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ANEXO III, 
A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.        /2014. 

TABELA DE INCENTIVO DE TITULAÇÃO 
 

TITULAÇÃO EXIGIDA 

PARA O EXERCÍCIO DO 

CARGO 

TITULAÇÃO QUE EXCEDE A 

EXIGÊNCIA DO CARGO 

PERCENTUAIS 

DE INCENTIVO 

GRADUAÇÃO DE NÍVEL 

SUPERIOR 

ESPECIALIZAÇÃO 15% 

MESTRADO 35% 

DOUTORADO 45% 

 
ANEXO IV, 

A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.   0186    /2014 
TABELA SALARIAL 

 
Carga Horária: 40 horas semanais. 

 

REFERÊNCIA 
CLASSES 

I II III IV V 

1 4.500,00 5.216,78 6.047,74 7.011,05 8.127,80 

2 4.590,00 5.321,12 6.168,69 7.151,27 8.290,36 

3 4.681,80 5.427,54 6.292,06 7.294,30 8.456,17 

4 4.775,44 5.536,09 6.417,91 7.440,18 8.625,29 

5 4.870,94 5.646,81 6.546,26 7.588,98 8.797,79 

6 4.968,36 5.759,75 6.677,19 7.740,76 8.973,75 

*** *** *** 
 

LEI COMPLEMENTAR N° 0187,                                                         
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 
Dispõe sobre o Sistema Muni-
cipal de Defesa do Consumidor 
e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI 
COMPLEMENTAR: Art. 1º - O Sistema Municipal de Defesa do 
Consumidor, criado pela Lei n. 8.740, de 10 de julho de 2003, 
passa a ser regido por esta Lei. 

 
CAPÍTULO I 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 

 Art. 2º - O Sistema Municipal de Defesa do Con-
sumidor será integrado pelos seguintes órgãos ou entidades: I 
— Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos 
do Consumidor (PROCON); II — Agência de Fiscalização de 
Fortaleza (AGEFIS); III — Conselho Municipal de Defesa do 
Consumidor (CMDC); IV — Fundo Municipal de Direitos Difu-
sos (FMDD). § 1º - Integram, ainda, o Sistema Municipal de 
Defesa do Consumidor os órgãos municipais e as entidades 
privadas que se dedicam à proteção do consumidor. § 2º - Os 
órgãos e entidades que integram o Sistema Municipal de Defe-
sa do Consumidor desenvolverão suas atribuições integradas 
com os órgãos federais e estaduais voltados para a mesma 
finalidade. 
 

CAPÍTULO II 
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 

DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 
 
 Art. 3º - O Departamento Municipal de Proteção e 
Defesa dos Direitos do Consumidor (PROCON) tem as suas 
competências definidas em sua Lei de criação, competindo-lhe, 
ainda, realizar a gestão do Fundo Municipal de Defesa do Con-
sumidor (FMDD). 

CAPÍTULO III 
DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA 

 Art. 4º - A Agência de Fiscalização de Fortaleza 
(AGEFIS) é a entidade competente para executar a fiscalização 
urbana no que concerne à defesa do consumidor. 

