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Procon Assembleia dá dicas para evitar 
problemas com prestadores de serviços

Ricardo Barbosa / Arquivo ALMG

Consumidor deve observar alguns cuidados básicos na contratação de prestadores de serviços

do contrato. Veja no quadro 
abaixo outras dicas importan-
tes para o consumidor.

Caso precise fazer uma re-
clamação, o consumidor deve 
comparecer ao Procon de seu 
município com toda a docu-
mentação que tiver. Em Belo 
Horizonte, o Procon Assem-
bleia atende das 8 às 14 horas 
na unidade do Espaço Cidada-
nia (Rua Martim de Carvalho, 
94, Santo Agostinho), e das 8 
às 18 horas, na unidade Casa 
do Consumidor (Rua Goitaca-
zes, 1.202, Barro Preto).

do Procon Assembleia, é 
elaborar um contrato o mais 
detalhado possível, assinado 
tanto pelo contratante quan-
to pelo contratado.

Há diversos modelos des-
ses contratos disponíveis na 
internet. As informações que 
devem constar obrigatoria-
mente são: identificação das 
partes; serviço a ser prestado; 
detalhamento do material a 
ser usado; data de entrega 
do serviço; prazo de garan-
tia; e sanções em caso de não 
cumprimento das cláusulas 

O ideal, porém, é não 
deixar que os problemas 
ocorram. Nesse sentido, mui-
tas dores de cabeça podem 
ser evitadas com medidas 
simples, mas que a maioria 
das pessoas deixa de seguir. 
“O consumidor normalmen-
te faz acordos verbais com 
esses profissionais, atitude 
que o deixa muito vulnerá-
vel na hora de questionar 
algum ponto do serviço con-
tratado”, diz Marcelo Barbo-
sa. Uma dica essencial, de 
acordo com o coor denador 

Diante do aumento do número 
de queixas dos consumidores 
mineiros contra pedreiros, en-
canadores, marceneiros, pin-
tores e outros trabalhadores 
autônomos, o Procon da As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais elaborou algumas dicas 
para evitar problemas e solu-
cionar conflitos com os presta-
dores de serviços.

Em 2016, o Procon As-
sembleia registrou 37 casos de 
reclamações contra esses pro-
fissionais. Os principais proble-
mas relatados pelos consumi-
dores são a falta de compro-
misso com prazos, a qualidade 
e a própria entrega do serviço 
contratado.

O coordenador do Procon 
Assembleia, Marcelo Barbo-
sa, lembra alguns direitos do 
cliente em caso de falhas na 
prestação do serviço. “Confor-
me determina o artigo 20 do 
Código de Defesa do Consu-
midor, o fornecedor é respon-
sável pelos eventuais vícios de 
qualidade do serviço presta-
do. Sendo assim, o consumi-
dor pode exigir a reexecução 
do trabalho sem custo adicio-
nal, a devolução do valor pago 
ou o abatimento proporcional 
no preço”, afirma.

Orientações ao consumidor
- Não contrate ninguém sem ter uma re-

ferência de amigos ou de instituições 
que possam atestar a idoneidade do 
profissional e a qualidade do serviço 
oferecido. Vale a pena também consul-
tar o Procon Assembleia para saber se 
há alguma reclamação registrada con-
tra o fornecedor.

- Exija um orçamento completo por par-
te do prestador de serviço, conforme 
determina o artigo 40 do Código de 
Defesa do Consumidor: “O fornecedor 
de serviço será obrigado a entregar ao 
consumidor orçamento prévio discri-

minando o valor da mão de obra, dos 
materiais e equipamentos a serem em-
pregados, as condições de pagamento, 
bem como as datas de início e término 
dos serviços.”

- Acompanhe de perto a execução do 
serviço. Quando você fiscaliza o que 
está sendo feito, a possibilidade de er-
ros diminui, o que evita conflitos com o 
prestador e gastos extras.

