
PROJETO DE LEI Nº 034/2020. 
 

 

Altera parcialmente a Lei Municipal n° 

3.765, de 19 de Setembro de 2001. 

 

 DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o 

seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1° Altera parcialmente a Lei Municipal n° 3.765, de 19 de Setembro de 2001, 

que Institui o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, cria o Programa Municipal de 

Proteção e Defesa do Consumidor, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e o 

Fundo de Defesa do Consumidor e dá outras providências, dando nova redação ao art. 2°, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2°...... 

 

“I – O Gabinete do Prefeito, por intermédio do Programa Municipal de Proteção e 

Defesa do Consumidor, doravante denominado PROCON/Bagé;” 

 

Art. 2° Altera parcialmente o caput do art. 3°, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 3° O Gabinete do Prefeito, por intermédio do Programa Municipal de Proteção 

e Defesa do Consumidor – PROCON/BAGÉ, é o organismo de coordenação política do 

Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC/BAGÉ, competindo-lhe:” 

 



Art. 3° Altera parcialmente o caput do Art. 4°, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 4° Compete ainda ao Gabinete do Prefeito, por intermédio do 

PROCON/BAGÉ, celebrar compromissos de ajustamento de conduta às exigências legais, 

nos termos do § 6° do art. 5° da Lei 7.347, de 24 de Julho de 1985, na órbita de suas 

respectivas competências.” 

 

Art. 4° Altera parcialmente o inciso I, III, X e o §9° do art. 10, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

Art. 10. …... 

I – O Coordenador Executivo do PROCON/BAGÉ, como representante do Gabinete 

do Prefeito; 

….. 

III  - Um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação; 

…… 

X – Um representante da Associação dos Microempresários e/ou da Associação dos 

Jovens Empreendedores de Bagé – AJE; 

….. 

§9° O Gabinete do Prefeito fornecerá o apoio e estrutura administrativa ao 

funcionamento do Conselho. 

 

Art. 5° Altera parcialmente o caput do art. 13 e seu parágrafo único, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 13 Fica criado o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor – 

FUMDEC/BAGÉ, que integrará a estrutura organizacional do Gabinete do Prefeito, dotado 



de autonomia administrativa e financeira e destinado o seu custeio e/ou financiamento das 

ações referentes à Política Municipal de Relações de Consumo. 

Parágrafo Único. Os recursos financeiros vinculados ao Fundo Municipal de Defesa 

do Consumidor – FUMDEC/BAGÉ, serão administrados pelo Gabinete do Prefeito, a quem 

compete praticar todos os atos necessários à sua gestão. Inclusive abrir e movimentar 

contas bancárias, tudo em conformidade com as diretrizes e programas em execução no 

âmbito do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor-SMDC/BAGÉ, e com o plano de 

aplicação dos recursos devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa do 

Consumidor – CMDC/BAGÉ. 

 

Art. 6° Altera parcialmente o caput do Art. 15, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 15 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, junto à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, crédito especial para o 

Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, até o valor do ingresso dos recursos 

financeiros referidos no art. 13. 

 

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 16 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhor Presidente, 

 Senhores Vereadores, 

 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa 

Legislativa, consiste na alteração parcial da Lei Municipal n° 3.765, de 19 de setembro de 

2001, que ‘Institui o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, cria o Programa 

Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o Conselho Municipal de Defesa do 

Consumidor e o Fundo de Defesa do Consumidor e dá outras providências’, transferindo as 

atribuições do PROCON/BAGÉ, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ciência, 

Tecnologia e Inovação para competência do Gabinete do Prefeito. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos 

com a compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante 

matéria. 

Estas são, pois, as razões que justificam a presente proposição, e diante do exposto, 

pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 16 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal. 

 


