições sobre:

I - obrigação do fornecedor de adequar sua conduta às 
exigências legais, no prazo ajustado;

II - multa coercitiva diária pelo descumprimento do ajus-
tado, 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 infra-
ção e instrução do procedimento ou processo administrativo, atendi-
dos, ainda, os critérios do parágrafo anterior.

§ 4º. O ressarcimento das despesas de investigação 
ocorrerá mediante o recolhimento de Guia de Arrecadação Municipal, 
cuja receita será destinada ao FMDC.

§ 5º. A celebração do compromisso de ajustamento sus-
penderá o curso do procedimento ou processo administrativo, se ins-
taurado, que somente será arquivado após atendidas todas as condi-
ções estabelecidas no respectivo termo.

CAPÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 86. Toda e qualquer resposta do fornecedor às notifi-
cações expedidas pelo PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ deverão 
ser respondidas por meio de correspondência postal ou protocolizadas 
pessoalmente no órgão, sob pena de não serem conhecidas, exceto, se 
houver disposição diversa na própria notificação.

Art. 87. O PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ poderá 
declarar extinto o processo administrativo:

I - quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão 
se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente;

II – pela inércia do reclamante:

a) quando regularmente intimado para audiência e injusti-
ficadamente não comparecer;

b) quando regularmente notificado para promover qual-

quer ato no processo, no prazo legal , e deixar de fazê-lo;

III – pela desistência formal do reclamante;

IV – por decisão administrativa fundamentada.

Art. 88. As responsabilidades administrativas, civis e cri-
minais e suas respectivas sanções poderão cumular-se, sendo inde-
pendentes entre si.

Art. 89. Não serão prestadas informações ou 
esclarecimentos por telefone ou meio eletrônico a pedido de 
consumidores, advogados ou terceiros, sobre procedimentos e 
processos administrativos em trâmite no PROCON MUNICIPAL DE 
ARAXÁ.

Art. 90. Em caso de impedimento à aplicação desta Lei, 
da Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), do 
Decreto Federal n° 2.181/97 e das demais normas relacionadas à de-
fesa dos direitos dos consumidores, ficam as autoridades competentes 
autorizadas a requisitar o emprego de força policial, caso necessário.

Art. 91. O PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ poderá 
requisitar dos órgãos oficiais do Município, sem quaisquer ônus, as 
providências e perícias necessárias ao cumprimento das disposições 
da presente Lei, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consu-
midor), do Decreto Federal nº 2.181/97 e da legislação consumerista 
complementar.

Art. 92. No âmbito de suas atribuições, a autoridade ad-
ministrativa do PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ poderá editar 
normas administrativas objetivando o bom andamento das atividades 
do Órgão.

Art. 93.  Para o desempenho das funções estabelecidas na 
presente Lei, os servidores ocupantes de cargos de provimento efeti-
vo e em comissão do PROCON MUNICIPAL DE ARAXÁ deverão 
participar de programas de capacitação específicos.

Art. 94. Os direitos previstos nesta Lei não excluem ou-
tros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o 
Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos 
expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como 
dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes 
e equidade.

Art. 95. Os casos omissos nesta Lei e na legislação fede-
ral, estadual ou municipal pertinente serão resolvidos pela Procurado-
ria Geral do Município.

Art. 97. A presente norma poderá ser regulamentada no 
que couber via Decreto do Executivo Municipal.

Art. 98. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.796   -   DE 19 DE MAIO DE 2022

Institui o Conselho Municipal de Segurança Pública, o 
Fundo Municipal de Segurança Pública e dispõe sobre a consoli-
dação da Política Municipal de Segurança Pública.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça
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de Deus, aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Capítulo I - Da Política de Atendimento aos
Direitos de Segurança Pública

Seção I – Do Plano Integrado de Segurança Pública

Art. 1º - O atendimento dos direitos a segurança pública 
no Município, será feito através de políticas básicas de segurança, 
com dignidade e respeito à liberdade e a convivência urbana, social, 
familiar e comunitária através do Plano Integrado de Segurança Públi-
ca (PISP), que definirá a integração nas ações de segurança, a forma 
de prevenção, e de combate aos crimes, infrações, e demais ilícitos 
penais. 

