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COORDENADORIA-GERAL	
 

1.	Introdução	
	

A	Coordenação-Geral	do	PROCON	MUNICIPAL	DE	ARACAJU	apresenta	o	Relatório	

de	Gestão	do	exercício	de	2016,	destinado	aos	órgãos	de	controle	 interno	e	externo	como	

prestação	de	contas	anual	a	que	esta	unidade	está	obrigada	nos	termos	do	Parágrafo	Único	

do	art.	70	da	Constituição	Federal.	

O	Procon/Aju	é	órgão	integrante	da	SECRETARIA	MUNICIPAL	DA	DEFESA	SOCIAL	

E	 DA	 CIDADANIA	 –	 SEMDEC,	 que	 é	 um	 Órgão	 da	 administração	 direta	 do	 município	 de	

Aracaju/SE,	instituída	pela	Lei	Complementar	nº	100,	de	15	de	abril	de	2011.	

É	 responsável	 pela	 proteção	 e	 defesa	 do	 consumidor,	 criado	 especificamente	

para	 este	 fim,	 com	 competência,	 no	 âmbito	 do	 Município	 de	 Aracaju,	 para	 exercer	 as	

atribuições	estabelecidas	pelas	Leis	nº	4.483/13	e	nº	8.078/90,	e	pelo	Decreto	nº	2.181/97.	

																														 	
	
	 	

http://procon.aracaju.se.gov.br/estrutura-administrativa 
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2.	Princípios	
	

A	 Política	 das	 Relações	 de	 Consumo	 tem	 por	 objetivo	 o	 atendimento	 das	

necessidades	dos	consumidores,	o	respeito	à	sua	dignidade,	saúde	e	segurança,	a	proteção	de	

seus	interesses	econômicos,	a	melhoria	da	sua	qualidade	de	vida,	bem	como	a	transparência	

e	harmonia	das	relações	de	consumo,	atendidos	os	seguintes	princípios:	

I	-	reconhecimento	da	vulnerabilidade	do	consumidor	no	mercado	de	

consumo;	

II	 -	 ação	 governamental	 no	 sentido	 de	 proteger	 efetivamente	 o	

consumidor:	

III	 -	 harmonização	 dos	 interesses	 dos	 participantes	 das	 relações	 de	

consumo	 e	 compatibilização	 da	 proteção	 do	 consumidor	 com	 a	

necessidade	de	desenvolvimento	econômico	e	tecnológico,	de	modo	a	

viabilizar	os	princípios	nos	quais	se	funda	a	ordem	econômica	(art.	170,	

da	Constituição	Federal),	sempre	com	base	na	boa-fé	e	equilíbrio	nas	

relações	entre	consumidores	e	fornecedores;	

IV	-	educação	e	informação	de	fornecedores	e	consumidores,	quanto	

aos	 seus	 direitos	 e	 deveres,	 com	 vistas	 à	 melhoria	 do	 mercado	 de	

consumo;	

V	 -	 incentivo	 à	 criação	 pelos	 fornecedores	 de	 meios	 eficientes	 de	

controle	de	qualidade	e	segurança	de	produtos	e	serviços,	assim	como	

de	mecanismos	alternativos	de	solução	de	conflitos	de	consumo;	

VI	-	coibição	e	repressão	eficientes	de	todos	os	abusos	praticados	no	

mercado	 de	 consumo,	 inclusive	 a	 concorrência	 desleal	 e	 utilização	

indevida	 de	 inventos	 e	 criações	 industriais	 das	 marcas	 e	 nomes	

comerciais	 e	 signos	 distintivos,	 que	 possam	 causar	 prejuízos	 aos	

consumidores;	

VII	-	racionalização	e	melhoria	dos	serviços	públicos;	

VIII	-	estudo	constante	das	modificações	do	mercado	de	consumo.	
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3.	Valores	
	

Exemplo	é	não	transigir	consigo	mesmo	naquilo	que	se	condena	nos	

outros;	é	não	exigir	o	que	não	se	pode	dar;	é	não	abrir	exceção	em	

causa	própria,	é	não	usufruir	sozinho	o	que	é	de	direito	comum.	

	

Justiça	é	dar	tratamento	condigno	a	cada	pessoa,	é	a	coragem	de	abrir	

exceção	para	os	casos	que	fogem	à	fria	 letra	das	normas,	é	premiar	

com	entusiasmo	e	punir	com	bom	senso,	é	encarar	cada	pessoa	com	a	

consciência	 de	 que	 todos	 são	 seres	 humanos	 aprisionados	 nas	 suas	

grandezas	e	suas	servidões.	

	
4.	Missão,	Visão	e	Objetivos	
	

	

MISSÃO	

-	 Orientar,	 educar,	 defender	 e	 representar	 o	 cidadão	 consumidor,	

contribuindo	para	harmonização	das	relações	sociais	de	consumo	com	

base	nos	valores	éticos	e	morais.	

VISÃO	

-	Ser	reconhecido	como	órgão	de	referência	na	solução	dos	conflitos	

decorrentes	das	relações	de	consumo.	

OBJETIVOS	

-	Conscientizar	consumidores	e	fornecedores	quanto	aos	seus	direitos	

e	deveres	nas	relações	de	consumo;	

-	Dar	celeridade	à	solução	dos	conflitos	decorrentes	das	relações	de	

consumo;	

-	Harmonizar	as	relações	de	consumo.	

