
Lei nº 2.314 
Regulamentada pelo decreto n.º 3365 de 20.03.01 

 
JOSÉ FRANCISCO MARQUES RIBEIRO, Prefeito do Município de Itajubá, Estado de 
Minas Gerais usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara  
Municipal aprovou e ele sanciona  a  seguinte LEI: 
 
Altera as Leis 1980 de 04/07/94 e 2116 de 16/05/97 e dá outras providências. 

 
Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor, de 

acordo com a Lei Federal nº 8078 de 11/09/90, regulamentada pelo Dec. nº 2181 de 
20/03/97, que integrará a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Governo, 
vinculado à Unidade de Defesa, tendo por objetivo criar condições  financeiras de 
gerenciamento dos recursos destinados ao desenvolvimento das  ações e serviços de 
proteção e defesa dos direitos dos consumidores. 

Art. 2º - O Fundo de que trata o artigo anterior, destina-se ao financiamento total 
ou parcial das ações de desenvolvimento da Política Municipal de Defesa do Consumidor, 
compreendendo especificamente: 

I- na promoção de eventos educativos, projetos de conscientização e na edição  de 
material informativo relacionados com a natureza da infração ou do dano causado. 

II- pesquisa e divulgação de informações visando a orientação do consumidor. 
III-  desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos 

humanos. 
IV-  estruturação e instrumentalização do Órgão Municipal de Defesa do 

Consumidor – PROCON, objetivando a melhoria dos serviços prestados aos usuários. 
V- aquisição de material permanente ou de consumo e de outros insumos  

necessários ao desenvolvimento de programas. 
Art. 3º - Constituem receitas do Fundo: 
I- 100% (cem por cento) do valor das aplicações de multas advindas do 

descumprimento da Lei 8078/90, previstas no inciso I do art. 56 da referida Lei e na forma 
do Dec. 2181/97. 

II- os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, 
observadas as disposições legais pertinentes. 

III- as doações de pessoas físicas, jurídicas nacionais ou estrangeiras. 
IV- as transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas. 
V- o produto de convênios firmados com órgãos e entidades de direito público  e 

privado. 
VI- o produto de incentivos fiscais instituídos em favor  das ações descritas no  art. 

2º. 
VII- outras receitas que vieram a ser destinadas ao Fundo. 
Parágrafo 1º- As receitas descritas neste artigo serão depositadas 

obrigatoriamente em conta especial  e mantida em estabelecimento oficial de crédito do 
município, com especificação da origem. 

Parágrafo 2º-  Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do 
Fundo em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda do poder 
aquisitivo da moeda. 



Art. 4º- As instituições financeiras comunicarão em 05 (cinco) dias à 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, os depósitos 
realizados à crédito do Fundo, com especificação da origem. 

Art. 5º- O saldo credor do Fundo, apurado  em balanço no término de cada 
exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a seu crédito. 

Art. 6º - Fica criado o Conselho gestor do Fundo Municipal dos Direitos do 
Consumidor com as seguintes atribuições: 

I- gerir o Fundo. 
II- disciplinar a aplicação de seus recursos. 
III- fiscalizar a correta aplicação destes recursos. 
IV- examinar e aprovar projetos relativos ao art. 2º. 
V- elaborar convênios em Conselhos Estaduais e com o Conselho Federal,  com o 

objetivo de orientação e intercâmbio recíproco, bem como a destinação de recursos do 
Conselho Federal, na hipótese de a União Ter interesse nos projetos de Defesa do 
Consumidor do Município. 

VI- elaborar seu Regimento Interno, no prazo de 90 (noventa dias). 
VII- prestar contas aos órgãos competentes na forma legal. 
Art. 7º - O Conselho Gestor do Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor terá 

a seguinte composição com caráter deliberativo: 
I- um representante e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos e 

entidades. 
a) Ministério Público; 
b) PROCON; 
c) Secretaria Municipal de Finanças; 
d) Secretaria Municipal de Educação; 
e) Secretaria Municipal de Saúde; 
f) Procuradoria Jurídica; 
g) OAB/MG; 
Parágrafo Único- O representante do Ministério Público, será o Promotor 

Curador da Defesa do Consumidor. 
II- o representante do PROCON será sempre o seu coordenador. 
Art. 8º- Os membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal dos Direitos do 

Consumidor e seus suplentes serão designados pelo Prefeito Municipal, mediante decreto. 
Art. 9º - O mandato dos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal   dos 

Direitos do Consumidor terá duração de dois anos, facultada uma recondução. 
Art. 10 – O Conselho Gestor do Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor 

será presidido pelo Coordenador do PROCON, na ausência deste,  pelo Promotor de 
Justiça, Curador da Defesa do Consumidor. 

I- será dispensado do Conselho o membro que, sem motivo justificado, deixar  de 
comparecer à 03 (três) reuniões consecutivas ou 06(seis) alternadas, no período de    01 
(um) ano.  

Art. 11- O Conselho Gestor do Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor 
reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, e, extraordinariamente, quando convocada 
pelo seu presidente ou pela maioria de seus membros.   

§ 1º - O Prefeito Municipal, o Promotor de Justiça Curador da Defesa do 
Consumidor e o Coordenador do PROCON poderão convocar os membros do Conselho 
para reuniões extraordinárias. 



§ 2º -  As sessões plenárias instalar-se-ão com a maioria de seus membros que 
deliberarão pela maioria dos votos dos presentes. 

§ 3º - Ocorrendo falta de quorum mínimo para instalação do plenário, 
automaticamente será convocada nova reunião que acontecerá 48 horas depois com 
qualquer número de participantes. 

§ 4º - Todas as reuniões serão registradas em atas assinadas pelos  presentes.   
Art. 12 – Os exercícios das funções de conselheiro, não serão remuneradas, sendo 

considerados relevantes à aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos   Direitos do 
Consumidor. 

Art. 13 – A organização e o funcionamento do Conselho Gestor do Fundo 
Municipal dos Direitos do Consumidor serão disciplinados em regimento interno, 
elaborado e aprovado pelo próprio Conselho, dentro de 90 (noventa) dias, contados        da 
designação dos membros do Conselho. 

Art. 14 -  As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
próprias do orçamento vigente, devendo o orçamento subsequente consignar a dotação 
necessária do seu cumprimento. 

Art. 15 – Revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis 1980 de 
04/07/94 e 2116 de 16/05/97, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

ITAJUBÁ, PALÁCIO 26 DE FEVEREIRO, em 13 de Abril de 2.000. 
José Francisco Marques Ribeiro 
Prefeito Municipal 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 Wolnei Wolff Barreiros 
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