Parágrafo único – A política de atendimento dos direitos 
de segurança pública suplementar ou supletiva será garantida através 
dos seguintes órgãos: 

I. Conselho Municipal de Segurança Pública; 

II. Fundo Municipal de Segurança Pública; 

III. Guarda Municipal

IV. Guarda Patrimonial 

Art. 2º - A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública, e da incolumidade das pessoas, e do patrimônio, através de 
órgãos públicos cuja ação está prevista no Plano Integrado de Segu-
rança Pública. 

Parágrafo único – É vedada a criação de programas de 
caráter suplementar ou supletivo ao Programa Integrado de Segurança 
Pública, na ausência ou insuficiência da política de segurança públi-
ca sem a prévia manifestação do Conselho Municipal de Segurança 
Pública. 

Seção II – Do Conselho Municipal de Segurança Pública

Art. 3º - Fica criado, vinculado diretamente à Secretaria 
de Segurança Pública o Conselho Municipal de Segurança Pública 
(COMUSEG), como órgão deliberativo e controlador das ações de 
Segurança Pública de caráter suplementar ou supletiva, a quem com-
pete: 

I. formular a política municipal de segurança pública, fi-
xando prioridades para a consecução das ações, a captação e aplicação 
dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Segurança Pública; 

II. zelar pela execução dessa política, visando o afasta-
mento de todo o perigo ou de todo o mal, que possa afetar a ordem 
pública, em prejuízo da vida, da liberdade, ou do direito de proprieda-
de do cidadão, atendidas as peculiaridades da comunidade urbana, de 
seus grupos de vizinhança, do bairro, ou da zona em que se localizam; 

III. elaborar e zelar pela implementação do Plano Integra-
do de Segurança Pública; 

IV. estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização 
de tudo quanto interessa à segurança dos munícipes e se execute no 
município, que possa afetar suas deliberações; 

V. registrar as empresas e entidades não governamentais 
de atendimento de atuação no campo da segurança pública que man-
tenham programas, por ele aprovados, sem prejuízo do atendimento 
das exigências das posturas em geral, e cumprimento das normas re-

gulamentares pertinentes, a:

a) vigilância em todas as suas formas; 

b) segurança pessoal e patrimonial; 

c) procedimentos sócio-educativos em meio aberto;

d) defesa pessoal e patrimonial; 

e) transporte e proteção de valores; 

f) procedimentos especiais em caso de tumultos;

g) guarda e proteção de valores;

h) trânsito e educação no trânsito;

i) acidentes, seguros e primeiros socorros;

j) comércio de armas, munições e relações de consumo 
no Município; 

k) proteção pessoal e material nas estradas;

l) segurança predial, residencial, comercial, funcional e 
outras medidas de proteção contra a violência rural e urbana. 

VI. inscrever os programas das empresas e entidades a 
que se refere o inciso anterior, e que operam no município, fazendo 
cumprir as normas desta lei; 

VII. orientar as atividades relacionadas à Defesa Civil. 

Art. 4º. O Conselho Municipal de Segurança Pública é 
integrado pelos seguintes membros: 

I. Secretário de Segurança Pública, que é o seu Presidente; 

II. Um Vereador escolhido pela maioria absoluta do Ple-
nário; 

III. Um representante do Poder Judiciário; 

IV. Um representante da Polícia Civil; 

V. Um representante da Polícia Militar; 

VI. Um representante do Corpo de Bombeiros; 

VII. Um representante da Polícia Rodoviária Federal; 

VIII. Um representante do CONSEP (Conselho de Segu-
rança Pública); 

IX. Um representante da OAB; 

X. Um representante da Guarda Municipal; 

XI. O presidente da APAC (Associação de Proteção e 
Apoio ao Condenado); 

XII.O diretor da Cadeia Pública; 

XIII. Um representante do Conselho Tutelar; 

XV.O instrutor do Tiro de Guerra. 