																																																		 	
Foto: ASCOM – Procon/Aju 
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5.	Participação	das	Reuniões	do	Sistema	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor	

	 	

	 	
	
6.	Carta	da	ProconsBrasil	ao	novo	Ministro	da	Justiça	

	 	
	
	
	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 

Imagem: ASCOM – Procon/Aju 
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7.	Participação	de	Congressos	
	

	 	

	 	
	

8.	Criação	do	Site	
www.procon.aracaju.se.gov.br	

	
     www.procon.aracaju.se.gov.br	
	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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9.	Visita	da	Comissão	de	Defesa	do	Consumidor	da	OAB/SE	

www.procon.aracaju.se.gov.br/destaques/proconaju-e-oabse-se-unem-na-defesa-do-consumidor	

O	 Programa	 de	 Proteção	 e	 Defesa	 do	 Consumidor	 Municipal	 de	 Aracaju,	
Procon/Aju,		fortaleceu	os	laços	na	manhã	desta	quarta-feira,	20,	com	a	Comissão	de	Defesa	
do	Consumidor	da	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil,	Seccional	Sergipe,	OAB/SE.	Na	reunião	
foram	apresentadas	as	diversas	ações	do	Procon/Aju	que	tem	obtido	êxito	desde	sua	criação	
no	ano	de	2013,	além	de	sugestões	para	atuação	da	OAB	no	trabalho	com	o	consumidor.	

O	coordenador	geral	do	Procon/Aju	Jorge	Husek	propôs	uma	campanha	para	a	instalação	de	
novos	 Procons	 em	 grandes	 municípios	 sergipanos	 a	 exemplo	 de	 Lagarto	 e	 Itabaiana.	 A	
educação	financeira	também	foi	outra	proposta	de	trabalho.	“Essa	ação	é	fundamental	para	
o	equilíbrio	econômico	financeiro	das	famílias,	visto	que	influência	diretamente	as	decisões	
de	 consumo	 dos	 indivíduos.	 A	 estabilidade	 econômica	 e	 a	 queda	 da	 inflação	 nas	 últimas	
décadas	alteraram	a	forma	de	como	a	população	se	relaciona	com	o	dinheiro,	acredito	que,	a	
educação	financeira	é	a	forma	de	prover	o	conhecimento	necessário	ao	cidadão	para	evitar	o	
uso	irracional	do	crédito,	bem	como	o	superendividamento	dos	núcleos	familiares”,	ressaltou.	

Na	oportunidade	também	foram	divulgados	os	novos	projetos	do	órgão	para	este	segundo	
semestre,	entre	eles	a	extensão	do	projeto	de	educação	financeira	para	os	estudantes	do	EJA,	
(Educação	de	Jovens	e	Adultos).	

Para	Eduardo	Araujo,	presidente	da	Comissão	de	Defesa	do	Consumidor	da	OAB/SE	a	reunião	
trouxe	 grandes	 benefícios.	 “A	OAB	 é	 imparcial	 e	 tem	 que	 atuar	 na	 defesa	 da	 cidadania	 e	
devemos	 somar	 esforços	 com	 a	 finalidade	 de	 atender,	 educar,	 e	 defender	 o	 cidadão	
consumidor	em	todas	as	esferas”,	explicou.	
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A	comissão	tem	um	mês	de	formação	e	pretende	estabelecer	as	linhas	de	trabalho	através	
das	 demandas	 esplanadas	 na	 reunião.	 “Nesse	 momento	 inicial	 todas	 as	 sugestões	 são	
importantes,	 principalmente	 do	 Procon	Municipal	 que	 tem	 feito	 um	 trabalho	 de	 bastante	
respaldo	na	sociedade”,	finalizou.	

10.	Aquisição	de	mobiliário	para	o	Procon/Aju	com	recursos	do	FUMDECON	
	

	 	

	 	

	 	
	

	

	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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11.	Congresso	do	Ministério	Público	do	Consumidor	-	MPCOn	
	

	 	

	
	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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12.	Criação	do	Fórum	dos	Procons	da	Região	Nordeste	
	

	 	

	 	
	

13.	Edição	de	Dicas	ao	consumidor	

	 	
	

	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 

Imagens: ASCOM – Procon/Aju 
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14.	Publicações	de	informações	ao	consumidor	

	 	

	 	

	
	 	

Imagens: ASCOM – Procon/Aju 
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COORDENADORIA	DE	ATENDIMENTO	
	

É	 responsável	pelo	o	atendimento	de	 reclamações	e	denúncias,	apresentadas	

por	consumidores	e/ou	entidades	de	classe,	e	deve	exercer,	dentre	outras	atribuições:	

I	–	esclarecer	as	dúvidas	(consultas)	dos	consumidores;	

II	–	orientar	os	consumidores	para	a	exigência	de	documentos	fiscais	

que	comprovem	a	aquisição	de	produto	e	a	contratação	de	serviço;	

III	–	intermediar	acordos	entre	consumidores	e	fornecedores;	

IV	–	criar	e	manter	o	cadastro	positivo	de	fornecedores	do	Município	

de	Aracaju;	

V	–	realizar	atendimento	ao	consumidor	nos	bairros	da	capital;	e	

VI	–	realizar	mediação	individual	ou	coletiva	de	conflitos	de	consumo.	

1.	Atendimentos	realizados	de	01/01/2016	a	11/10/2016	

	

FONTE: SINDEC – Procon/Aju 
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2.	Mutirão	online	de	renegociação	de	dívidas	
	

Em	celebração	à	3ª	Semana	Nacional	de	Educação	Financeira,	o	Procon	Municipal	
de	Aracaju	–	Procon/Aju	e	a	Secretaria	Nacional	do	Consumidor	–	Senacon	realizou	mutirão	
online	de	renegociação	de	dívidas,	no	mês	de	maio	de	2015.	Permitiu	que	consumidores	e	
microempreendedor	 individual	 (MEI)	 negociassem	 suas	 dívidas,	 utilizando-se	 do	 portal	
www.consumidor.gov.br	,	com	diversos	bancos	do	país.	

