
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUAMIRA 
ESTADO DO PARA 

LEI NQ 572/94 	 ALTAMIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 1.994. 

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREI-
TOS DO CONSUMIDOR, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

DA NATUREZA 

Art. 1Q - Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR, Órgão de natureza institucional 	e - 
permanente no âmbito do Município, nos termos da Lei 
Orgânica e da presente Lei. 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Act. 2Q - São atribuições do Conselho: 

1 - Análise, identificação e promoção de defesa dos 
direitos e prerrogativas d D Consumidor; 

II - Gestionainento junto aos Poderes competentes, rio 
sentido de verificação de infrações contra o 
consumidor, e apenainento quanto às responsabili-
dades; 

III - Promover o esclarecimento da Comunidade quanto aos 
estamentos legais que regem o relacionamento forne-
cedor/consumidor; 

IV - Incentivar a participação da Sociedade, através de 
seus segmentos organizados, nas discussões 	e 
processos decisórios ligados aos direitos do 
Consumidor, encaminhando ab Legislativo Municipal, 
inclusive, propostas legais relativas ao Setor; 

V - Participar, na qualidade de órgão consultivo, rio 
estabelecimento de uma política tributári,a 
municipal. 
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DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3 2  - O CONSELHO será composto por 07 (sete) membros, com 
mandato de 02 (dois) anos, nomeados pelo Prefeito 
Municipal, através de Dacreto, assim discriminados: 

a - 04 (quatro) Representantes dos Consumidores, tomados dentre 
membros de Entidades da Sociedade Civil; 

b - 01 (hum) Representante da Associação Comercial ou Clube de 
Diretores Logistas locais; 

c - 01 (hum) Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Subseção de Altainira. 

d - 01 (UM) Representante do Governo Municipal 

PARÁGRAFO ÚNICO: A condição de CONSELHEIRO não será remunerada, 
de qualquer forma. 

DA IMPLEMENTAÇÃO 

	

Art. 4Q - Nomeado o CONSELHO, no prazo de 30 (trinta) 	dias 
a contar da publicação da presente Lei, este 
disporá de igual prazo para, depois de coleta de 
dados e promoção de debates junto à sociedade, 
proposta de Regimento Interno, a ser estabelecido 
através de Lei, com vista à implementação dos 
objetivos consignados no Artigo 2Q. 

ARTIGO 59 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Prefeito Municipal de 
Altamira, aos 30 dias do mês de Novembro de 1.994 
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