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PORTARIA Nº 1250/2022
NOMEIA O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que;
RESOLVE:
Art.1°. Nomeia a senhora EDINA LICKFETT, para o cargo de SECRETÁRIO DE GESTÃO DE
PESSOAS, criado pela Lei Complementar n° 316/2020 atualmente em vigor, com
proventos nela fixados.
Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 03 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 1251/2022
NOMEIA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO
DE PESSOAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que;
RESOLVE:
Art.1°. Nomeia o senhor CRISTIANO BERTELLI, para o cargo de SECRETÁRIO ADJUNTO DE
GESTÃO DE PESSOAS, criado pela Lei Complementar n° 316/2020 atualmente em
vigor, com proventos nela fixados.
Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 03 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI N° 3743/2022
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR
CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, COM A
FINALIDADE DE AUXILIAR COM O CUSTEIO E
INVESTIMENTO DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE
ARAQUARI; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito do Município de Araquari, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas atribuições legais e Constitucionais faz saber a todos os habitantes deste Município que a
Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Estado de Santa
Catarina, por meio do órgão da Polícia Civil, com o objetivo de auxiliar com o custeio e investimento
da Polícia Civil no Município de Araquari.
Art. 2º O convênio referido no art. 1º será elaborado com vigência de 1 (um) ano, devendo
ser renovado ou descontinuado no exercício seguinte.
Art. 3º A entidade beneficiada deverá cumprir integralmente as exigências legais, bem como
prestar contas da utilização dos recursos transferidos em até 30 (trinta) dias após seu efetivo
recebimento.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária
própria constante do orçamento vigente, limitadas ao teto previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA)
para a referida dotação.
Art. 5º Fica revogada a Lei nº 3.683, de 4 de março de 2022.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI-SC,
EM 03 DE AGOSTO DE 2022
CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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LEI N° 3744/2022
ALTERA A LEI Nº 2.360, DE 28 DE MAIO DE 2010, DE MODO A
PREVER O CUSTEIO DE DIÁRIAS E VERBA REFEIÇÃO AOS
MEMBROS DE CONSELHOS MUNICIPAIS ENQUANTO NO
EFETIVO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA, BEM COMO O
CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO
DE VIAGENS INTERNACIONAIS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito do Município de Araquari, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas atribuições legais e Constitucionais faz saber a todos os habitantes deste Município que a
Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 2.360, de 28 de maio de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º-A. Na hipótese de deslocamento de Prefeito, Secretários e demais agentes públicos
em viagens internacionais, a serviço do Município, considerar-se-á o valor de diária previsto para o
Prefeito quando em viagem à Capital Federal.”
"Art. 14. Aplica-se o disposto nesta Lei aos membros de Conselhos Municipais quando em
efetivo exercício de função pública na representação do respectivo Conselho.
§1º As despesas decorrentes da execução do previsto no caput deste artigo correrão por conta
dos Fundos dos respectivos Conselhos.
§2º Na hipótese de inexistência de Fundo constituído em determinado Conselho, os recursos
correrão por conta de dotação do órgão ao qual o Conselho esteja vinculado, desde que
expressamente previsto na lei de instituição do Conselho.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI-SC,
EM 03 DE AGOSTO DE 2022
CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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LEI COMPLEMENTAR Nº 379/2022
INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR – CONDECON, INSTITUI O FUNDO
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
FMPDC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a
Câmara aprovou e ele sancionou a seguinte Lei Complementar:
Capítulo I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor –
CONDECON, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, com a finalidade de
planejar, fiscalizar a execução e avaliar os planos e projetos do PROCON, no âmbito da Secretaria
Municipal de Cidadania.
Art. 2º O CONDECON será integrado paritariamente por 10 (dez) membros, representantes
do Poder Público e da sociedade civil, na forma disposta a seguir:
I - 5 (cinco) representantes do Poder Público, constituindo-se de:
a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cidadania, tendo por preferência a
indicação do diretor municipal do PROCON na condição de titular;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde, tendo por preferência a indicação
de um representante da Vigilância Sanitária na condição de titular;
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo, Comunicação e
Desenvolvimento;
e) 1 (um) representante da Procuradoria-Geral do Município.
II - 5 (cinco) representantes da sociedade civil, constituindo-se de:
a) 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB;
b) 1 (um) representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Araquari – CDL;
c) 1 (um) representante da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araquari – ACIAA;
d) 1 (um) representante da Associação de Joinville e Região de Pequenas, Micro e Médias
Empresas – AJORPEME;
e) 1 (um) representante de associações.
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Paragrafo Único. Todos os membros titulares do CONDECON terão 1 (um) suplente, indicado

