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PROJETO DE LEI Nº 017/2022 - DE 27 DE JULHO DE 2022 
“Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Município de São João do 
Pau D’Alho, e dá outras providências”. 
 
 
FERNANDO BARBERINO, Prefeito do Município de São João do Pau 
D’Alho, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal APROVOU e Ele e eu sanciona e promulga a seguindo Lei:  
 

 
Art. 1º - Fica criada a Ouvidoria do Município de São João do Pau 

D’Alho, tendo por objetivo assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação 
dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes da 
Administração Direta e Indireta, inclusive das empresas públicas e sociedades nas 
quais o Município detenha capital majoritário, e entidades privadas de qualquer 
natureza que operem com recursos públicos, na prestação de serviços à população. 

 
Art. 2º - A Ouvidoria será o canal de comunicação direta entre a 

sociedade e a Administração Municipal, recebendo reclamações, denúncias, 
sugestões e elogios, de modo a estimular a participação do cidadão no controle e 
avaliação dos serviços prestados e na gestão dos recursos públicos. 

 
Art. 3º - Compete à Ouvidoria do Município de São João do Pau 

D’Alho:- 
 
I - receber denúncias, reclamações e representações sobre atos 

considerados arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que violem 
os direitos individuais ou coletivos, praticados por servidores civis e militares da 
Administração Pública Municipal direta e indireta e daquelas entidades referidas no 
artigo 1º desta lei;  

II - receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos 
de informação sobre as atividades da Administração Pública Municipal; 

III - diligenciar junto às unidades administrativas competentes, para 
que prestem informações e esclarecimentos a respeito das comunicações 
mencionadas no inciso anterior; 

IV - manter o cidadão informado a respeito das averiguações e 
providências adotadas pelas unidades administrativas, excepcionados os casos em 
que necessário for o sigilo, garantindo o retorno dessas providências a partir de sua 
intervenção e dos resultados alcançados; 
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V - elaborar e divulgar, trimestral e anualmente, relatórios de suas 
atividades, bem como, permanentemente, os serviços da Ouvidoria do Município 
junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados 
alcançados; 

VI - promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre 
assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão perante a 
administração pública; 

VII - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa 
às denúncias, reclamações e sugestões recebidas; 

§ 1º. A Ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que 
receber, bem como sobre sua fonte, assegurando a proteção dos denunciantes, 
quando requerer o caso ou assim for solicitado. 

§ 2º. A Ouvidoria manterá serviço telefônico gratuito, destinado a 
receber as denúncias e reclamações, garantindo o sigilo da fonte de informação. 

 

Art. 4º - A função de Ouvidor Municipal será ocupada por servidor 
municipal ocupante de cargo de provimento efetivo. 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão 
por conta de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
Paço Municipal “Olívio Rigotto”, aos vinte sete (27) dias do mês de 

julho de 2022. 
 
 
 

FERNANDO BARBERINO 
Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA: 
 

Senhor Presidente e Nobres Edis, 

 

Encaminhamos para apreciação dessa Edilidade projeto de lei que 
“cria a Ouvidoria do Município de São João do Pau D’Alho, e dá outras 
providências”.  

O presente Projeto de Lei visa atender o mandamento do Inciso I, do 
Parágrafo 3º do Art. 37 da Constituição Federal, e ao que estabelece ao 
cumprimento da Lei Federal nº 13.460/2017 de 26 de junho de 2017, 
especificamente em seu Capítulo VII, Art. 25, III, o qual torna-se obrigatório a 
implantação da Ouvidoria em todos os Municípios. 

Diante do exposto e por se tratar de projeto de lei que visa atender as 
demandas Constitucionais e infra legais, solicitamos REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL na apreciação do presente projeto. 

Sendo o que se apresenta, aproveitamos a oportunidade para reiterar 
à Vossa Excelência e Nobres Edis componentes dessa Casa de Leis, protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 
FERNANDO BARBERINO 

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 018/2022 - DE 27 DE JULHO DE 2022 
“Dispõe sobre autorização para que o Poder Executivo ceda, 
mediante Termo de Autorização de Uso, parte de Imóvel Público 
Municipal para os fins especificados e dá outras providências”. 

 

 
FERNANDO BARBERINO, Prefeito Municipal de São João do Pau 
D’Alho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e Ele, 
SANCIONA E PROMULGA a seguinte Lei; 
 

 
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder em comodato, 

mediante Termo de Autorização de Uso, parte do Armazém Comunitário “João 
Cavalheri”, situado no prolongamento da Avenida Governador Carvalho Pinto, nº 
1.561, com área de 173,60m² (cento e setenta e três virgula sessenta) metros 
quadrados, medindo 14m de largura por 12m40cm dos fundos para frente, à 
Empresa RODINEI FREIRE CAIVANO-ME, Titulo do Estabelecimento denominado 
“Grupo Amazonas”, inscrita no CNPJ sob o nº 22.751.005/0001-99, para fins de 
comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal e de fracionamento e 
acondicionamento associada. 
 

