
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE TABOÃO DA SERRA

- Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, apresenta a Câmara Municipal o seguinte:

,*or=to ,= rt, aorra=r=nrnR no 008 rzozz

Dispõe sobre: Cria cargos
no Quadro de Servidores da
Prefeitura do Municipal de
Taboão da Serra,

AÊ. 10 Ficam criados, no Quadro de Seruidores da Prefeitura Municipal de Taboão
da Serra, os cargos especificados no Anexo I, que fica fazendo parte integrante desta
Lei.

Alt. 20 As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar,
correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas, se
necessário.

AÉ. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 27 de maio de 2022.

JOSÉ
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ANEXO I

CARGO CRIADO

. Código. t324.

. Denominação do cargo: Fiscal do Serviço de Fiscalização do PROCON

municipal.
o Remuneração: R$ 3.001,86 mais gratificação por produtividade (mediante

apresentação de ceftiflcados/diplomas de cursos de atualização sobre defesa e
proteção dos direitos do consumidor.

. Forma de Provimento: Efetivo.

. Regime: Estatutário.

. Requisito do Cargo: Ensino Superior Completo em Administração, Ciências

Contábeis, Ciências Econômicas/Economia e/ou Direito.
. Carga horária: 40 semanais.
. Quantidade de Cargos criados: 04 (quatro).
. Cafteira Nacional de Habilitação categoria B.

. Vinculação: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

Descrição sumária das atribuições do cargo:

Contribuir com o cumprimento da legislação de proteção e defesa do consumidor, a

fim de evitar conflitos e equilibrar as relações de consumo envolvidas entre as partes,

apurando e comprovando práticas infrativas, lavrando autos de infração, bem como,

educando fornecedores e consumidores. Executar seruiços de auditoria no mercado

de consumo, efetuando diligências e vistorias, visando ao fiel cumprimento das

legislações de proteção e defesa do consumidor, bem como subsidiar com

informações verídicas os processos de denúncias ou reclamações de consumidores:

Fiscalizando os estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de seruiços

(públicos e privados), bem como as condições de seus produtos; Apurando as

infrações contra o consumidor; Examinando documentos fiscais, livros comerciais e

de eitoque, bem como demais documentos correlatos; Apurar consultas e denúncias

apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas, de direito público

ou privado, bem como consumidores individuais; Efetuar ações de flscalização em

atendimento das reclamações, notadamente aquelas que necessitam de verificação

in loco para a comprovação da possível prática infrativas; Interditar estabelecimentos,

de acordo com a legislação vigente, por decisão da autoridade administrativa do

órgão de defesa do 
-consumidor; 

Notificar infratores, de acordo com a legislação

vi§ente, solicitando a apresentação de documentos e/ou informações necessárias

para a apuração de práticas infrativas contra classe consumerista; Lavrar Autos de

Infração, de Apreensão e de Constatação, bem como notificações às empresas por

infringências às normas previstas na legislação consumerista, ou ainda, conceder
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prazos para a resolução de irregularidades, por infringências às normas previstas na

Legislação consumerista, ou para apuração de práticas infrativas contra os
consumidores nos casos de constatação e notificação; Subsidiar decisão da instância
superior, quando couber, elaborando relatórios de fiscalização, autuação, visitas e/ou
outros; Orientar consumidores, produtores e prestadores de seruiços sobre
fundamentos da relação de consumo, segundo os preceitos legais, visando subsidiá-
los com informações pertinentes; Executar outras tarefas correlatas às acima
descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda.
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