										 	
														www.semanaenef.gov.br/	

FONTE: SINDEC – Procon/Aju 
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www.a8se.com/sergipe/noticia/2016/05/97687-procon-municipal-de-aracaju-realiza-mutirao-online-de-renegociacao-de-dividas.htm	

	
3.	2º	Mutirão	do	Nome	Limpo	-	Março	2016	

O	mutirão	aconteceu	no	Ginásio	Charles	Moritz	nos	dias	14,	15	e	16	de	março	de	
2016,	 em	 parceria	 com	 a	 Fecomércio,	 onde	 consumidores	 tiveram	 a	 oportunidade	 de	
renegociar	 suas	 dívidas	 com	 as	 empresas	 Banese,	 Banese	 Card,	 Gbarbosa,	 SESI	 e	 Caixa	
Econômica	Federal.	Os	acordos	atingiram	descontos	de	90%,	variando	de	acordo	com	a	análise	
do	perfil	da	dívida	de	cada	consumidor.	Durante	os	três	dias	de	evento,	foram	realizados	6.057	
atendimentos.	

	 	
Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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					www.sesc-se.com.br/noticias/1289-2o-multirao-do-nome-limpo-acontece-de-14-a-16-de-marco	

	
4.	Ação	Global	
	

O	PROCON/Aju	participou	dia	21	de	maio	da	23ª	edição	da	Ação	Global,	evento	
comunitário	resultante	da	parceria	entre	a	Rede	Globo	e	o	e	o	Serviço	Social	da	Indústria,	o	
Sesi.	 Na	 oportunidade,	 disponibilizou	 atendimento	 ao	 público	 para	 orientar	 e	 esclarecer	
dúvidas	com	relação	ao	direito	do	consumidor.	
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							www.procon.aracaju.se.gov.br/noticias/projeto-acao-global-2016	

5.	Divulgação	do	Cadastro	de	Reclamações	 Fundamentadas	do	ano	de	2015	 -	 com	as	10	
empresas	mais	reclamadas	
	

O	 PROCON/AJU,	 em	 cumprimento	 ao	 que	 estabelece	 o	 Código	 de	 Defesa	 do	
Consumidor	(Lei	n°	8.078/90)	e	o	Decreto	Federal	n°	2.181/97,	fez	publicar	em	maio	a	relação	
das	10	(dez)	empresas	mais	demandadas	no	órgão	no	ano	de	2015.	Referem-se	a	demandas	
dos	consumidores	que	geraram	a	abertura	direta	de	reclamação	as	quais,	após	análise	técnica,	
foram	 consideradas	 fundamentadas,	 detalhando,	 ainda,	 se	 houve	 o	 atendimento	 ou	 não	



 
 

19 
 

dessas	demandas	pelos	 fornecedores.	Mencionada	publicação	ocorreu	no	Diário	Oficial	do	
Município	 n°	 3513,	 de	 13.05.2016,	 bem	 como	 no	 site	 do	 órgão	
(www.procon.aracaju.se.gov.br).	
	

6.	Caravana	da	Cidadania	
	

O	 PROCON/Aju	 participou	 dia	 31	 de	 maio	 do	 Projeto	 Caravana	 da	 Cidadania	
promovido	pela	Prefeitura	Municipal	de	Aracaju	(PMA)	no	Centro	de	Qualificação	e	Unidade	
Produtiva	da	 Fundat,	 no	bairro	 17	de	Março,	 que	 teve	o	 intuito	de	promover	o	 acesso	da	
população	 carente	 da	 localidade	 a	 vários	 serviços	 e	 atividades.	 Na	 oportunidade,	
disponibilizou	 atendimento	 ao	 público	 para	 orientar	 e	 esclarecer	 dúvidas	 com	 relação	 ao	
direito	do	consumidor.	

			

																	
www.procon.aracaju.se.gov.br/noticias/proconaju-participa-de-caravana-da-cidadania	

	
7.	Reunião	Regional	Nordeste	SEMARC	
	

Em	14	de	julho	o	PROCON/AJU	participou	da	Reunião	SEMARC	Região	Nordeste,	
realizada	em	Salvador,	no	Hotel	Mercure	Rio	Vermelho,	que	teve	como	tema	a	Renegociação	
de	dívidas,	com	a	participação	de	ouvidores	dos	bancos	Banco	do	Brasil,	Bradesco,	Citibank,	
HSBC,	 Itaú	 Unibanco	 e	 Santander.	 Na	 oportunidade,	 foram	 apresentadas	 estatísticas	 de	
atendimento	 nas	 suas	 respectivas	 ouvidorias,	 bem	 como	 soluções	 para	melhor	 atender	 o	
consumidor	em	situação	de	superendividamento.	
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8.	Reunião	SEMARC	Nacional	
Dias	 15	 e	 16	 de	 setembro,	 o	 PROCON/AJU	 participou	 da	 Reunião	 Nacional	

SEMARC,	 realizada	 no	 Hotel	 Kubitschek	 em	 Brasília/DF,	 que	 teve	 como	 tema	 central	 a	
“Desjudicialização	e	meios	alternativos	de	 solução	de	 conflitos	–	a	premissa	do	diálogo”	e	
contou	com	participação	de	representantes	de	bancos	do	país,	representantes	do	sistema	de	
defesa	 do	 consumidor	 e	 do	 Poder	 Judiciário.	 Na	 oportunidade,	 foram	 esplanadas	 as	
dificuldades	e	possíveis	soluções	para		

	

	 	
	

	 	

Foto: ASCOM – Procon/Aju 

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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COORDENADORIA	DE	FISCALIZAÇÃO	
	

É	 responsável	 pela	 fiscalização	 do	 mercado	 de	 consumo	 para	 a	 aplicação	 das	

normas	de	proteção	ao	consumidor,	e	deve	exercer,	dentre	outras	atribuições:	

	

I	–	planejar,	propor	e	executar	a	fiscalização	no	mercado	de	consumo	

no	 Município	 de	 Aracaju,	 com	 o	 emprego	 de	 equipes	 técnicas,	

realizando	 um	 acompanhamento	 constante	 e	 programado	 das	

relações	 de	 consumo,	 da	 publicidade	 enganosa	 e/ou	 abusiva	

veiculadas	 nos	 meios	 de	 comunicação	 em	 geral	 (televisão,	 rádios,	

jornais,	revistas	etc.);	