§ 1º - As decisões do Conselho Municipal de Segurança
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Pública serão tomadas mediante quorum de maioria absoluta de seus 
membros.

§ 2º - Todos os membros do Conselho Municipal de Segu-
rança Pública tem direito a voto, cabendo ao seu Presidente o voto de 
Minerva, no caso de empate na votação. 

§ 3º - O exercício da função de conselheiro do Conselho 
Municipal de Segurança Pública não será remunerado, mas conside-
rado relevante para todos os efeitos jurídicos. 

§ 4º - O Conselho Municipal de Segurança Pública ela-
borará o seu Regimento Interno que, aprovado, entrará em vigor por 
decreto do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 
contrato especial de trabalho no caso de necessidade por prazo deter-
minado, com especialista em segurança pública, para debelar situação 
de risco, consoante o disposto no inciso IX, do artigo 37, da Consti-
tuição Federal, em programas aprovados pelo Conselho Municipal de 
Segurança Pública, em vista de necessidade temporária de excepcio-
nal interesse público. 

Art. 6º - No caso de extinção legal do Conselho Munici-
pal de Segurança Pública, os seus bens patrimoniais reverterão para 
o patrimônio público do Município, a quem cabe dar-lhes o destino 
adequado em benefício da segurança pública. 

Art. 7º - O pessoal de apoio administrativo do Conselho 
Municipal de Segurança Pública será designado pelo Chefe do Poder 
Executivo, dentre o pessoal dos quadros da Prefeitura Municipal, ob-
servada a correspondência funcional e os padrões salariais próprios.

Seção III – Do Fundo Municipal de Segurança Pública

Art. 8° Fica criado o Fundo Municipal de Segurança 
Pública (FUMSEG) destinado a captar e financiar recursos para a rea-
lização de políticas públicas e programas vinculados à área de segu-
rança pública.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública a gestão do FUMSEG, que será presidido pelo Se-
cretário da respectiva pasta, cujo controle será executado por meio de 
orçamento e registros contábeis próprios.

§1º O FUMSEG financiará ações definidas no plano mu-
nicipal de segurança pública, que tenham por objetivo:

I - o desenvolvimento de políticas de segurança pública;

II - a expansão e o aperfeiçoamento das ações de segu-
rança pública;

III - a prevenção de situações que gerem insegurança co-
munitária;

IV- a pesquisa sobre diagnósticos de vitimização e dinâ-
mica criminal no Município de Araxá;

V- o custeio de despesas com treinamento, estadia e alo-
jamento, aquisição de equipamentos para os órgãos de segurança pú-
blica e da Defesa Civil do município de Araxá;

VI - pagamento de premiação ou recompensa por desem-
penho dos servidores que desenvolver atividade definidas na plano 
municipal de segurança pública;

VII - a qualificação, a modernização e a estruturação da 

Guarda Municipal, Guarda Patrimonial, Agentes da Settrans e da De-
fesa Civil;

VIII - o desenvolvimento de políticas de reintegração e 
reinserção de egressos do sistema prisional; 

IX - a integração da segurança local, visando à redução 
da violência urbana, nos limites de sua competência constitucional;

X. O financiamento das atividades das Guardas Munici-
pal, Patrimonial e Agentes da Settrans e da Defesa Civil;

XI. Construção, reforma, ampliação aquisição ou locação 
de imóveis para adequação da rede física da área de segurança pú-
blica; 

XII. Aquisição de equipamento e material permanente e 
de consumo, e de outros insumos necessários ao desenvolvimento de 
programas de segurança pública; 

XIII. Desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumen-
tos de gestão, administração e controle das ações de segurança pú-
blica;

XIV – Financiamento das atividades do Conselho Mu-
nicipal de Segurança Pública, inclusive os itens pessoais e encargos 
sociais;

XV – Financiamento de atividades que visem organizar, 
fiscalizar, orientar e implantar projetos para gerenciamento do trân-
sito.

