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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Franca- SP. 

 

 

 

A Vereadora que este subscreve apresenta, à 

consideração e deliberação do Augusto Plenário, o presente 

Projeto de Lei Ordinária, que obriga o Poder Executivo 

Municipal a publicar, em seu site oficial, a relação 

completa e atualizada do calendário oficial de eventos e 

datas comemorativas do município de Franca. 

O presente Projeto de Lei surgiu do fato de que, 

ao precisarmos pesquisar o calendário oficial de eventos e 

datas comemorativas do município de Franca, não o 

encontramos em nenhum local do site oficial da Prefeitura.  

Protocolamos o Requerimento nº 261/2021 

questionando o Poder Executivo sobre a questão, o qual 

respondeu que a inclusão do calendário no seu portal oficial 

será realizada “oportunamente”, sem precisar datas.  

Ora, a Câmara Municipal de Franca possui um 

histórico de criação de datas comemorativas por meio de 

leis, as quais são comumente inclusas no calendário oficial 

do município. Por isso, e também para atender aos princípios 

da transparência e da publicidade que regem a Administração 

Pública, o acesso ao calendário oficial do município precisa 

ser facilitado.  

Assim, tratando-se de matéria pacífica, solicito 

o apoio dos colegas, visando a aprovar o projeto com o 

seguinte teor: 
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº           /2021 

 

Obriga o Poder Executivo Municipal a 

publicar, em seu site oficial, a relação 

completa e atualizada do calendário oficial 

de eventos e datas comemorativas do município 

de Franca.   

 

 

 A Câmara Municipal de Franca, Estado de São Paulo, nos 

termos da Lei Orgânica do Município.  

 

 

APROVA: 

  

 

Art.1º. Fica obrigado o Poder Executivo Municipal a 

publicar, em seu site oficial, a relação completa e 

atualizada do calendário oficial de eventos e datas 

comemorativas do município de Franca.  

 

§1º. O acesso ao calendário oficial de eventos e datas 

comemorativas no site oficial do Poder Executivo Municipal 

deverá ser simples e facilitado.  

 

§2º. O calendário de eventos e datas comemorativas no site 

oficial do Poder Executivo Municipal deverá ser atualizado 

a cada 6 (seis) meses.  

 

Art.2º. Esta Lei Ordinária poderá ser regulamentada, 

no que couber, mediante Decreto, pelo Chefe do Poder 

Executivo.  
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Art.3º. As despesas com a execução da presente Lei 

Ordinária correrão à conta de dotações orçamentárias 

próprias. 

 

Art.4º. Esta Lei Ordinária entrará em vigor 90 

(noventa) dias após a data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

           

 

Câmara Municipal de Franca,  

03 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

Lindsay Cardoso 

Vereadora - Cidadania 