II	–	propor,	planejar	e	realizar	operações	de	fiscalização	no	mercado	

de	 consumo	 em	 datas	 comemorativas	 (dia	 das	mães,	 das	 crianças,	

natal	etc.)	em	conjunto	com	as	demais	Coordenadorias	e	Órgãos	da	

Administração	Municipal;	

III	 –	 executar	 a	 fiscalização	 das	 demandas	 encaminhadas	 por	

consumidores	 em	 cumprimento	 à	 Ordem	 de	 Serviço	 (OS)	 expedida	

pela	Coordenação-Geral;	

	

1.	Principais	Fiscalização	Realizadas	
	

a.	Operação	Pai	Heroi	

Com	o	objetivo	de	preservar	os	direitos	do	consumidor	em	estabelecimentos	que	

estão	comercializando	produtos	para	a	venda	de	presentes	do	Dia	dos	Pais,	 foi	 realizada	a	

operação	intitulado	de	“Pai	Herói”	nos	dias	11/08	e	12/08.		

Comandada	por	Francisco	Costa,	coordenador	de	fiscalização	do	Procon/Aju,	será	

averiguado	 se	 o	 local	 oferece	 o	 Código	 de	 Defesa	 do	 Consumidor	 visível	 aos	 clientes,	

precificação	 correta	 dos	 produtos,	 duplicidade	 de	 preços,	 validade	 dos	 produtos	 e	 outras	

possíveis	irregularidades.	A	operação	aconteceu	nos	estabelecimentos	localizados	no	calçadão	

da	 Rua	 Laranjeiras,	 no	 Centro	 de	 Aracaju,	 como	 também	 nas	 lojas	 do	 Shopping	 Jardins	 e	

Shopping	Rio	Mar.	
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b.	Operação	Love	Story	

O	Procon/Aju,	através	da	coordenadoria	de	fiscalização	do	órgão,	visitou	diversos	

estabelecimentos	da	capital	para	fiscalizar	os	produtos	que	estão	sendo	comercializados	para	

o	dia	dos	namorados.	A	operação	ocorreu	de	06	a	10	de	junho.	

A	fiscalização	tem	o	objetivo	de	verificar	se	as	lojas	possuem	o	código	de	defesa	

do	consumidor	em	local	visível	e	de	fácil	acesso,	e	se	os	produtos	expostos	para	a	venda	estão	

precificados.	Das	30	lojas	visitadas	na	primeira	fase	da	operação,	duas	estavam	sem	o	código	

de	 defesa	 do	 consumidor	 e	 uma	 foi	 notificada	 por	 falta	 de	 precificação	 dos	 produtos.	

Shoppings	e	outros	estabelecimentos	da	capital	também	foram	visitados	na	segunda	fase	da	

operação	

	

	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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									www.procon.aracaju.se.gov.br/fiscalizacao/procon-de-aracaju-realiza-fiscalizacao-com-foco-no-dia-dos-namorados	

	

c.	Operação	Comanda	-	Bares	e	Restaurantes	

A	 chamada	 Lei	 da	 Comanda	 foi	 aprovada	 em	 julho	 do	 ano	 passado	 pelos	

vereadores	da	Capital	determina	que	os	bares	devem	fornecer	a	comanda	em	duas	vias:	um	

do	consumidor	e	outro	do	estabelecimento.	

Os	bares	e	restaurantes	localizado	na	Passarela	do	Caranguejo,	na	Orla	de	Atalaia,	

zona	 Sul	 de	 Aracaju,	 terão	 10	 dias	 para	 oferecer	 duas	 vias	 da	 comanda	 de	 consumo	 aos	

clientes.	Durante	a	noite,	os	estabelecimentos	foram	fiscalizados	pela	Promotoria	dos	Direitos	

do	Consumidor	do	Ministério	Público	Estadual	(MPE),	em	conjunto	com	o	Procon	Municipal	e	

a	Vigilância	Sanitária.	Muitos	consumidores	e	até	os	proprietários	foram	pegos	de	surpresa.	

Na	primeira	fiscalização,	os	estabelecimentos	que	não	cumprem	a	determinação	

não	foram	multados,	após	o	primeiro	contato,	os	donos	dos	 locais	 foram	convocados	para	

participar	 de	 uma	 audiência	 extrajudicial	 no	 MPE.	 A	 licença	 sanitária	 e	 outros	 itens	

relacionados	ao	direito	do	consumidor,	como	a	cobrança	do	couver	artístico	sem	aviso	prévio,	

foram	fiscalizados	pelo	Procon	e	Vigilância	Sanitária	
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http://a8se.com/sergipe/noticia/2015/07/42005-mp-procon-municipal-e-vigilancia-sanitaria-fiscalizam-bares-e-restaurantes.html	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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d.	Operação	Igualdade	

	

A	Operação	Igualdade	é	a	nova	fase	de	um	trabalho	que	começou	com	orientação	

aos	fornecedores	em	julho	de	2015,	quando	o	PROCON,	em	parceria	com	o	Ministério	Público	

de	Sergipe,	advertiu	os	donos	de	bares,	restaurantes	e	lanchonetes	sobre	a	exigência	da	Lei	

4.634/2015	de	exposição	de	dois	exemplares	completos	do	cardápio,	para	que	sejam	utilizados	

por	pessoas	com	deficiência	visual.	No	ano	passado	e	o	Procon	deu	um	prazo	para	que	todos	

se	 adequassem	 à	 lei.	 Em	 2016,	 os	 estabelecimentos	 que	 não	 apresentaram	 o	 cardápio	

Embraille	ou	Audiodescrito,	foram	autuados	e	multados.	

Essa	operação	é	voltada	para	a	 inclusão	da	pessoa	com	deficiência	no	mercado	

consumidor,	visando	garantir	a	acessibilidade	de	todas	as	pessoas	em	bares,	restaurantes	e	

lanchonetes.	A	 Igualdade	é	um	princípio	do	Direito	e	um	objetivo	perseguido	em	todos	os	

campos,	pela	atual	administração	municipal.	