pelo órgão governamental e pela entidade da sociedade civil.
Art. 3º Os conselheiros titulares e suplentes, representantes dos órgãos públicos municipais,
serão de livre escolha e nomeação por ato do chefe do poder Executivo.
Art. 4º A eleição das entidades representativas da sociedade civil será realizada mediante
“Fórum próprio de eleição da sociedade civil para compor o CONDECON de Araquari”, obedecendo
os princípios gerais de escolha, dispostos em edital especialmente elaborado para esta finalidade, e
organizado por uma comissão eleitoral de acordo com o regimento interno do CONDECON.
Art. 5º O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos, sendo permitida 1 (uma)
recondução.
Art. 6º O desempenho das funções de conselheiro do CONDECON não será remunerado,
sendo considerados de relevante interesse público os serviços prestados.
Art. 7º Os conselheiros do CONDECON poderão perder o mandato antes do prazo de 2 (dois)
anos, nos seguintes casos:
I - por renúncia;
II - pela ausência injustificada em 3 (três) reuniões consecutivas ou em 5 (cinco) alternadas no
ano;
III - pela prática de ato incompatível com a função de conselheiro, por decisão da maioria
simples de seus membros;
IV - por requerimento da entidade representada no Conselho.
Capítulo II
Do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – CONDECON
Art. 8º Compete ao CONDECON as seguintes atribuições:
I - atuar na formulação de estratégias e diretrizes para a política municipal de defesa do
consumidor;
II - prestar e solicitar a cooperação e a parceria de outros órgãos públicos;
III - aprovar, firmar e fiscalizar o cumprimento de convênios e contratos como representante
do Município de Araquari;
IV - examinar, apoiar e aprovar projetos de caráter científico e de pesquisa visando ao estudo,
proteção e defesa do consumidor;
V - aprovar e publicar a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Proteção e Defesa
do Consumidor – FMPDC, dentro de 60 (sessenta) dias do início do ano subsequente;
VI - apoiar e auxiliar os órgãos encarregados de promover a ação fiscalizadora, na forma da
lei, sobre violações de direito;
VII - estimular ações e programas de prevenção;
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VIII - apresentar sugestões sobre a área de atuação para fins de encaminhamento às