 
CAPÍTULO IV 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 
 Art. 5º - O Conselho Municipal de Defesa do 
Consumidor é o órgão colegiado do Sistema Municipal de De-
fesa do Consumidor, competindo-lhe: I — opinar sobre as dire-
trizes e a política municipal de proteção e defesa do consumi-
dor; II — propor a realização de ações e projetos voltados para 
a orientação, defesa e educação do consumidor; III — sugerir 
aos órgãos federais, estaduais e municipais ligados aos siste-
mas de defesa do consumidor a adoção de medidas que visem 
ao aprimoramento das relações de consumo; IV — propor a 
realização de aperfeiçoamento, compilação, consolidação ou 
revogação das normas atinentes às relações de consumo e ao 
direito do consumidor; V — identificar a necessidade de ações 
que envolvam diferentes entidades ou exijam tratamento espe-
cial de coordenação de ações conjuntas na área de proteção e 
defesa do consumidor; VI — acompanhar e fiscalizar a gestão 
do Fundo Municipal de Direitos Difusos; VII — elaborar e alterar 
seu regimento interno. Art. 6º - O Conselho Municipal de Defe-
sa do Consumidor será composto pelos seguintes membros: I 
— Diretor do Departamento Municipal de Proteção e Defesa 
dos Direitos do Consumidor, que o presidirá; II — 1 (um) repre-
sentante da Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Hu-
manos; III — 1 (um) representante da Secretaria Municipal da 
Educação; IV — 1 (um) representante da Secretaria Municipal 
do Urbanismo e Meio Ambiente; V — 1 (um) representante da 
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão; VI 
— 1 (um) representante da Secretaria Municipal das Finanças; 
VII — 3 (três) representantes da Secretaria Municipal da Saú-
de; VIII — 1 (um) representante da Câmara Municipal de Forta-
leza; IX — 1 (um) representante da Defensoria Pública Estadu-
al; X — 1 (um) representante indicado pelo Ministério Público 
Estadual; XI — 1 (um) representante da Ordem dos Advogados 
do Brasil - Secção Ceará (OAB/CE); XII — 1 (um) representan-
te de organismos representativos do comércio, da indústria e 
de prestação de serviços; XIII — 3 (três) representantes de 
entidades civis de defesa do consumidor, que atendam aos 
pressupostos dos incisos I e II do art. 5º da Lei Federal n. 
7.347, de 25 de julho de 1985, escolhidos pelo colegiado medi-
ante processo de inscrição ao qual será dada ampla divulga-
ção. § 1º - Dos representantes da Secretaria Municipal da Saú-
de, 2 (dois) membros deverão pertencer à área de Vigilância 
Sanitária. § 2º - O Diretor do Departamento Municipal de Prote-
ção e Defesa dos Direitos do Consumidor é membro nato do 
Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e, na qualidade 
de presidente, possui voto de qualidade. § 3º - Os membros 
referidos nos incisos II a XII deste artigo serão indicados pelas 
entidades e órgãos representados, e investidos nas funções de 
Conselheiro através de designação do Presidente do Conselho. 
§ 4º - Os membros referidos no inciso XIII deste artigo serão 
escolhidos mediante Edital de Habilitação, cujo processo será 
conduzido pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa 
dos Direitos do Consumidor. § 5º - Para cada membro efetivo 
será indicado um suplente que assumirá, com direito a voto, 
nas ausências ou impedimentos do titular. § 6º - Os conselhei-
ros terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, 
sendo permitida 1 (uma) recondução por igual período. § 7º - O 
exercício da função de conselheiro, titular ou suplente, é consi-
derado de interesse público relevante e não será remunerado. 
§ 8º - Os órgãos e entidades que compõem o Conselho Muni-
cipal de Defesa do Consumidor poderão, a qualquer tempo, 
propor a substituição dos Conselheiros indicados pelo respecti-
vo órgão ou entidade. 

 
CAPÍTULO V 

DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS 
 
 Art. 7º - O Fundo Municipal de Direitos Difusos 
(FMDD), instrumento de natureza contábil criado pela Lei n. 
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8.750, de 11 de julho de 2003, vinculado ao Departamento 
Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 
(PROCON), tem a finalidade específica de garantir e adminis-
trar os recursos financeiros necessários às ações e serviços de 
proteção e defesa dos direitos dos consumidores no Município 
de Fortaleza. Parágrafo Único - O Fundo Municipal de Direitos 
Difusos (FMDD) possui autonomia administrativa, financeira, 
patrimonial e contábil na gestão de seus recursos, e será geri-
do pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos 
Direitos do Consumidor (PROCON). Art. 8º - O Fundo Municipal 
de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD) possui as seguintes 
receitas: I — dotações orçamentárias do Município; II — con-
denações judiciais de que tratam os artigos 11 e 13 da Lei 
Federal n. 7.347, de 24 de julho de 1985; III — valores destina-
dos ao Município em virtude da aplicação da multa prevista no 
art. 56, inciso I, c/c o art. 57 e seu parágrafo único, ambos da 
Lei Federal n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), 
salvo as decorrentes do exercício da fiscalização realizada pela 
Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS), cujos valores 
se limitarão a 60% do montante arrecadado pela referida Agên-
cia em razão de infração à legislação consumerista; IV — mul-
tas provenientes do descumprimento de obrigação assumida 
em compromisso de ajustamento de conduta, firmado perante 
órgãos públicos legitimados; V — valores de indenizações de 
que trata o art. 100, parágrafo único, da Lei Federal n. 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor); VI — rendimentos prove-
nientes da aplicação de seus próprios recursos, observadas as 
disposições legais pertinentes; VII — doações, auxílios, contri-
buições e subvenções feitas diretamente ao Fundo por pessoas 
físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras; VIII — eventuais 
transferências orçamentárias provenientes de quaisquer outras 
entidades públicas ou privadas; IX — recursos oriundos de 
convênios firmados com órgãos e entidades de direito público e 
privado, nacionais ou estrangeiras; X — transferência do Fundo 
Federal de Defesa de Direitos Difusos ou de Fundo Estadual de 
Defesa do Consumidor; XI — outras receitas que vierem a lhe 
ser destinadas. § 1º - Os recursos financeiros do Fundo Muni-
cipal de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD) serão depositados 
em conta específica a ser aberta e mantida em estabelecimen-
to bancário oficial, à disposição do Departamento Municipal de 
Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (PROCON), 
obedecidas as normas estabelecidas em legislação aplicável à 
espécie. § 2º - Fica autorizada a aplicação financeira das dis-
ponibilidades do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difu-
sos em operações ativas, de modo a preservá-las contra even-
tual perda do poder aquisitivo da moeda. § 3º - O saldo credor 
do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos, apurado 
em balanço no término de cada exercício financeiro, será trans-
ferido para o exercício seguinte, a seu crédito. § 4º - O Depar-
tamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Con-
sumidor (PROCON) fará publicar, trimestralmente, os demons-
trativos de receitas e despesas gravadas nos recursos do Fun-
do de que trata este artigo. Art. 9º - Os recursos do Fundo pro-
venientes das condenações de indenização a que se refere o 
art. 13 da Lei Federal n. 7.347/85 serão separados, conforme a 
natureza de sua origem, em diversas contas ou subcontas de 
acordo com os critérios indicados a seguir, relativos aos danos 
causados ao(à): I — meio ambiente; II — consumidor; III — 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; IV — qualquer outro interesse difuso ou coletivo; V 
— infração da ordem econômica; VI — ordem urbanística; VII 
— honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; 
VIII — patrimônio público e social. Parágrafo único. As pessoas 
físicas e jurídicas sujeitas ao pagamento das receitas indicadas 
neste artigo deverão comunicar ao Departamento Municipal de 
Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (PROCON), no 
prazo de 10 (dez) dias, a realização dos depósitos a crédito do 
Fundo, com especificação da origem. Art. 10 - Os recursos do 
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD) pode-
rão ser aplicados: I — na defesa dos direitos básicos do con-
sumidor; II — na promoção de eventos educativos e edição de 
material informativo; III — na modernização administrativa dos 
órgãos públicos integrantes do Sistema Municipal de Defesa do 
Consumidor, responsáveis pela execução das políticas relativas 

