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DECRETO Nº. 1.123, DE 09 DE AGOSTO DE 2018. 

 
Dispõe sobre o funcionamento do Departamento 
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – 
PROCON e dá outras providências. 

 

A Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais, em especial o disposto na lei municipal n. 1072, de 27 de março de 2018; 

 

DECRETA 
 
Art. 1° O Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon terá 

seu funcionamento em reparticipação própria ou compartilhada com outros órgãos públicos, 

sendo que o atendimento ao público se dará nas segundas, terças e quartas-feiras, das 8:30h 

as 11:30h. 

Art. 2° As “audiências” entre consumidor e fornecedor serão agendadas conforme a 

ordem de tramitação processual das reclamações e serão realizadas em dia de semana 

específico, durante ao dias de atendimento ao público, conforme disponibilidade de agenda do 

órgão. 

Art. 3º O Procon manterá protocolo específico de seus processos de reclamações, o 

qual terá se trâmite sob a responsabilidade do Chefe do Departamento. 

Parágrafo único – o protocolo de reclamação deverá manter, no mínimo: 
I - qualificação do consumidor, com nome completo, RG, CPF, endereço e telefone 

para contato, com cópia do documento de identificação;  
II – comprovante da relação de consumo, quando houver; 
III – breve relato da reclamação; 
IV – pedidos; 
V – dados do Fornecedor, indicando o nome e endereço. 
Art. 4° Os recursos financeiros para manutenção material do Procon deverá, 

preferencialmente, advir do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, sendo que o Município 

poderá subsidiariamente mantê-lo. 

Art. 5° Fica a disposição do Procon os demais órgãos da Administração Municipal, 

para suscitar dúvida em matéria técnica, conforme disponibilidade do servidor. 

Art. 6º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrária. 

 
Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, 
Estado do Paraná, em 09 de agosto de 2018. 
Gabinete da Prefeita 
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