autoridades e órgãos de outros Municípios, do Estado e da União;
IX - expedir atos relativos às deliberações do Plenário, de acordo com as finalidades
estabelecidas nesta Lei;
X - buscar recursos materiais e humanos, estabelecendo parcerias para suas ações;
XI - promover cursos de capacitação e aperfeiçoamento para profissionais de Organizações
Governamentais e Não Governamentais;
XII - estimular a realização de estudos e pesquisas visando ao aperfeiçoamento dos
conhecimentos técnicos e científicos;
XIII - elaborar estratégias que permitam a realização de ações coordenadas dos diversos
órgãos integrantes do Sistema Municipal de Defesa;
XIV - estabelecer fluxos contínuos e permanentes de informações com outros órgãos do
Sistema Estadual de Defesa;
XV - elaborar o Plano de Ações para aplicação dos recursos destinados ao FMPDC;
XVI - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do FMPDC, e o desempenho dos planos e
programas da Política Nacional de Defesa do Consumidor;
XVII - manter articulação permanente com os conselhos nacional e estadual de políticas
sobre Proteção e Defesa do Consumidor, e demais entidades e órgãos que desempenham ações de
Proteção e Defesa do Consumidor;
XVIII - receber petições, denuncias, reclamações, representações ou queixas, por desrespeito
aos direitos assegurados Proteção e Defesa do Consumidor;
XIX - promover articulação entre os órgãos governamentais e não governamentais no sentido
de atender o que preconiza a política nacional sobre Proteção e Defesa do Consumidor;
XX - apoiar as ações de redução de danos emanadas pelos órgãos públicos e não
governamentais;
XXI - acompanhar os desenvolvimentos das ações de fiscalização Proteção e Defesa do
Consumidor, executadas pelo poder público municipal, estadual e federal;
XXII - participar, apoiar e promover seminários, simpósios, fóruns e demais eventos ligados à
proteção e defesa do consumidor;
XXIII - elaborar ou alterar o regimento interno, com a aprovação de, no mínimo, 2/3 (dois
terços) dos conselheiros;
XXIV - pronunciar-se, emitir pareceres, resoluções, normativas e prestar informações sobre
assuntos correlatos a políticas de proteção e defesa do consumidor;
XXV - regulamentar temas de sua competência, por resoluções aprovadas por, no mínimo,
2/3 (dois terços) dos conselheiros;
XXVI - realizar os trâmites necessários para a realização do fórum de eleição da sociedade
civil, a cada 2 (dois) anos, para a recomposição do CONDECON;
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XXVII - oferecer subsídios para a elaboração de leis atinentes à Política de Proteção e Defesa

do Consumidor;
XXVIII - manifestar-se sobre implementação e criação de serviços, programas e projetos
governamentais e não governamentais de acordo com a política de proteção e defesa do consumidor;
XXIX - publicar e publicizar os atos deliberativos do conselho;
XXX - deliberar, por 2/3 (dois terços) dos membros, pela prorrogação do mandato dos atuais
conselheiros e pela prorrogação do mandato da mesa diretora do CONDECON, em caráter
excepcional, a fim de dar continuidade às atividades em andamento, por prazo não excedente a 90
(noventa) dias.
Art. 9º O conselho se reunirá bimestralmente, e extraordinariamente sempre que haja
convocação pelo Presidente ou por solicitação da maioria de seus membros.
Paragrafo Único. As sessões plenárias do Conselho se instalarão com a maioria de seus
membros, que deliberarão pela maioria dos votos presentes.
Capítulo III
Da Estrutura, Fórum e Mesa Diretora
Art. 10. O CONDECON terá a seguinte estrutura funcional:
I - Plenário;
II - Mesa Diretora, composta por Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Vice-Secretário;
III - Secretaria Executiva;
IV - Comissões Permanentes, Temporárias e grupos de trabalho.
§1º O mandato do Presidente e do Vice-Presidente será de 2 (dois) anos, com alternância

anual da representatividade, sendo por 2 (dois) anos a presidência exercida por representante
governamental e a vice-presidência por representante da sociedade civil, e nos 2 (anos)
subsequentes a presidência exercida por representante da sociedade civil e a vice-presidência por
representante governamental, sendo a ordem da representação definida em regimento próprio.
§2º A alternância da qual trata o parágrafo anterior poderá será alterada por decisão

colegiada das representações governamentais e da sociedade civil.
§3º O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos entre os conselheiros titulares, e o