No	ano	passado	também	foi	aprovada	a	Lei	Estadual	nº	8.053/2015,	de	autoria	do	

deputado	estadual	Gilson	Andrade	(PTC),	que	torna	obrigatório	o	uso	dos	cardápios	adaptados	

em	todo	o	Estado.	

O	cardápio	deve	obrigatoriamente	conter:	o	nome	dos	pratos,	guarnições	que	os	

acompanham,	bebidas	e	sobremesas,	com	os	respectivos	preços,	adotadas	as	peculiaridades	

de	 cada	 estabelecimento.	 As	 sanções	 aos	 estabelecimentos	 infratores	 serão	 as	 seguintes:	

advertência	na	primeira	ocorrência	para	que	sejam	sanadas	as	infrações	no	prazo	máximo	de	

10	dias;	multa	de	R$	1.500,00,	na	reincidência;	multa	de	R$	2	mil,	na	segunda	reincidência;	

multa	de	R$	3	mil,	na	terceira	reincidência;	e	na	quarta	reincidência,	suspensão	do	alvará	de	

funcionamento	até	adequação	à	Lei.	

Os	 estabelecimentos	 que	 buscam	 a	 maneira	 correta	 de	 produzir	 os	 cardápios	

devem	procurar	a	Coordenadoria	de	Apoio	Educacional	às	Pessoas	com	Deficiência	(COEPD)	

ou	o	 Instituto	 Iluminar.	Contatos:	COEPD	–	(79)	3179-1886	/	 Instituto	 Iluminar	–	(79)	3223-

1915	/	Procon	Municipal	–	(79)	3211-5216.		
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																								www.f5news.com.br/noticia/26465/procon-fiscaliza-uso-de-cardapios-em-braille-na-orla-de-aracaju.html	

	

	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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e.	Operação	CREFITO	-	Clínicas	de	Fisioterapia	

	

Na	 tarde	 de	 hoje	 o	 Procon	Municipal	 realizou	 uma	 operação	 conjunta	 com	 o	

CREFITO,	 Vigilância	 Sanitária	 e	 Procon	 Estadual.	O	 alvo	 das	 fiscalizações	 de	 hoje	 foram	 as	

clínicas	de	Fisioterapia	da	capital.	Em	todas	as	clínicas	a	equipe	do	Procon	Municipal	verificou	

se	 existiam,	 cópia	 do	 Código	 de	 Defesa	 do	 Consumidor	 visível	 e	 de	 fácil	 acesso	 aos	

consumidores	e	também	a	tabela	de	preço	com	todos	os	serviços	ofertados	pela	clínica.	

	

	

f.	Operação	Compre	Bem	

A	 coordenação	 de	 fiscalização	 do	 Procon/Aju	 iniciou	 em	 10/08,	 a	 Operação	

Compre	Bem,	que	vistoriou	os	supermercados	de	Aracaju	sem	previsão	de	término.	O	objetivo	

é	verificar	se	os	estabelecimentos	estão	oferecendo	o	Código	de	Defesa	do	Consumidor	visível	

aos	clientes,	se	há	a	precificação	correta	dos	produtos,	além	de	coibir	a	prática	da	duplicidade	

de	preços,	averiguando	ainda	a	validade	dos	produtos	e	outras	possíveis	irregularidades.	

Na	primeira	fase	desta	operação,	em	uma	loja	de	uma	rede	de	supermercados	foi	

detectada	a	prática	da	duplicidade	de	preços	e	a	ausência	de	precificação	em	alguns	produtos	

expostos	nas	prateleiras,	gerando	uma	multa.		No	mesmo	local,	os	fiscais	também	detectaram	

a	ausência	de	sinalização	que	indique	onde	o	consumidor	pode	encontrar	os	leitores	de	preço,	

a	rede	deverá	disponibilizar	os	cartazes	indicativos.	O	preço	da	multa	varia	de	acordo	com	o	

faturamento	do	estabelecimento	penalizado	e	os	autos	de	infração	estão	em	grau	de	recurso.		

Ainda	 sobre	 outros	 aspectos	 que	 estão	 sendo	 priorizados	 nesta	 operação	 que	

também	 tem	 parceria	 com	 a	 Vigilância	 Sanitária,	 também	 foram	 verificados	 se	 os	

supermercados	possuem	o	 telefone	do	Procon/Aju	nos	 caixas,	o	asseio	do	 local,	 se	possui	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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banheiros	e	bebedouros	disponíveis	para	os	consumidores,		se	há	alvará	de	funcionamento,	

licença	sanitária,	alvará	do	Corpo	de	Bombeiros	entre	outras	exigências.	As	ações	da	operação	

continuam	sendo	realizadas	semanalmente.	

	

	

	

	 	
		www.f5news.com.br/noticia/31303/proconaju-realiza-operacao-compre-bem-.html	

	
	
	
	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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2.	Parcerias	firmadas	com	outros	órgãos	
-	INMETRO/ITPS	

-	VIGILÂNCIA	SANITÁRIA	

-	MINISTÉRIO	PÚBLICO	DE	SERGIPE	

-	CREFITO/FISIOTERAPIA	

	
3.	Visitas	Técnicas	realizadas	
	

a.	Procon	Municipal	de	Arapiraca	

	 	

	

	

	

	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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b.	Procon	Estadual	de	Alagoas	

	

	

	

c.	Procon	Estadual	de	Pernambuco	

	

	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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COORDENADORIA	DE	EDUCAÇÃO	E	PESQUISA	
	

É	responsável	pelo	desenvolvimento	de	programas	educativos	e	de	prevenção	na	

área	de	defesa	do	consumidor	e	deve	exercer,	dentre	outras	atribuições:	

I	 –	 desenvolver	 programas	 educativos	 e	 de	 prevenção	 na	 área	 de	

defesa	do	consumidor;	

