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PLANO DE AÇÕES AGO-DEZ/2019 

 

 Considerando o quanto disposto no art. 8º, inciso VI, da Lei Estadual n. 

8.087/2019, que determina a manutenção, pelos órgãos e entidades públicos, de área 

denominada “Programas e Ações” nos respectivos sítios de internet, contendo lista de 

programas e ações executados pelo órgão ou entidade com o nome do gerente 

responsável pelas ações,  

 VEM O INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

DE ALAGOAS tornar pública a seguinte lista de ações previstas no órgão para o 

período de agosto a dezembro de 2019: 

Nome da ação Descrição Objetivos 

específicos 

Responsável pela 

ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparência 

ativa 

Consoante a Lei 

Federal n. 

12.527/2011 e a Lei 

Estadual n. 

8.087/2019, que 

dispõem sobre a 

transparência e o 

acesso à 

informação no 

âmbito da 

Administração 

Pública, compete a 

esta a promoção da 

transparência ativa, 

que consiste na 

divulgação de 

informações de 

interesse público 

independentemente 

de solicitações. 

Visa-se, assim, 

cumprir com o 

escopo legal. 

Publicação mensal 

de relatórios de 

atividades de 

fiscalização, 

atendimentos, 

correições, acesso à 

informação, 

ouvidoria e outras 

informações de 

interesse público no 

site institucional do 

Procon-AL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guilherme Tadeu 

Albuquerque 

Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações não 

disponibilizadas 

espontaneamente 

pelo órgão ao 

Processar e julgar 

os pedidos de 

acesso à 

informação, 
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Transparência 

passiva 

público poderão ser 

solicitadas por 

qualquer cidadão, 

obedecidos os 

requisitos legais 

previstos na Lei 

Estadual n. 

8.087/2019 

observados os 

trâmites e requisitos 

legais, mormente 

no que diz respeito 

aos prazos. 

 

 

 

Guilherme Tadeu 

Albuquerque 

Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvidoria 

Nos termos da Lei 

Federal n. 

13.460/2017, que 

trata sobre a 

participação, 

proteção e defesa 

dos direitos do 

usuário dos 

serviços públicos, 

os órgãos públicos 

deverão dispor de 

Ouvidoria, com o 

objetivo precípuo 

de manter diálogo 

ativo com os 

cidadãos, 

possibilitando a 

estes sua 

participação na 

Administração 

Pública. 

Manutenção de 

canais de diálogo 

com a população, 

como o e-ouv, e-

mail ou número de 

contato, bem como 

presencialmente, na 

sede do órgão, 

fornecendo, em 

todos os casos, 

resposta no prazo 

legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guilherme Tadeu 

Albuquerque 

Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação 

diversa 

No âmbito de 

atuação do Procon-

AL, é de suma 

importância 

estabelecer relação 

de confiança e 

credibilidade 

perante a população 

alagoana, tornando-

se fonte oficial de 

autoridade em 

relações de 

consumo no Estado, 

informando aos 

consumidores seus 

Divulgação por 

meio das redes 

sociais e site 

institucional das 

ações, eventos e 

reuniões realizadas 

pelo Instituto de 

Proteção e Defesa 

do Consumidor, 

bem como 

estabelecer o 

contato direto com 

os consumidores 

alagoanos por 

mensagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nayara Loureiro 

Liberal 



                                      
 

 

 

Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/AL 

Rua do Livramento, 153 - Centro, Maceió - AL  CEP: 57020-030, Maceió, Alagoas. 

Atendimento:  151 (ligação gratuita) / Whatsapp: (82) 9 88768297 /  info@procon.al.gov.br 

 

direitos e deveres 

no mercado de 

consumo. 

 

mediante os 

endereços virtuais. 

Será realizado, 

também, o 

relacionamento 

dinâmico e preciso 

com os meios de 

comunicação 

(rádio, TV, jornais 

e internet) para 

concretizar a 

confiabilidade do 

órgão perante a 

sociedade, além de 

aperfeiçoar a 

comunicação 

interna entre os 

setores do instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartório, controle 

de processos e 

dívida ativa 

Para o regular 

funcionamento do 

Instituto de 

Proteção e Defesa 

do Consumidor de 

Alagoas, é essencial 

a manutenção de 

serviços de cartório, 

controle de 

processos e dívida 

ativa, mormente 

tendo em vista seu 

caráter de órgão 

fiscalizador, 

processando e 

julgando 

reclamações de 

consumidores e 

fiscalizações de 

ofício, bem como 

multando empresas 

pela inobservância 

à legislação 

consumerista. 

 

Atendimento aos 

consumidores e 

prepostos; 

recebimento e 

protocolo de 

defesas; 

confecção de pautas 

de sessões de 

conciliação e 

instrução de 

procedimentos 

administrativos; 

envio de 

notificações, 

boletos e autos de 

infrações; 

anexação de AR’s e 

defesas aos 

processos; 

emissão de 

certidões, atas e 

boletos para 

pagamento de 

multas aplicadas 

pelo órgão; 

publicações no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edijane Alves 

Santos Silva 
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diário oficial; 

organização dos 

arquivos; 

distribuição dos 

processos para os 

setores 

correspondentes; e 

conferencia e envio 

de processos para 

inscrição na divida 

ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento e 

conciliação 

Com fulcro na lei nº 

8.078/90 (Código 

de Defesa do 

Consumidor), 

compete ao Procon-

AL disciplinar 

relações entre 

consumidor e 

fornecedores, 

buscando a 

proteção dos 

direitos do 

consumidor final. 

Orientar os 

consumidores e 

sanar eventuais 

transtornos que 

possam ter ocorrido 

nas diversas 

possibilidades de 

relações de 

consumo. 

Recepcionar o 

consumidor, 

esclarecendo as 

possíveis dúvidas, 

dirigindo-o ao  

atendimento sempre 

que necessário, bem 

como a realização 

de conciliações 

para que as lides 

sejam resolvidas de 

forma adequada, 

resguardando ao 

consumidor os seus 

direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darliane Carla de 

Gusmão Soares 

Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fiscalização das 

relações de 

consumo é função 

precípua do 

Procon-AL, 

visando não 

somente combater e 

punir fornecedores 

pela prática de 

Fiscalização diária 

no centro da cidade 

e nos demais 

bairros da capital, 

bem como 

fiscalizações no 

interior do estado. 

Ademais, serão 

realizadas 
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Fiscalização 

condutas abusivas, 

mas sobretudo 

educá-los e 

informá-los a 

respeito de seus 

direitos e deveres 

em matéria 

consumerista. 

fiscalizações em 

datas 

comemorativas, 

como Dia dos Pais, 

Dia das Crianças, 

Finados e Natal. 

Em todo caso, a 

fiscalização 

encarrega-se, 

também, pela 

realização da 

pesquisa de preços 

nos 

estabelecimentos 

comerciais. A 

fiscalização 

encarregar-se-á, por 

fim, de atender as 

denúncias dos 

consumidores sobre 

os diversos 

assuntos ligados ao 

CDC. 

 

 

 

 

Clebson de Araújo 

Santos 

 