§ 2º As doações e as transferências para o FUMSEG po-
derão ser vinculadas ao custeio de despesas específicas, mediante de-
claração daquele que aporte os recursos e anuência do Município de 
Araxá.

§ 3º Fica vedada a transferência de disponibilidades do 
FUMSEG para outros fundos ou para o Tesouro do Município.

§ 4° O FUMSEG será administrado por um Comitê Ges-
tor, com a seguinte composição:

I - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública, sendo 1 (um) da Guarda Municipal ou Patrimonial;

II - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Fa-
zenda, Planejamento e Gestão, sendo 1 (um) técnico da área orça-
mentária;

§ 5º O Comitê Gestor será presidido pelo Secretário Mu-
nicipal de Segurança Pública, a quem será disponibilizada uma equipe 
de apoio técnico especial dentro da estrutura orgânica de Secretaria 
Municipal de Segurança Pública.

§ 6° Os membros do Comitê Gestor não serão remunera-
dos, cabendo à Secretaria Municipal de Segurança Pública a respon-
sabilidade pelas despesas, suporte e operacionalização do colegiado.

§ 7° Compete ao Comitê Gestor do FUMSEG:

I - deliberar a alocação dos seus recursos, observado o 
planejamento integrado e a política municipal de segurança do Mu-
nicípio de Araxá;

Il - avaliar e aprovar os seus balancetes periódicos e o seu 
balanço anual;
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III - fiscalizar os programas e os projetos desenvolvidos 
com os seus recursos;

IV - prestar contas da gestão dos seus recursos;

V - elaborar e/ou aprovar projetos somente com fonte de 
custeio prévio;

Vl - controlar o ato administrativo nos termos legais e 
constitucionais, em especial, nos termos dos princípios da legalidade, 
da impessoal idade, da moralidade, da publicidade e da eficiência que 
conformam a boa administração;

§ 8° As decisões do Comitê Gestor serão submetidas à 
homologação do(a) Prefeito(a) Municipal.

§ 9° O saldo positivo do FUMSEG apurado em balanço 
será transferido para o exercício seguinte, a seu crédito.

Art. 9º - Constituem-se recursos do Fundo Municipal de 
Segurança Pública: 

I. Dotações orçamentárias consignadas nos orçamentos 
anuais do Município, ou em créditos adicionais;

II. Transferências financeiras da União, e do Estado; 

III. Os rendimentos e juros provenientes de aplicações 
financeiras de saldos em conta; 

IV. O produto de Convênios firmados com outras enti-
dades; 

V. Outros recursos destinados ao Fundo de forma lícita 
e legal; 

VI. Doações, legados, transferências financeiras de pes-
soas físicas ou jurídicas, nacionais e internacionais, e entidades de 
direito público ou privado. 

Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédi-
to especial no presente exercício, ao Fundo Municipal de Segurança 
Pública, no valor de até R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) podendo 
para tal, anular, total ou parcialmente, dotações consignadas ao orça-
mento vigente. 

Art. 11 – Fica revogada integralmente a Lei Municipal 
n.º 4.005/2002.

Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.797   -   DE 19 DE MAIO DE 2022

Cria o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte e 
dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município de Araxá/
MG, o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, vinculado à Se-
cretaria Municipal de Esportes.

Art. 2º. São objetivos do Programa Municipal de Incen-
tivo ao Esporte promover e consolidar o esporte como direito social, 
guiado pelos princípios da democratização e inclusão social, valori-
zando a acessibilidade, descentralização, intersetorialidade e multi-
disciplinaridade das ações esportivas mencionadas.

