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Assembleia Legislative do Estado do PiauJ
Av. Marechal Castelo Branco, 201

Excelentrssimo Senhor
WILSON NUNES MARTINS
Dignlsstmo Governador do Estado do Piaui
Palacio de Karnak
NESTA CAPITAL

Dep THEMisTOCLES FILHO
Presidente

Aproveito 0 ensejo para reiterar a Vossa Excelimcia protestos de especial
consideracao e elevado apreco.

"Regulamenta a afixa~o de placas infonnativas sobre obras
publicas realizadasno Estado do Piaui."

Tenho a satisfacao de dirigir-me a Vossa Excelencia para encaminhar-Ihe,
devidamente aprovado pelo Poder Legislativo, 0 anexo Projeto de Lei de autoria do
Oeputado Marden Menezes que:

Senhor Governador,

Teresina (PI), 18 de fevereiro de 2014
AL-P-(SGM) N° 106

www.ptOl~olo.PI.go v,br
AP.010.1.001266/14
Senha:5293088

~ ..,
j~ R ESTADO 00 PlAUt
,. Assembleia Legislativa



Dep THEMiSTOCLES FILHOr. Presidente

~{o O]~ri:
Dep. FABIONO'/O

10 Secretario
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PALAcIO PETRONIO PORTELA, em esina (PO, 18de dezembro de 2013.

Art. 6° Esta Lei entra ern vigor na data de sua publicacao.

Art. 5° As despesas decorrentes da execucao desta Lei correrso it conta de dotacoes
orcamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 4° A falta de realizacao do disposto na presente Lei incorrera na aplicacao de pena,
correspondeote a 10% (dez por cento) do valor contratado.

Art. 3° As obrigacoes constantes nesta Lei deverao ser expressas no edital de licitacao e
exigidas como forma de cumprimento do contrato.

Art. 2° A placa devera ser colocada em local visivel constando no rninimo, 3 (tres)
metros de largura por 2 (dois) metros de altura, durante todo 0 periodo de realizacao das
obras.

Art. 10 Todas as obras publicas realizadas no Estado do Piaui deverso conter as
seguintes informacoes referentes it sua realizacao:

I • data de inlcio e terrnino da obra;
II - qualificacao das ernpresas executoras da obra;
HI - orgao publico responsavel;
IV - numero do contrato administrative ou proced.imento Iicitarorio;
V - valor contratado e valores agregados no decorrer da realizacao da obra;
VI • telefone de contato do 6rgao oficial fiscalizador competente e Ministerio Publico;

o GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAui, Faco saber que a Poder Legislative
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Regulamenta a afixacdo de placas
informativas sobre obras publicas realizadas
no Estado do Piaui.
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