
                     LEI Nº 2.357/06– de 06 de março de  2006.   
 

 Altera os artigos 3º e 4º da Lei 2.281/05 de 1º de março de 2005 que “Dispõe 

sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, institui o 

Departamento de Defesa do Consumidor e o Fundo Municipal de Defesa do 

Consumidor,  e dá outras providências” 

              

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

PREFEITO MUNCIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º - Os artigos 3º e 4º da Lei 2.281,/05 de 1º de março de 2005, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

    

“Art. 3º - São Atribuições do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor –         

CMDC:  

 

I - atuar na formulação de estratégias e no controle da política municipal de defesa do 

consumidor; 

II - elaborar, alterar e aprovar seu regimento interno; 

III - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos projetos do plano de 

defesa do consumidor; 

IV participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão econômica e financeira 

dos recursos do Fundo; 

V - autorizar a aceitação de doações; 

VI - determinar as realizações de inspeções e auditorias; 

VII - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a 

execução dos planos, programas e orçamentos; 

VIII -apreciar e aprovar as prestações de contas mensal e anual a serem remetidas ao 

Tribunal de Contas dos Municípios - TCM; 

IX - autorizar a Diretoria Executiva a adquirir e alienar os bens imóveis do Fundo;  

X - as despesas com viagens, simpósios, seminários e outros com recursos do Fundo 

terão parecer prévio do Conselho.    

 

Art. 4º
 
- O Conselho Municipal de Defesa do Consumidor será composto por 

representantes do Poder Público e entidades representativas de fornecedores e 

consumidores, assim discriminados; 

 

I- o Diretor Executivo do PROCON/GOIATUBA; 

II -o representante do Ministério Público da Comarca; 

III -um representante da Secretaria da Educação; 

VI - um representante da Vigilância Sanitária Municipal; 

V - um representante da Secretaria Municipal de Finanças; 

VI -um representante do Sindicato Rural; 

VII -um representante da CDL; 

VIII -um representante da Associação Comercial; 

IX - um representante do Legislativo Municipal; 

X - um representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 

XI -um representante de Associação de Bairros; 

 



§1º - O Diretor Executivo do PROCON e o representante do Ministério Público, em exercício 

na Comarca, são membros natos do Conselho. 

 

§ 2º - Todos os demais membros serão indicados pelos órgãos e entidades que representam, 

sendo investidos na função de Conselheiros, mediante nomeação, pelo Prefeito Municipal.  

 

§ 3º - As indicações para nomeação ou substituições de Conselheiros serão feitas pelas 

entidades ou órgãos na forma de seus estatutos. 

 

§ 4º - Para cada membro será indicado um suplente que substituirá, com direito a voto, nas 

ausências ou impedimento do titular. 

    

§ 5º - Perderá a condição de membro do Conselho o representante que, sem motivo justificado, 

deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 6 (seis) alternadas, no período de 1 

(um) ano. 

 

§ 6º - Os órgãos e entidades relacionadas neste artigo poderão, a qualquer tempo, propor a 

substituição de seus respectivos representantes, obedecendo ao disposto no § 2
o
. deste artigo. 

 

§ 7
o
- As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas, sendo seu exercício 

considerado relevante serviço à promoção e preservação da ordem econômica local. 

 

§ 8
o
 - Os membros do Conselho e seus suplentes terão mandato de dois anos, sendo permitida 

uma recondução. 

 

§ 9
o
 - O mandato dos Conselheiros finalizar-se-á juntamente com o mandato do Chefe do 

Poder Executivo, podendo permanecer no exercício do cargo até a data da investidura de seus 

sucessores. 

 

§ 10 - O Conselho será presidido pelo Diretor Executivo do PROCON”. 

 

 Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos seis dias do mês de 

março do ano de dois mil e seis (06/03/2006). 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