II	 -	 trabalhar	 com	 a	 educação	 formal	 (rede	 de	 ensino)	 e	 informal,	

realizando	projetos	de	conscientização	com	cursos	e	palestras;	

III	–	elaborar	e	distribuir	material	educativo	destinado	às	comunidades	

e	entidades	sociais	e	consumidores;	

IV	-	realizar	estudos	e	pesquisas	periódicas	referentes	às	relações	de	

consumo,	 tanto	 no	 aspecto	 econômico,	 como	 no	 social,	 tais	 como:	

pesquisa	de	preço;	de	juros	bancários;	crediário	e	tarifas	bancárias	etc;	

e	

V	-	prestar	orientação	a	estudantes	do	ensino	fundamental,	médio	e	

superior	visando	colaborar	na	pesquisa	de	 informações	sobre	temas	

relacionados	à	defesa	do	consumidor;		

	

																																		 	
	

	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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1.	Pesquisa	de	Preços	
	

A	Coordenadoria	de	Educação	e	Pesquisa	do	Procon/Aju	pesquisou	ao	longo	do	
ano	de	2016,	periodicamente,	os	preços	de	produtos	e	serviços	praticados	em	Aracaju,	como	
referência	para	o	consumidor	e	demais	segmentos	do	mercado.	

Pesquisas	 mensais:	 produtos	 básicos	 de	 supermercados,	 combustíveis	 e	
remédios.	

Pesquisas	sazonais:	material	escolar,	ovos	de	páscoa,	frutos	do	mar,	brinquedos,	
produtos	natalinos,	flores,	produtos	de	festas	juninas	etc.	

	
Pesquisas	realizadas	em	2016:	
-	Postos	de	Gasolina	(mensal)	
-	Medicamentos	(mensal)	
-	Cesta	Básica	(mensal)	
-	Carnaval	-4	a	6/02	
-	Páscoa	–	22	e	23/03	
-	Dia	das	Mães	-	2ª	semana	de	maio	
-	Dia	dos	Namorados	-	12/06	
-	Festas	juninas	–	15	e	16/06	
-	Dia	dos	Pais	-	2ª	semana	de	agosto	
	

	
Imagem: ASCOM – Procon/Aju 
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2.	Edição	de	Folder	-	Benefícios	da	Meia-Entrada	
	

	
	

	

	

Imagem: ASCOM – Procon/Aju 
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3.	Realização	da	3ª	Semana	de	Educação	Financeira	
	
																	

	
A	Prefeitura	de	Aracaju	através	da	Coordenação	de	Educação	e	Pesquisa	do	Procon/Aju,	órgão	ligado	à	Secretaria	
Municipal	da	Defesa	Social	e	da	Cidadania	(SEMDEC),	participou	nos	dias	17,	18	e	19	da	Terceira	Semana	Nacional	
de	Educação	Financeira,	uma	iniciativa	do	Comitê	Nacional	de	Educação	Financeira	(CONEF)	para	promover	a	
Estratégia	Nacional	de	Educação	Financeira	(ENEF).	

Diversas	 ações	 educacionais	 foram	 realizadas	 nas	 escolas	 de	 ensino	 fundamental	 Sérgio	 Francisco	 no	 bairro	
Lamarão,	José	Carlos	Teixeira	na	Zona	de	Expansão	e	Professora	Maria	Thetis	Nunes	no	Bairro	América	com	o	
objetivo	de	orientar	crianças	sobre	o	uso	do	dinheiro	no	presente	e	no	futuro.	
Os	alunos	receberam	noções	do	que	é	consumo,	que	é	quando	as	pessoas	consumem	o	que	é	necessário	para	
sobrevivência,	 e	 consumismo,	 que	 acontece	 quando	 os	 indivíduos	 adquirem	 produtos	 que	 não	 possuem	
necessidade.	Os	ouvintes	aprenderam	ainda	táticas	de	como	economizar.	Com	apenas	9	anos,	Melissa	já	sabe	
administrar	bem	a	mesada	que	recebe.	“Juntei	meu	dinheiro	por	um	ano	e	comprei	meu	celular”,	contou.	

A	professora	Monica	Suzanny,	destacou	a	importância	da	presença	do	Procon/Aju	nas	escolas.	“Palestras	como	
essa	 são	 importantes	 porque	 nossos	 alunos	 aprenderão	 a	 comprar	 e	 consumir	 com	 responsabilidade.	
Geralmente	o	tema	da	educação	financeira	não	é	muito	abordado,	e	esta	é	uma	boa	oportunidade”,	explicou.	

O	planejamento	financeiro,	para	desenvolvimento	da	relação	equilibrada	com	o	dinheiro	também	foi	trabalhado	
de	 forma	 lúdica.	 “Queremos	mostrar	 acima	 de	 tudo	 a	 responsabilidade	 com	 o	 dinheiro,	mostrando	 que	 na	
realidade,	os	pais	batalham	bastante	para	adquirir	aquele	dinheiro	que	eles	recebem”,	destacou	Estela	Teles,	
palestrante	do	Procon/Aju.	

A	 Semana	Nacional	 de	 Educação	 Financeira	 é	 financiada	 pelo	 Banco	 Central	 que	 tem	 a	 responsabilidade	 da	
política	educacional	financeira	estabelecida	pelo	Plano	Nacional	de	Consumo	e	Cidadania.	
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O	coordenador	geral	do	Procon	Municipal	de	Aracaju,	Jorge	Husek	destaca	que	essas	palestras	são	fundamentais	
para	 a	 sociedade,	 pois	 é	 através	 da	 educação	 que	 ocorre	 a	 mudança	 no	 comportamento	 do	 consumidor.	
“Pesquisas	 comprovam	que	80%	das	decisões	de	 consumo	da	 família	 tem	 fluência	das	 crianças,	 portanto	 se	
educarmos	 as	 crianças	 transmitindo	 os	 devidos	 valores	 e	 o	 conhecimento	 do	 orçamento	 doméstico,	
consequentemente	melhoramos	o	comportamento	das	famílias	perante	seu	orçamento”,	enfatizou.	