Art. 3º. As equipes esportivas ou atletas individuais a 
atuarem em representação do Município em competições locais, es-
taduais ou nacionais, deverão utilizar marca oficial a ser apresentada 
pela Secretaria Municipal de Esportes.

Parágrafo Único - Fica o Município autorizado a sub-
sidiar equipes e/ou atletas individuais que estejam representando o 
Município de Araxá/MG, nos termos do regulamento.

Art. 4º. A promoção e o incentivo do desenvolvimento do 
esporte educacional, do esporte como lazer e do esporte como promo-
ção à saúde se darão por meio de:

I. Criação de programas ou apoio, projetos e eventos es-
portivos nas diferentes modalidades, incluindo esportes radicais e de 
aventura, de natureza, esporte adaptado e tradicional, bem como pro-
gramas de lazer para crianças, adolescentes, adultos e idosos, pessoas 
com deficiência e pessoas com necessidades especiais;

II. Financiamento de projetos de criação de escolinhas 
esportivas e centros de treinamentos esportivos;

III. Intermediação e estabelecimento de programas espor-
tivos e de lazer com comunidades, instituições de ensino públicas e 
particulares junto às ligas esportivas, desportivas e federações, com 
intuito de abranger várias classes sociais, favorecendo o acesso e per-
manência do cidadão escolar e não escolar em espaços que oportuni-
zem práticas sistematizadas e/ou não sistematizadas como elemento 
de convivência positiva;

IV. Permissão ou autorização do uso de equipamentos, 
serviços e materiais de consumo públicos e/ou privados adquiridos e/
ou contratados pelo nosso município;

V. Permissão ou autorização do uso de equipamentos per-
tencentes ao Município para manutenção de campos de futebol;

VI. Apoio a iniciativas que tenham como objetivos a 
especialização nas áreas do conhecimento aplicadas ao esporte, de 
árbitros, técnicos, profissionais da área de educação física e outros 
profissionais de áreas afins;

VII. Promover condições para construir, reformar, im-
plantar, ampliar, adaptar e modernizar a infraestrutura esportiva públi-
ca existente no Município, dentre as escolas, ginásios, quadras espor-
tivas, piscinas, campos de futebol, praças, pistas de atletismo e outros 
agrupamentos esportivos, além de parques e jardins, garantindo a 
articulação entre as entidades privadas e as três esferas de governo;

VIII. Apoio ou realização de capacitação e trocas de co-
nhecimentos como treinamentos, cursos, palestras, salas de conversas 
e workshops – virtuais - sobre temas relacionadas ao esporte, aper-
feiçoamento profissional e técnico, gestão de carreira, dentre outros.

§1º. Para a permissão ou autorização do uso de equipa-
mentos previstos nos incisos IV e V, os requerentes deverão efetuar 
suas solicitações, com antecedência mínima de 10 dias, devendo cons-
tar na solicitação o local do uso, as datas e o responsável pelo uso.

§2º. A retirada e devolução dos equipamentos cedidos são 
de responsabilidade dos beneficiários, bem como todos os gastos de-
correntes de seu transporte. 



PÁGINA | 18 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ -   TERÇA, 24 DE MAIO DE 2022

§3º. Para se caracterizar como capacitação e troca de co-
nhecimento, descrito no inciso VIII deste artigo, é necessário que o 
projeto tenha como público alvo trabalhadores da área esportivas que 
almejam a profissionalização ou conhecimento de novas técnicas.

Art. 5º. Para obtenção de financiamento de projetos com 
recursos do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, os interes-
sados deverão obrigatoriamente estar inscritos no cadastro municipal 
esportivo da Secretaria Municipal de Esportes, satisfazendo as se-
guintes condições:

I. Apresentar o respectivo projeto esportivo, com uma 
diretoria responsável e devidamente registrada em cartório, explici-
tando objetivos, recursos financeiros e humanos envolvidos, para fim 
de fixação do valor do incentivo e fiscalização posterior pela Adminis-
tração Pública;

II. Em projetos de criação de escolinhas esportivas, obri-
gatoriamente informar um profissional técnico com registro ativo no 
Conselho Regional de Educação Física para acompanhar o desenvol-
vimento do projeto apresentado ou treinador/instrutor que possuam 
cursos preparatórios associados à modalidade que ensinam.

