
PROCON 
MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS



HISTÓRICO

� FUNDADO em  15 de agosto de 2007 

� VINCULADO  Secretaria Municipal de Segurança e Defesa 
do Cidadão 

� CRIAÇÃO    Lei Complementar nº 189/2005; 
Lei Complementar nº 348/2010; e 
Demais alterações decorrentes da Lei nº 

370/2010; 
Decreto nº 7618, de 16/11/09  

� ENDEREÇO   Rua Deodoro, nº 209, Térreo e 1º Andar, 
Centro –CEP 88010-020 - Florianópolis/SC 



COMPETÊNCIAS

� I - assessorar o Prefeito Municipal na formulação da política do 
Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor; 

� II - planejar, elaborar, propor e executar a política do Sistema 
Municipal de Defesa dos direitos e interesses dos consumidores; 

� III  - receber,     analisar,   avaliar   e   encaminhar     consultas,    
denúncias     e   sugestões apresentadas   por   consumidores,   por   
entidades   representativas   e   pessoas   jurídicas   de direito público 
ou privado; 

� IV - orientar permanentemente os consumidores sobre seus direitos e 
garantias; 



COMPETÊNCIAS 
� V   - fiscalizar   as  denúncias     efetuadas,   encaminhando       as  

situações    não   resolvidas administrativamente à assistência 
judiciária e/ou ao Ministério Público;

� VI - incentivar e apoiar a criação e organização de órgãos e 
associações comunitárias de defesa do consumidor e apoiar as já 
existentes; 

� VII - organizar palestras, campanhas, feiras, debates e outras 
atividades correlativas; 

� VIII   - atuar    junto  ao  sistema    municipal    formal   de   ensino,  
visando    incluir  o  tema educação      para  o   consumo     no   
currículo   das  disciplinas    já  existentes,  de   forma    a possibilitar    
a  informação     e  formação     de  uma    nova    mentalidade     nas   
relações   de consumo; 



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Atendimento

CIP
Abertura de
Reclamação

Ato 
Fiscalizatório



ATENDIMENTOS



AUDIÊNCIAS











Procon Móvel 



� O PROCON Móvel foi criado com o objetivo de
ampliar o atendimento a população ao atuar nas
comunidades mais populares e disseminar o
conhecimento dos direitos e deveres em uma
relação de consumo.



FISCALIZAÇÃO



Auto de Infração









VISÃO ATUAL

Sistema Utilizado:
� SINDEC - Sistema Nacional de 

Informações de Defesa do Consumidor é 
um programa que integra em rede as 
ações e informações da Defesa do 
Consumidor.



SINDEC
� Aspectos Positivos:
Realização de um Cadastro Consolidado

� Aspectos Negativos:
Falta de sistema para controlar os Autos de 

Infração;
Sem sistema para reconhecer o recolhimento 

das multas.



Desafios Para o Futuro
� Reduzir a produção de papel;
� Utilizar como meio de comunicação / 

notificação oficial um sistema eletrônico;
� Consolidar as reclamações da matriz com 

as filiais;
� Classificar os processos por infração 

realizada;
� Digitalizar os documentos.