	

	

	
	
	
	

	 	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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COORDENADORIA	DE	APOIO	TÉCNICO	E	JURÍDICO	
	

É	 responsável	 pelo	 assessoramento	 técnico	 e	 jurídico	 e	 deve	 exercer,	 dentre	

outras	atribuições:	

	

I	 –	 apresentar	 estudos	 e	 pareceres	 acerca	 das	 propostas	 de	

modificação	na	legislação	e	nas	normas	que	lhe	forem	encaminhadas;	

II	-	fornecer	subsídios	relativos	a	demandas	administrativas	e	judiciais	

propostas	contra	atos	do	Coordenador-Geral	do	Procon	Municipal	de	

Aracaju	-	PROCON/AJU	e	servidores	no	estrito	cumprimento	do	dever	

legal;	

III	 -	 assessorar	 o	 Coordenador-Geral	 do	 PROCON/AJU	 em	 temas	

técnicos	e	jurídicos	pertinentes	ao	processo	decisório;		

IV	-	preparar	subsídios	em	mandados	de	segurança,	em	habeas	corpus	

ou	 habeas	 data,	 quando	 a	 autoridade	 apontada	 como	 coatora	 for	

servidor	do	PROCON/AJU	legalmente	investido	na	função;		

																																					 													
	

1.	Parceria	com	a	Fecomercio	
 

Pensando	 na	 busca	 pela	 recuperação	 de	 crédito	 do	 consumidor	 de	 Sergipe,	 a	
Prefeitura	Municipal	de	Aracaju,	em	uma	iniciativa	do	Procon	Municipal,	definiu	a	realização	
de	mais	uma	edição	do	feirão	“Limpa	Nome”.	O	evento	tem	o	objetivo	de	ajudar	as	pessoas	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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que	estão	sem	condições	de	pagamento	de	suas	dívidas,	devido	aos	juros	e	multas	de	atraso,	
a	retirar	seu	nome	da	lista	de	negativados	dos	serviços	de	restrição	de	crédito,	a	exemplo	do	
SPC	e	Serasa.	

	
“O	“Limpa	Nome”	é	um	alento	para	a	população,	que	tem	sua	condição	de	voltar	

a	poder	comprar	livremente	com	o	restabelecimento	de	seu	poder	de	compra	por	meio	do	
crédito.	Buscar	a	parceria	com	a	Fecomércio	para	trazer	o	consumidor	de	volta	para	o	mercado	
local	é	importante.	Teremos	oportunidades	de	descontos	nas	dívidas,	para	a	população	poder	
recuperar	sua	condição	de	compra”,	destacou	Jorge	Husek.	
	

	
www.procon.aracaju.se.gov.br/noticias/hello-world	
	

2.	Audiência	Pública	sobre	Meia	Entrada	
 

Realizada	no	dia	26	de	abril	de	2016,	às	15h,	na	sede	da	Secretaria	Municipal	da	
Defesa	 Social	 e	 da	 Cidadania,	 localizada	 na	 Av.	 Pedro	 Paes	 Azevedo,	 853,	 Bairro	Grageru,	
Aracaju/SE.	Discutida	a	aplicação	da	Lei	Federal	n°	12.933/2013	e	seu	Decreto	regulamentar	
n°	 8.537/2015,	 que	 dispõem	 acerca	 do	 benefício	 do	 pagamento	 de	 meia-entrada	 para	
estudantes,	 idosos,	 pessoas	 com	 deficiência	 e	 jovens	 de	 15	 a	 29	 anos	 comprovadamente	
carentes	em	espetáculos	artístico-culturais	e	esportivos,	etc.	

	

	 	

	 Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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3.	Assessoria	Jurídica	presente	em	Fiscalizações	
 

A Coordenadoria Geral designa que os servidores do setor de Apoio Técnico e Jurídico 
estejam sempre presentes em operações de fiscalização em diversas áreas, atuando sempre pautado 
na Legalidade e conforme os princípios e regras gerais do Direito do Consumidor, bem como em 
conformidade com a Constuição Federal e Leis Federais, Estaduais e Municipais. 

	 	
	

4.	Audiências	Extrajudiciais	
 

Participação	em	audiências	na	sede	do	Ministério	Público	de	Sergipe	na	Promotoria	de	Justiça	de	
Defesa	 do	 Consumidor	 de	 Aracaju,	 desempenhado	 um	 trabalho	 transparente	 e	 eficaz	 afim	 de	 solucionar	 os	
diversos	problemas	encontrados	nas	relações	de	consumo	no	Município	de	Aracaju.	No	ano	de	2016	foram	mais	
de	dez	(10)	audiências	e	dentre	elas	algumas	com	a	lavratura	do	Termo	de	Ajustamento	de	Conduta	(TAC)	por	
parte	dos	fornecedores	intimados	de	várias	áreas	do	comércio.	

	

	

	

	

5.	Edição	de	Normas	
	

No	ano	de	2016	foram	redigidos	os	seguintes	textos	de	lei:	Decreto	nº	5.284	de	

25	de	janeiro	de	2016	publicado	no	Diário	Oficial	do	Município	no	dia	27	de	janeiro	de	2016,	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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Portaria	nº	2/2016/SEMDEC	de	13	de	maio	de	2016	publicado	no	Diário	Oficial	do	Município	

no	dia	18	de	maio	de	2016,	Lei	nº	4.791	de	16	de	maio	de	2016	publicado	no	Diário	Oficial	do	

Município	no	dia	1º	de	junho	de	2016,	e	encaminhado	Minuta	de	Decreto	que	regulará	a	Lei	

Ordinária	n.º	3.490,	de	30	de	outubro	de	2007.	Visando	a	proteção	nas	relações	de	consumo,	
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CONSELHO	MUNICIPAL	DE	DEFESA	DO	CONSUMIDOR	
O	 Conselho	 Municipal	 de	 Defesa	 do	 Consumidor	 –	 COMDECON,	 é	 o	 órgão	

colegiado	central	de	orientação	do	Sistema	Municipal	de	Defesa	do	Consumidor,	de	caráter	

consultivo,	normativo	e	deliberativo,	é	vinculado	à	Secretaria	Municipal	da	Defesa	Social	e	da	

