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ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA PROCON Nº 06/2020

Procuradoria Geral do Município
Gerência de Defesa do Consumidor – PROCON
 
Portaria PROCON nº 06/2020
 

Estabelece critérios de funcionamento da Plataforma
Eletrônica de Pesquisa de Preços do PROCON, e dá
outras providências.

 
O Gerente Executivo do PROCON Municipal de Divinópolis, Ulisses
Damas Couto, no uso daatribuição que lhe confere o Decreto 12.500
de 21 de fevereiro de 2017,bem como, o art. 5º da Lei Complementar
nº 198 de 02 de dezembro de 2019, resolve:
 
Art. 1º Determinar que o fornecimento de informações na plataforma
eletrônica de pesquisa de preços do PROCON Municipal de
Divinópolis, criada pelo Decreto 13.752 de 02 de abril de 2020, que
por sua vez regulamentou o inciso VII doartigo 3º da Lei
Complementar nº 198, passa a ser obrigatório a partir de 01 de junho
de 2020, em todo o município de Divinópolis, para o respectivo
segmento comercial já cadastrado.
 
Art. 2º O fornecedor que já tem acesso à plataforma,que já foi
devidamente capacitado para uso e orientado sobre seu
funcionamento, que injustificadamente não prestar as informações a
partir da data acima, estará sujeito às penalidades previstas na
legislação federal, nos termos do art. 4º do Decreto 13.752de 02 de
abril de 2020.
 
Art. 3º O Fornecedor poderá, se assim quiserpara adequaçãodo seu
preço ao mercado, alterar o valorinformado na plataforma
eletrônica,para fins de redução ou reajuste, sempre no preço
correspondente àquele real praticado no estabelecimento.
Parágrafo único: Para garantir o fornecimento de informação
adequada, clara e precisa sobre o preço, considerando que toda
informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se
utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado, o fornecedor
poderá alterar os preços na plataforma eletrônica, uma única vez ao
dia, sempre no horário compreendido entre 06:00h e09:00h.
 
Art. 4º Até o dia 31/05/2020, a plataforma funcionará em caráter
experimental para os devidos ajustes, e assim, a não disponibilização
dos preços praticados não será passível de punição.
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 
Divinópolis/MG, 21 de maio de 2020.
 
ULISSES DAMAS COUTO
Gerente Executivo PROCON Municipal
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