- Evite adiantar valores. Em muitas situ-
ações, os profissionais pedem algum 
pagamento adiantado para comprar o 
material necessário. Se for o caso, esse 

adiantamento deve estar  explicitado 
no contrato. Procure fazer com que ele 
seja o mais baixo possível.

- Faça um aditivo ao contrato, detalhan-
do os novos procedimentos e gastos, 
caso ocorra algum imprevisto durante a 
execução da obra. Esse aditivo também 
deve ser assinado por ambas as partes.

- Não se obrigue a arcar com o custo de 
serviços de terceiros que o fornecedor 
contratar sem previsão no orçamento.

- Exija recibos de todos os pagamentos 
efetuados.

(Fonte: Procon Assembleia)
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Banda Jack Boris
 0h30 Comissão de Segurança Pública (18/10) – Uso do tempo 

trabalhado na Defesa Social do Estado como título em concurso 
público para a área

 3h50 Palestra – Dinâmica intercameral e o processo legislativo no 
Brasil, com Rafael Melo

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1: 
Descubra o que é o orçamento público

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Sala de Imprensa – Crise nas penitenciárias / #Confirma

 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – 1 ano do Estatuto da Pessoa com Deficiência 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Minas é Muitas – Diamantina 
 10h10 Comissão de Participação Popular (29/11) – A promoção da 

cidadania para a população em situação de rua
 13h Geração – É Carnaval 

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1: 
Descubra o que é o orçamento público

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão de Saúde (18/10) – Desafios dos municípios para 

garantir o direito à saúde
 17h30 Segunda Musical – Pianista Johnson Gouvêa e violonista Artur 

Azzi
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Crise nas penitenciárias / #Confirma
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Pensando em Minas – Por uma história plural do Brasil, com 

José Carlos Reis 
 21h30 Compactos de Comissões 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Reforma trabalhista
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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (20/2)
12 horas

• Reunião do PSB (Auditório do Palácio da Inconfidência) – cessão de 
 espaço

Terça-feira (21/2)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

Quarta-feira (22/2)
13h30 

• Fórum Técnico das Juventudes (Sala de Reuniões da GPI) – reunião 
 preparatória

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

16 horas
• Reunião da Mesa com bancada de deputadas e representantes de enti-

dades de mulheres (Salão Nobre)

Quinta-feira (23/2)
9 horas

• Ciclo de Debates Pela Vida das Mulheres: Educação, Enfrentamento do 
Machismo e Garantia de Direitos (Sala de Reuniões da GPI) – reunião 
preparatória

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

EDUCAÇÃO

Escola abre matrícula da especialização

A especialização em Poder Legislativo está na sétima edição 
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ainda, realizar o pagamento da 
primeira parcela do curso, em 
cheque nominal à Assembleia. 
O custo total é de R$ 6.480 ou 
18 parcelas de R$ 360.

As aulas começam no dia 
3 de março de 2017 e termi-
nam em 7 de dezembro de 
2018, sempre às sextas-fei-
ras, das 14 às 18 horas. Para 
completarem a carga horária 
de 360 horas, os alunos terão 
aulas na segunda quinzena 
dos meses de julho de 2017 
e de janeiro e julho de 2018, 
das 9 às 12 horas e das 14 às 
18 horas.

O curso de especializa-
ção em Poder Legislativo e 
Políticas Públicas está em sua 

Começa hoje e vai até sex-
ta-feira (24) o período de 
matrícula para a edição de 
2017 do curso de especiali-
zação em Poder Legislativo e 
Políticas Públicas, oferecido 
pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais. Concluído 
o processo de seleção, a lista 
dos 22 candidatos aprovados 
foi publicada e está disponí-
vel para consulta no Portal da 
Assembleia.

Os aprovados devem en-
tregar cópia do documento 
comprobatório do curso de 
graduação, acompanhada do 
original para conferência, na 
secretaria da Escola do Legisla-
tivo da ALMG. Será necessário, 

sétima edição e é reconheci-
do pelo Conselho Estadual de 
Educação.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo endereço ele-
trônico escola@almg.gov.br.


