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LEI Nº 7.719, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a veiculação de informações em
braille nos terminais rodoviários, no âmbito do
estado do Piauí.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, Faço saber que o Poder Legislativo decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Nos terminais rodoviários intermunicipais, no âmbito do Estado do Piauí, devem ser
disponibilizados mapa táctil e placas em braille, contendo informações necessárias ao atendimento
e à orientação de pessoas com deficiência visual.
Parágrafo único. As placas a que se refere o caput, deste artigo, devem:
I - conter as mesmas informações fornecidas aos demais usuários, como a relação das linhas
de ônibus e seu roteiro de viagem;
II - atender aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
Art. 2º Os administradores dos terminais rodoviários, no âmbito do estado do Piauí, terão o
prazo de 120 (cento e vinte) dias para adequação dos terminais ao que dispõe o art. 1º desta Lei,
contados da sua publicação.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias vigentes, suplementadas, se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

III .........................................................................................................................
IV - à conclusão de curso de graduação superior em qualquer área.
§1º A - ....................................................................................................................
...............................................................................................................................
IV- à conclusão de curso de graduação superior em qualquer área.
...................................................................................................................... (NR)
Art.11. ..................................................................................................................
Parágrafo único. O disposto neste Capítulo aplica-se aos candidatos ao ingresso nos Quadros
de Praças e Oficiais, para os quais é exigido diploma emitido por estabelecimento de ensino
superior reconhecido pelo Governo Federal. (NR)
Art. 2º Esta Lei não se aplica aos concursos em andamento no momento da sua publicação.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado

Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Secretário de Governo

DECRETO Nº 20.442, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 28 de dezembro de 2021.

Abre Crédito Suplementar no valor global
de R$ 49.665.000,00 em favor dos órgãos
que especifica.
José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado do Piauí

Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Secretário de Governo

O Governador do Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 102, inciso XIII da Constituição Estadual, e diante do disposto do art. 7º, parágrafo
único da Lei nº. 7.437, de 29 de dezembro de 2020.
DECRETA:

(*) Lei de autoria da Deputada Teresa Britto, PV (informação determinada pela Lei nº 5.138,
de 07 de junho de 2000, alterada pela Lei 6.857, de 19 de julho de 2016).

LEI Nº'('('(=(0%52'(

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Geral do Estado, crédito adicional
suplementar em favor dos Recursos Para O Desenvolvimento da Educação Básica,
FUNSAUDE/SUS-Gestão Plena Estadual e Coordenadoria de Comunicação Social, no
valor de R$ 49.665.000,00 (quarenta e nove milhões e seiscentos e sessenta e cinco mil
reais), destinado a atender a programação contida no anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo 1º
decorrerão das anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste
Decreto.
Art. 3º As alterações promovidas no Orçamento Geral do Estado ficam
incorporadas no Plano Plurianual 2020-2023, Lei nº. 7.326, de 30/12/2019.

Altera a redação da Lei nº 3.808, de 16 de julho de
1981, para dispor sobre o ingresso na Polícia
Militar do Estado do Piauí.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, Faço saber que o Poder Legislativo
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° A Lei nº 3.808 de 16 de julho de 1981, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art.10-F. ...............................................................................................................
I - Curso de Formação de Oficiais: 3.600h/a (três mil e seiscentas horas-aula);
II - ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................
§1º..........................................................................................................................
I - ...........................................................................................................................
I..............................................................................................................................
III - .........................................................................................................................

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina-PI, 29 de dezembro de 2021.

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado do Piauí
Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Secretário de Governo
Rejane Tavares da Silva
Secretária de Planejamento