à área; IV — na aquisição de material permanente ou de con-
sumo e na estruturação e instrumentalização do Departamento 
Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 
(PROCON), objetivando a melhoria dos serviços prestados aos 
consumidores; V — na reconstituição de bens lesados, desde 
que tenham sido depositados recursos provenientes de conde-
nações judiciais, a que se refere o art. 13, da Lei Federal n. 
7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo único. Os recursos 
provenientes das condenações de indenização, a que se refere 
o art. 13, da Lei Federal n. 7.347/85, somente poderão ter outra 
destinação quando da impossibilidade de reconstituição dos 
bens lesados. Art. 11 - Para a Gestão do Fundo Municipal de 
Defesa dos Direitos Difusos (FMDD), o Departamento Munici-
pal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor                
(PROCON) contará com o apoio técnico-funcional de 1 (um) 
Coordenador e 1 (um) Contador. 

 
CAPÍTULO VI 

DO COLÉGIO RECURSAL 
  
 Art. 12 - Fica instituído, no âmbito do Departa-
mento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consu-
midor (PROCON), o Colégio Recursal, órgão colegiado compe-
tente para julgar em segunda e última instância os recursos 
interpostos em face das decisões do mencionado Departamen-
to. Art. 13 - O Colégio Recursal será composto por 5 (cinco) 
membros: I — o representante da Defensoria Pública Estadual 
no Conselho Municipal de Defesa do Consumidor; II — o repre-
sentante indicado pelo Ministério Público Estadual no Conselho 
Municipal de Defesa do Consumidor; III — o representante da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB/CE) no 
Conselho Municipal de Defesa do Consumidor; IV — 1 (um) 
membro indicado pela Procuradoria Geral do Município (PGM); 
V — 1 (um) representante de organismos representativos do 
comércio, da indústria e de prestação de serviços; § 1º - Os 
membros do Colégio Recursal deverão ser bacharéis em direi-
to. § 2º - Os membros do Colégio Recursal elegerão o Presi-
dente do Colegiado, dentre os representantes do Ministério 
público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Secção Ceará (OAB/CE), para mandato de 1 (um) ano, 
sendo vedada sua recondução para os 2 (dois) mandatos sub-
sequentes. § 3º - Os membros do Colégio Recursal farão jus à 
vantagem remuneratória (jetom) por sessão assistida, no valor 
equivalente ao cargo em comissão de simbologia DNI-3. § 4º - 
O Colégio Recursal reunir-se-á, ordinariamente, até 2 (duas) 
vezes por mês, em dia e horário previamente fixados por ato do 
seu Presidente, podendo ser convocada até 1 (uma) reunião 
extraordinária mensal, se assim exigir a necessidade ou a 
conveniência do órgão. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 14 - Os cargos em comissão de Tesoureiro, 
simbologia DAS-1, e de Secretário Executivo, simbologia DAS-
2, integrantes da estrutura do Fundo Municipal de Defesa dos 
Direitos Difusos (FMDD), passam a denominar-se 
Coordenador, simbologia DAS-1, e Contador, simbologia DAS-
2, respectivamente. Art. 15 - O chefe do Poder Executivo 
regulamentará o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos 
Difusos (FMDD) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar 
da publicação desta Lei. Art. 16 - Esta Lei Complementar entra 
em vigor na data de sua publicação. Art. 17 - Ficam revogadas 
as Leis n. 8.740/2003 e a 8.750/2003, bem como as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 19 de dezembro de 2014. Roberto 
Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI COMPLEMENTAR N° 0188,                                                              
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Dispõe sobre a competência, 
estrutura e organização do Ins-
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