Secretário e Vice-Secretário serão eleitos entre os conselheiros titulares ou suplentes.
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Art. 11. São impedidos de representar as organizações da sociedade civil no CONDECON:
I - servidores públicos efetivos municipais ocupantes de cargos em comissão ou funções de

confiança;
II - vereadores e servidores públicos do poder legislativo;
III - cargos comissionados do poder público local.
Art. 12. O CONDECON contará com as seguintes Comissões Permanentes, observadas as

condições estabelecidas no Regimento Interno:
I - Comissão de Legislação e Normas;
II - Comissão de Planejamento;
III - Comissão de Fiscalização da Política de Proteção e Defesa do Consumidor;
IV - Comissão de Finanças.
Parágrafo único. Poderão ser criadas comissões especiais de acordo com as suas

necessidades, a critério e por deliberação do colegiado.
Art. 13. A eleição do fórum da sociedade civil será realizada mediante voto em escrutínio

secreto.
§1º Em caso de empate entre entidades, o desempate ocorrerá por meio de voto em

escrutínio secreto.
§2º Na hipótese de ocorrência de um novo empate, o critério de desempate será o de

entidade com maior tempo de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.
§3º Os casos omissos deverão ser resolvidos em sessão plenária, observadas as diretrizes e

legislação vigente.
Art. 14. A eleição da mesa diretora, quando o mandato presidencial for governamental e

houver mais de um candidato, será realizado por meio de votação em escrutínio secreto.
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Parágrafo único. Em caso de empate terá preferência o candidato com maior idade.
Art. 15. Quando a eleição for pleiteada exclusivamente por membros da sociedade civil, a

votação será realizada mediante voto em escrutínio secreto.
§1º Em caso de empate entre membros da sociedade civil, caberá nova eleição por meio de

voto secreto.
§2º Na hipótese de ocorrência de novo empate, o critério de desempate será o de entidade

com maior tempo de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.
Art. 16. O CONDECON deverá contar com espaço físico adequado para o seu funcionamento,

bem como com recursos materiais e humanos necessários ao bom desempenho de suas funções.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva contará com um corpo técnico e administrativo para

cumprir as funções designadas pelo CONDECON.
Capítulo IV
Do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC
Seção I
Da Natureza
Art. 17. Fica criado o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC,
vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, destinado a captar, controlar e aplicar recursos
financeiros, conforme trata o art. 57, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
regulamentada pelo Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997, com o objetivo de receber
recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos
consumidores.
Art. 18. O chefe do Poder Executivo Municipal designará o Secretário Municipal de Cidadania

para exercer a função de gestor e ordenador do FMPDC, e disponibilizará estrutura de execução e
controle contábeis, inclusive para efeitos de prestação de contas na forma da lei;
Art. 19. Os recursos do fundo municipal do CONDECON serão depositados em conta corrente

específica em nome do fundo, junto aos estabelecimentos oficiais.
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Art. 20. Os recursos do Fundo Municipal do CONDECON serão aplicados em conformidade

com o plano de ação e aplicação, aprovado preliminarmente pelo Conselho Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor.
Seção II
Da Receita
Art. 21. Constituem receitas do FMPDC:
I - dotações orçamentárias consignadas anualmente no orçamento geral do Município e os

créditos adicionais que lhe forem atribuídos;
II - recursos transferidos pelo Município, Estado e União;
III - recursos provenientes de dotações incentivadas, legados e contribuições de pessoas

físicas e jurídicas;
IV - auxílios, subvenções, contribuições ou transferências resultantes de convénios ou

acordos com entidades públicas ou privadas, nacionais e internacionais;
V - remuneração decorrentes de aplicações financeiras;
VI - receitas oriundas de multas aplicadas sobre infração que envolva Proteção e Defesa do

Consumidor, respeitadas as competências das esferas governamentais e dos seus repasses ao
Município, e outras multas aplicadas pelo Poder Judiciário;
VII - outras receitas legalmente constituídas ou recursos que lhe forem legalmente atribuídos.
Art. 22. Os bens adquiridos ou doados ao FMPDC serão incorporados ao patrimônio do