Parágrafo Único - O prazo de cessão de que trata o “caput” deste 
artigo se estenderá até o dia 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogado por 
meio de Lei de acordo com o interesse da Cedente e da Cessionária. 

 
Artigo 2º - Correrão, por conta da Empresa supra referenciada as 

despesas com equipamentos, móveis, utensílios, materiais em geral, impressos e 
outros, além do consumo de energia elétrica, água e esgoto e telefone. 

 
Parágrafo Único - Para utilização do local em questão a Empresa 

Cessionária deverá instalar um poste padrão para consumo de energia e promover o 
seu devido cadastro junto ao Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal para 
a concessão de Alvará de Funcionamento no local em questão. 

 
Artigo 3º - Todas as benfeitorias construídas na forma de obras pela 

Empresa no imóvel objeto da concessão de uso de que trata esta Lei passarão a 
pertencer ao patrimônio do terreno cedido, e, consequentemente, ao patrimônio do 
Município. 

 
Parágrafo Único - Na aplicação das disposições deste artigo não 
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caberá ao Município quaisquer indenizações ou reposições futuras e sob qualquer 
forma em favor da Empresa. 

 
Artigo 4º - Havendo a necessidade de edificações permanentes na 

parte do Barracão a que se refere esta cessão, a Empresa deverá comunicar à 
Prefeitura Municipal sob a forma de planilhas de custos, devidamente especificados 
e analisados pelo Setor de Engenharia que emitirá parecer a respeito. 

 
Artigo 5º - Para realização das benfeitorias é permitido à utilização de 

mão-de-obra da municipalidade, desde que não acarrete prejuízo ao serviço público. 
 
Artigo 6º - Fica vedada à Empresa a transferência da concessão de 

que trata esta Lei a terceiros, sem anuência da Câmara Municipal. 
                  
Artigo 7º - Havendo paralisação das atividades da Empresa, por um 

período de 06 (seis) meses consecutivos, entender-se-á cessada a concessão de 
uso, retornando imediatamente para o Município a parte do Barracão de que trata 
esta lei e suas benfeitorias. 

 
Parágrafo Único - A aplicação dos efeitos deste artigo não implicará 

em quaisquer direitos a indenizações ou reposições por parte do Município em favor 
da referida empresa. 

 
Artigo 8º - A autorização de uso de que trata esta Lei é um ato 

unilateral, discricionário e precário, revogável a qualquer tempo pela Administração 
Municipal, não gerando nenhum ônus ou privilégio contra a mesma. 

 
Artigo 9º - No caso de revogação da Autorização de Uso de que trata 

esta Lei, o Poder Executivo deverá notificar a empresa autorizada para desocupar o 
imóvel, podendo a mesma retirar tudo o que foi colocado por ela no imóvel objeto da 
autorização de uso. 

 
Artigo 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal “Olívio Rigotto”, aos vinte sete (27) dias do mês de 

julho de 2022. 
 

 
 

FERNANDO BARBERINO 
Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 
 
 

Senhor Presidente e Dignos Vereadores, valemo-nos do presente 
para submeter à apreciação desta Colenda Câmara o incluso Projeto de Lei n.º 
018/2022, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para ceder parte de 
imóvel público municipal, à Empresa RODINEI FREIRE CAIVANO-ME, Titulo do 
Estabelecimento denominado “Grupo Amazonas”, inscrita no CNPJ sob o nº 
22.751.005/0001-99, para fins de comércio atacadista de combustíveis de origem 
vegetal, e, de fracionamento e acondicionamento associada. 

. 
 
A autorização de uso de que trata esta Lei não será 

remunerada e terá por finalidade o incentivo à instalação e ampliação das atividades 
da referida empresa no município, bem como geração de empregos direitos ou 
indiretos aos munícipes. 

 
No entanto, a referida autorização é ato unilateral e precário da 

administração, portanto revogável a qualquer tempo em havendo desinteresse da 
Administração na permanência da mesma. 

 
Para tanto, solicitamos para que o projeto em questão seja 

deliberado em CARÁTER DE URGÊNCIA ESPECIAL. 
 
Sendo o que se apresenta, aproveitamos a oportunidade para 

reiterar à Vossa Excelência e Nobres Edis componentes dessa Casa de Leis, os 
nossos melhores protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 
 
 

FERNANDO BARBERINO 
Prefeito Municipal 
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