Art. 6º. Os projetos serão encaminhados pela Secretaria 
Municipal de Esportes, que serão submetidos à análise juntamente 
com a Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos, designada, atra-
vés de portaria, para aprovação dos projetos selecionados a serem fi-
nanciados a partir dos critérios estabelecidos:

I. Interesse público e desportivo; 

II. Atendimento a legislação vigente;

III. Qualidade do projeto apresentado e capacidade do 
proponente para realização do projeto;

IV. Comprovar que desenvolve atividades ou projetos so-
ciais, sem fins lucrativos;

V. Apresentar o número de participantes matriculados nas 
atividades ou projetos;

VI. Compatibilidade dos custos apresentados com a reali-
dade financeira do Município.

§1º. Deverá haver uma contrapartida social, onde os inte-
ressados deverão oferecer o espaço para a população carente partici-
par e/ou desenvolver atividades esportivas, devendo ser apresentado 
proposta de atividade ou projetos sociais a serem desenvolvidas junto 
ao Município.

§2º. A análise deverá ser feita obrigatoriamente na 
primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Esporte, 
após o recebimento do protocolo do Projeto, previsto no Art. 5º, 
desta Lei, a fim de agilizar o processo.

Art. 7º. Os responsáveis pelo projeto deverão comprovar 
junto à da Secretaria Municipal de Esportes, a respectiva aplicação 
dos recursos repassados em até 60 (sessenta) dias após o recebimento 
do benefício ou conforme estabelecido no cronograma físico finan-
ceiro aprovado.

§1º. As prestações de contas à Secretaria Municipal de 
Esportes serão efetuadas através de formulário próprio estabelecido 
pela Secretaria.

§2º. Além das sanções penais cabíveis, a não comprova-
ção da aplicação dos recursos nos prazos estipulados implicará na 

exclusão dos responsáveis pelo projeto de qualquer apoio pelo Muni-
cípio, por um período de até 03 (três anos).

Art. 8º. A presente Lei será regulamentada por Decreto 
expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 9º. Para acorrer as despesas com a realização do 
Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, fica autoriza a abertura 
de créditos especiais no orçamento vigente do Fundo Municipal de 
Esporte até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), utilizando-se 
como origem de recursos o superávit financeiro apurado no exercício 
anterior, tendo como fonte recursos ordinários.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.798   -   DE 19 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do Vereador Wellington Alves Martins, com a Graça de Deus aprova 
e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Passe-se a denominar-se Rua ANTONIO 
ANASTACIO FERREIRA, a atual “Rua Cinco” do Loteamento 
Flor de Lótus.

Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afixar placas deno-
minativas em locais próprios.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrando 
esta Lei em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.799   -   DE 19 DE MAIO DE 2022

Autoriza a realização de despesas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Pela presente lei, fica autorizado o Poder Execu-
tivo a efetuar despesas até o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta 
mil reais), no sentido de colaborar com a realização do evento “Expo-
Queijo Brasil 2022 – International Cheese”.

Parágrafo único. O aludido evento ocorrerá entre os dias 
02 a 07 de junho de 2022, no complexo do Grande Hotel do Barreiro.