Cidadania	–	SEMDEC	e	é	composto	pelos	seguintes	integrantes:	

GOVERNAMENTAIS	

Georlize	Oliveira	Costa	Teles	 Secretaria	Municipal	de	Defesa	Social	e	da	
Cidadania-	SEMDEC	

Jorge	Luiz	Husek	Emanuelli	 Coordenador-Geral	de	Defesa	do	Consumidor	
Thiago	Batista	Vieira	
Thiago	Carneiro	de	Santana	Santos	
(SUPLENTE)	

Procuradoria-Geral	do	Município-	PGM	

Maria	do	Nazareth	Gomes	Aragão	
Juliano	Pereira	Santos(SUPLENTE)	

Secretaria	Municipal	de	Saúde	e	Vigilância	
Sanitária-	SMS	

Fabio	Araújo	de	Andrade	
Diego	Cabral	Ferreira	Costa	(SUPLENTE)	

Secretaria	Municipal	da	Indústria,	Comércio	e	
Turismo-	SEMICT	

Paulo	Ferreira	Lima	
Hernane	Apóstolo	Dantas	(SUPLENTE)	

Secretaria	de	Estado	da	Segurança	Pública-SSP	

Carla	Belisana	Albuquerque	Moura	
Sidney	Thiago	dos	Santos	(SUPLENTE)	

Secretaria	Municipal	da	Fazenda-	SEMFAZ	

Elizabete	Menezes	Luduvice	
Paulo	Eduardo	Cirino	de	Queiroz	(SUPLENTE)	

Defensoria	Pública	do	Estado	de	Sergipe	

Juscileide	Vieira	de	Souza	
Luciana	Ribeiro	Rollemberg	(SUPLENTE)	

Secretaria	Municipal	de	Educação	

	

		NÃO	GOVERNAMENTAIS	

Augusto	Duarte	Moreira	
Sérgio	Maurício	Mendonça	Cardoso	
(SUPLENTE)	

Conselho	Regional	de	Engenharia	Agronômica	
de	Sergipe-CREA/SE	

Célio	da	Cruz	Fontes	
Mary’Anne	Rodrigues	de	Souza	(SUPLENTE)	

Conselho	Regional	de	Medicina	Veterinária	de	
Sergipe-	CRMV/SE	

Robson	Santos	Pereira	
Dilermano	Garcia	Ribeiro	Júnior	(SUPLENTE)	

Associação	Comercial	e	Empresarial	de	
Sergipe	-	ACESE	

Genivaldo	Teófilo	de	Lima	
Edi	Correia	Neves	(SUPLENTE)	

Associação	de	Pais	de	Alunos	de	Escolas	
Particulares	

Vera	Maria	Cardoso	Torres	
Maria	de	Fátima	Freire	dos	Santos	
(SUPLENTE)	

Associação	de	Moradores	do	Castelo	Branco	

Maria	do	Carmo	de	Santana	
José	Orlando	Moraes	(SUPLENTE)	
	

Associação	de	Moradores	do	Orlando	Dantas	

Vinicius	Emanuel	Soares	da	Silva	
Valéria	de	Matos	Melo	(SUPLENTE)	

Ordem	dos	Advogados	do	Brasil-	Secção	de	
Sergipe-	OAB/SE	
	

Francisco	dos	Santos	Menezes	
Samuel	Rodrigues	Shuster	(SUPLENTE)	

Câmara	de	Dirigentes	Lojistas	de	Aracaju-	CDL	

Dr.	Patrônio	Andrade	Gomes	
Dr.	Leonício	Silva	Umbelino	Júnior	
(SUPLENTE)	

Conselho	Regional	de	Medicina	do	Estado	de	
Sergipe	
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1.	Reuniões	do	COMDECON	

	 	
	
2.	Ata	da	última	reunião	

	

Fotos: ASCOM – Procon/Aju 
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3.	Projetos	Aprovados	pelo	COMDECON	

	

Projeto	N.º	001/2015	–	PROCON/AJU	 Aquisição	de	Diárias	e	Passagens	
Projeto	N.º	002/2015	–	PROCON/AJU	 Aquisição	de	Mobiliário	para	o	PROCON	
Projeto	N.º	003/2015	–	PROCON/AJU	 Aquisição	de	Soluções	e	Equipamentos	de	

Tecnologia	da	Informação	
Projeto	N.º	005/2015	–	PROCON/AJU	 Aquisição	de	Materiais	Gráficos		
Projeto	N.º	001/2016	–	PROCON/AJU	 Publicidade	Institucional	
Projeto	N.º	002/2016	–	PROCON/AJU	 Aquisição	de	Material	Permanente	
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FUNDO	MUNICIPAL	DE	DEFESA	DO	CONSUMIDOR	
	

O	Fundo	Municipal	de	Defesa	do	Consumidor	–	FUMDECON	foi	criado	pela	Lei	nº	

4.485,	 de	 26	 de	 dezembro	 de	 2013,	 e	 é	 um	 instrumento	 de	 apoio	 financeiro	 às	 políticas	

públicas	municipais	de	relações	de	consumo	e	de	defesa	do	consumidor,	tem	por	finalidade	a	

captação	centralizada	e	aplicação	de	recursos	orçamentários	e	 financeiros	na	 implantação,	

operacionalização,	atuação	e	desenvolvimento	de	atividades	para	defesa	do	consumidor.	

	
1.	Despesa	Orçamentária	+	Reserva	-	Demonstrativo	do	FUMDECON	

	
2.	Demonstrativo	de	Conta	Bancária	-	Sintético	
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3.	Demonstrativo	da	Despesa	Empenhada	a	Liquidar	

	