Município.
Seção III
Das Condições de Aplicação dos Recursos do Fundo
Art. 23. Os recursos do FMPDC poderão ser utilizados ou aplicados de acordo com as reais
demandas e priorizações do Município, deliberadas em Assembleia pelo CONDECON, desde que
destinados:
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I - a estudos, pesquisas e diagnósticos municipais sobre Proteção e Defesa do Consumidor;
II - a fomentar projetos especiais sobre Proteção e Defesa do Consumidor;
III - a programas, projetos e campanhas sobre Proteção e Defesa do Consumidor;
IV - à divulgação dos Direitos do Consumidor;
V - a campanhas educativas através de eventos e outras ações que visem à garantia dos

direitos do consumidor;
VI - a publicar resoluções e outros documentos deliberados em Assembleia, relevantes para o

conhecimento público, em periódicos de maior circulação no Município;
VII - à instalação de protocolos para a garantias de direito e proteção aos direitos violados ao

consumidor;
VIII - a atender a todos os itens do Plano de Aplicação Financeira, aprovado pelo Conselho

Municipal dos Direitos do Consumidor, resguardado o princípio de prioridade absoluta, que venham
a atender a novas demandas;
IX - ao financiamento de projetos técnicos apresentados por programas sociais de

organizações da sociedade civil, como forma de fomento a política de Proteção e Defesa do
Consumidor;
X - a efetuar pagamento de diária, adiantamento ou ajuda de custo aos conselheiros do

CONDECON;
XI - à subvenção social ou convênios com órgãos, entidades ou instituições que participam da

execução das ações coordenadas pelo CONDECON;
XII - ao pagamento de serviços técnicos, de comunicação e de divulgação, folders, e materiais

do interesse do CONDECON;
XIII - ao pagamento de consultoria para a formação continuada e/ou eventual dos

Conselheiros Municipal dos Direitos, para a garantia do pleno funcionamento do órgão;
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XIV - financiar coletivamente políticas públicas, seminários, formações, cursos, conferências

regionais e outras ações regionais de interesse dos demais Conselhos Municipais dos Direitos de
Proteção e Defesa do Consumidor;
Parágrafo único. É vedado destinar recursos do FMPDC para outras finalidades não previstas

na presente Lei, sob pena de responsabilização criminal e administrativa, conforme legislação
vigente.
Art. 24. São atribuições da Secretaria Municipal de Cidadania:
I - repassar o recurso necessário para a execução do plano de aplicação dos recursos do

fundo, definido pelo CONDECON e aprovado pelo Prefeito Municipal;
II - executar todas as atividades administrativas, contábeis e financeiras, com vistas a

operacionalizar as ações atinentes aos objetivos do FMPDC;
III - elaborar e fazer encaminhar aos órgãos competentes as prestações de contas

relativas a recursos recebidos da União, Estado e Municípios, através de subvenções, auxílios,
convênios e outros, observadas as normas estabelecidas por cada órgão deliberador do
recurso e a legislação pertinente;
IV - apresentar trimestralmente ao CONDECON, ou sempre que por este solicitado, as
origens e aplicações dos recursos captados pelo FMPDC;
V - elaborar e encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças, após aprovação pelo
CONDECON, anualmente, até o dia 31 de novembro, a proposta orçamentária do FMPDC
para o exercício seguinte.
Capítulo V
Das Disposições Finais
Art. 25. Poderá participar das sessões plenárias do CONDECON, sem direito a voto, qualquer
cidadão que contribua para a realização dos objetivos do conselho.
Art. 26. As demais matérias pertinentes ao funcionamento do CONDECON serão

devidamente disciplinadas pelo seu regimento interno.
Art. 27. Qualquer conselheiro poderá apresentar matéria à apreciação do plenário, conforme

dispuser o regimento interno.
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Art. 28. Os casos omissos deverão ser resolvidos em sessão plenária, observando as diretrizes

e legislação vigente.
Art. 29. Ficam revogados os arts. 9º, 10. 11. e 12. da Lei nº 152, de 13 de março de 2013.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se demais disposições

que porventura dispunham em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE ARAQUARI,
EM 03 DE AGOSTO 2022

CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari