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presen-
te Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente 
sob a ficha número 491, ficando o Município de Araxá autorizado a 
realizar suplementação da citada ficha por intermédio de superávit
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financeiro apurado no exercício anterior. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 906 - DE 24 DE MAIO DE 2022

Nomeia membros para comporem o Conselho 
Municipal de Assistência Social.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com a Lei nº 5.210 de 27 de março de 2008, 
DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares 
para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, para 
o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, 
representando a Área Governamental:

I. Stella Teixeira Silveira – Secretaria Municipal de Ação 
Social;

II. Marcella da Costa Fontes – Secretaria Municipal de 
Saúde;

III. Jaqueline de Fátima Batista Guimarães – Secretaria 
Municipal de Educação;

IV. Cristina Miranda da Silva – Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos;

V. Carina Aureliana de Araújo Rodrigues – Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes 
para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social para 
o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, 
representando a Área Governamental:

I. Lidiane Souza Ferreira – Secretaria Municipal de Ação 
Social;

II. Milton Neres de Resende Junior – Secretaria Municipal 
de Saúde;

III. Lays Ribeiro da Silva Teixeira– Secretaria Municipal 
de Educação;

IV. Bruna Luísa da Silva – Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos;

V. Ana Carolina de Resende Couto – Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

Art. 3º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares 
para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, para 

o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, 
representando a Área Não Governamental:

I. Adriana Gimenes Fraga – Centro de Formação 
Profissional Júlio Dário;

II. Wanessa Borges Alves – Instituto de Artes e 
Movimento – MOV’ART;

III. Reginaldo José Cavallaro – Instituto Consciência e 
Ação;

IV. Valéria Pereira da Silva Nunes – Profissional da Área;

V. Maria Eugênia Deckers Andrade – Profissional da 
Área;

VI. Geraldo Magela da Silva – Representante dos 
usuários.

Art. 4º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes 
para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, para 
o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, 
representando a Área Não Governamental:

I. Antônia Aparecida Santos Oliveira – Trianon Esporte 
Clube;

II. Alessandra Roberta Moreira Mariana Teixeira – 
Fundação de Assistência à Mulher Araxaense – FAMA;

III. Elba Regina Pontes Machado – Centro de Atendimento 
Múltiplo dos Talentos de Araxá – CAMTA;

IV. Maria Celeste de Paula Souza – Profissional da Área;

V. Alessandra Maria da Silva – Profissional da Área;

VI. Divaldo Assis Geraldo – Representante dos Usuários

Art. 5º. Fica revogado o Decreto nº 489 de 08 de outubro 
de 2021.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------
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Fundação Cultural
Calmon Barreto

 
RESULTADO PRELIMINAR 

EDITAL 002/2022 Artes Integradas- LEI 7.756 (LEI CALMON BARRETO) 
 

PROPONENTE 
 

NOME DA INICIATIVA 
 

NUMERO DO AGENTE 
 

VALOR 
 

NOTA 
 

RESULTADO 

 
GIOVANI VALERIO DA CUNHA PATUSCADAS E PRESEPADAS EM PLENA 

“FESTA” 

