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Institui o Portal da Transparencia do Estado

do Piaui, objetivando o acesso de todos os
cidadaos as contas dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judicidrio,
do Ministerio
Publico e do Tribunal de Contas do Estpdo do
Piaui, e da outras providencias.

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUI, fa9o saber que o Poder Legislativo

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 ° Fica instituido o Portal da Transparencia do Estado do Piaui, sitio eletronico a

disposi9So na Rede Mundial de Computadores - Internet, que tern por finalidade disponibilizar a
qualquer cidadao o acesso aos dados e informa9oes detalhadas sobre a execiujao or9amentaria e
financeira dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, e, ainda, do Ministerio Pubiico
Estadual e do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, exclusivamente para fins de controle social,
compreendendo, entre outros, os seguintes procedimentos:
1 - detalhamento das receitas publicas de acordo com sua categoria economica;

II - detalhamento dos gastos efetuados por orgao ou entidade da Administra9ao
Piiblica do Estado do Piaui, contendo descri9So da despesa atraves de sua classifica^ao quanta a
categoria economica, grupo de despesa, modalidade de aplica9ao e elemento de despesa;
III - repasses de recursos do Tesouro Estadual a Municipios do Estado;
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IV - opera9oes de descentraliza9ao de recursos em favor de pessoas natural ou de

organiza9oes nao governamentais de qualquer natureza;
V - opera96es de credito realizadas por institui9oes oficiais de fomento.
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Art. 2° Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario. bem como o Ministerio
Publico e o Tribunal de Contas do Estado do Piaui disponibilizarao as informa9oes originadas no
Sistema Integrado de Administra9ao Financeira para Estados e Municipios - SIAFEM, em
linguagem simples, observada a tecnica necessaria a divulga9ao das informa9oes, de forma a
possibilitar ao cidadSo acesso amplo, entendimento facil e identifica9ao transparente das rubricas
or9amentarias, em conformidade com a Lei Complementar N° 101, de 04 de maio de 2000, com
as altera96es da Lei Complementar N° 131, de 27 de maio de 2009.

Art. 3° As disposi96es desta Lei nao se aplicam aos dados e as informa9oes de que
trata o art. 1°, cujo sigilo seja comprovadamente imprescindivel a seguran9a da sociedade e do
Estado, nos termos do § 5° do art. 5° da Constitui9ao Estadual.

Portal

Art. 4° As informa96es a que se refere esta Lei poderao ser obtidas na pagina do
da Transparencia do Governo Estadual, por meio do endere9o eletronico

www.portaltransparencia.Di.gov.hr.
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Art. 5° A Controladoria Geral do Estado do Piaui - CGE ficara incumbida da ges
do sitio eletronico Portal da Transparencia do Estado do Piaui.
Paragrafo unico. O cronograma de execucao das acoes de divulgacao, consideradas as
peculiaridades dos Poderes e Orgaos envolvidos, sera definido por Portaria da Controladoria

Geral do Estado, aprovada pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo de ate 30 (trinta) dias apos o
inicio da vigencia desta Lei.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao.

PALACIO DE KARNAK, em Teresina(PI),
2010.
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