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LEI N° 725/2015, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015. 

"Altera os artigos 4", 5"e 6"e 10, bem como inclui o Capítulo da 
Macrorregido na Lei 47812011 que dispõe sobre a Organização 
do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC, 
institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor - PROCON, institui o Conselho Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor - CONDECON, e institui o 
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 
FMPDC, e dá outras providências" 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal: 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica alterado o artigo 40 ,  50 e 6° e 10 da Lei n° 478/2011, que dispõe sobre a Organização do 
Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC, institui a Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, institui o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor - CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 
FMPDC, e dá outras providências", que passa a viger com a seguinte redação: 

"Art. 4° A Estrutura Organizacional do PROCON municipal será a seguinte: 
1— Diretoria - PROCON; 
II - Coordenadoria Executiva; 
III - Setor de Atendimento ao Consumidor; 
IV - Setor de Fiscalização; 
V - Setor de Assessoria Jurídica; 

Art. 5° Os cargos acima relacionados serão ocupados por pessoas capacitadas e 
com experiência na área, de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo. 

§ 1° Os serviços do PROCON serão executados por servidores públicos 
municipais, podendo ser auxiliados por estagiários de 2° e 3° graus. 
§ 2° Os cargos criados por esta lei serão regidos pela lei de estrutura administrativa 
municipal, considerando que: A Diretoria Executiva - PROCON terá remuneração 
condizente com o cargo de Diretor; A Coordenadoria Executiva condizente ao 
cargo de Coordenador II; e os Setores condizentes com o cargo de Coordenador 1. 

Art. 6° O Diretor, o Coordenador Executivo e os demais setores do PROCON 
Municipal serão nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal. 
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Art. 10. O CONDECON será composto por representantes do Poder Público e 
entidades representativas de fornecedores e consumidores, assim discriminados: 

1 - O Diretor Executivo Municipal do PROCON é membro nato; 
II - Um representante da Secretaria Municipal de Educação; 
III - Um representante da Vigilância Sanitária; 
IV - Um representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 
V - Um representante da Procuradoria Geral do Município; 
VI - Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura; 
VII - Um representante dos fornecedores; 
VIII - Dois representantes de associações que atendam aos requisitos do inciso IV 

do art. 82 da Lei 8.078/90. 
IX - Um representante da OAB." 

Art. 2°. Fica incluído na presente Lei, o Capítulo que dispõe sobre a MACRO REGIÃO, o qual será 
numerado como V e o das Disposições Finais como o VI, reordenando a numeração dos artigos 
posteriores. 

"CAPITULO V 
DA MACRORREGIÃO 

Art. 17. O Poder Executivo municipal poderá contratar consórcios públicos ou 
convênios de cooperação com outros municípios, visando a estabelecer 
mecanismos de gestão associada e atuação em conjunto para a implementação de 
macrorregiões de proteção e defesa do consumidor, nos termos da Lei 11.107 de 06 
de abril de 2005. 

Art. 18. O protocolo de intenções que anteceder à contratação de consórcios 
públicos de defesa do consumidor definirá o local de sua sede, que poderá ser 
estabelecida em quaisquer dos municípios consorciados, bem como a sua 
denominação obrigatória de PROCON REGIONAL, com competência para atuar 
em toda a extensão territorial dos entes consorciados.". 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, em 21 de Dezembro de 2015. 

SANTA CRUZ FILHO 
TO MUNICIPAL 