 
486 

 
R$ 3.000,00 

 
100 

 
APROVADO 

RAIRA PAIVA DE SOUJZA ENCANTO 691 
R$ 3.000,00 

100 APROVADO 

ROSANA LOREN CAMPOS 
VASCONCELOS BRINCANDO COM TEMPO 50 

R$ 3.000,00 
100 APROVADO 

TATIANA OLIVEIRA DA CRUZ 
MUCCI REFLEXOS O OUTRO LADO DO MEU EU 251 

R$ 3.000,00 
100 APROVADO 

SILVA FERNANDES CULTURA 
ESPORTES LTDA RITUAL BHAARATEEY SHAADEE 219 

R$ 3.000,00 
95 APROVADO 

JOSE OTÁVIO LEMOS ARTE COM ARTES 286 
R$ 3.000,00 

95 APROVADO 

CARLOS ALBERTO RIBEIRO SALES ASAS PARA O FUTURO 622 
R$ 3.000,00 

95 APROVADO 

LETICIA SILVA BOAVENTURA 
ANACLETO 

RODA DE LEITURA PARA CRIANÇAS: A MAGIA 
DO CAMINHO 482 

R$ 3.000,00 
95 APROVADO 

GABRIELA RAMOS SILVA METADE DE MIM É AMOR E O OUTRA... 698 
R$ 3.000,00  

95 
 

APROVADO 

ANA KARLA FARIA SILVA COREOGRAFIA YULUNGA 435 
R$ 3.000,00  

93 
 

APROVADO 

ARIOVALDO MARQUES FILHO BATALHA DE RIMA 799 
R$ 3.000,00 

93  
APROVADO 

MATHEUS TOMAZ FRANCISCO 
SILVA SOLTA O TAMBORZÃO 449 

R$ 3.000,00 
93  

APROADO 

MARLY BORGES ALVES HISTORIA PARA COMPRAR 701 
R$ 3.000,00 

93  
APROVADO 

VALMIR JOSÉ DOS SANTOS VERDADES QUE HABITAM EM MIM 434 
R$ 3.000,00 

91  
APROVADO 

WANESSA BORGES ALVES DANÇA SOBRE RODAS 47 
R$ 3.000,00 

91  
APROVADO 

OLDAIR FIALHO DE SOUZA OLDAIR FIALHO 485 
R$ 3.000,00 

90  
APROVADO 

LUCAS RAFAEL NOLLI DUARTE DISTRIBUIÇÃO DO LIVRO AO PÉ DA LETRA 310 
R$ 3.000,00 

90  
APROVADO 

ALAN TANNUS PRODUÇÕES 
MUSICAIS 

FILMAGEM E SONORIZAÇÃO DE UM 
ENCONTRO ARTÍSTICO COM BATE PAPO 
MUSICAL DE CLASSICOS DO MPB 

 
630 

R$ 3.000,00  
90 

 
 

APROVADO 

RUTE PENA RIBEIRO AS AVENTURAS DA VOVO E DO NETINHO 484 
R$ 3.000,00 

90  
APROVADO 

RODRIGO CARNEIRO DINIZ JUNIOR FOTOGRAFIA NA ESCOLA 91 
R$ 3.000,00 

90 APROVADO 

VITÓRIA CRISTINA GOMES BENTO A IMPORTANCIA DO AGORA 438 
R$ 3.000,00 

86 APROVADO 

LUIS FERNANDO SANTOS DE 
OLIVEIRA H2 SWAGG DANÇAS URBANAS 699 

R$ 3.000,00 
73 APROVADO 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALI-
TÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ (CIMPLA)

DESPACHO: 

Considerando o procedimento de reconhecimento de 
dívida do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de 
Araxá - CIMPLA, na forma do parágrafo único, do artigo 59, da lei 
n° 8.666/93; 

Considerando justificativa apresentada pela Diretoria 
Executiva; 

Considerando justificativa apresentada pelo Departa-
mento de Iluminação Pública; 

Considerando declaração do departamento de licitações; 

Considerando declaração de entrega dos produtos; 

Considerando declarações orçamentária e financeira; 

Considerando planilha de custos e pesquisa de mercado, 
que atestam que os valores são os usualmente de mercados; 

Considerando o princípio da continuidade dos serviços 
públicos; 

Considerando o princípio da impossibilidade de enrique-
cimento sem causa da administração pública; 

Considerando, por fim, Parecer da Assessoria Jurídica 
que manifestou pela legalidade e constitucionalidade do referido pro-
cedimento de reconhecimento de dívida; 

Ratifico o presente procedimento de reconhecimen-
to de dívida, para que seja expedido o competente termo de reco-
nhecimento de dívida e realizado o adimplemento indenizatório na 
quantia de R$ 21.092,40 (Vinte e um mil e noventa e dois reais 
e quarenta centavos), pelos materiais elétricos fornecidos ao CIM-
PLA, à empresa COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA – CNPJ: 
01.065.982/0001-62. 

Araxá (MG), 23 de maio de 2022. 

Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do CIMPLA.
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