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Decreto nº. 31.239, de 25/06/2016 

O Comitê Gestor de Acesso à Informação do Poder 
Executivo do Estado do Ceará (CGAI), instituído pela 
Lei nº15.175, de 28 de junho de 2012, no Art.6º, 
caput, com a finalidade de deliberar sobre a 
classificação de informações sigilosas e apreciar os 
recursos interpostos na forma da Lei, passa a reger-
se pelo disposto neste Regulamento. 



Sistema Estadual de Acesso à 
Informação



DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR E DOS MEMBROS 
DO CGAI

•cumprir e fazer cumprir as deliberações do Comitê; 

• convocar reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê, dirigir 
seus trabalhos, ordenar as discussões e proclamar o resultado 
das votações; 

• submeter aos membros do Comitê, para apreciação e 
aprovação, a ata das suas reuniões e votação de matérias; 

•emitir portarias, instruções normativas e orientações aprovadas 
pelos membros do CGAI, assim como propor leis e decretos, no 
âmbito do disposto na Lei Estadual nº15.175, de 28 de junho de 
2012; 



Das Informações Sigilosas:        

         Na pauta da 11ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação - 
CGAI ficou definido que seria elaborada uma Portaria uniformizando a 
classificação de informação sigilosa para todos os Órgãos e Entidades 
do Poder Executivo Estadual, no que se refere a:

• Fase interna dos Processos de sindicância a processo administrativo 
disciplinar;

• Denúncias de ouvidoria;

• Fase interna de processo licitatório;

• Documentação relacionada à fase interna do processo de 
desapropriação;

• Documentação relacionada a especificações de sistemas 
informatizados.

Desde que as informações sejam comuns a todos os órgãos e entidades. 





InformeInforme

1)1)   Curso Básico de Acesso à InformaçãoCurso Básico de Acesso à Informação CGE/EGP  CGE/EGP 

(25/04 a 02/05).(25/04 a 02/05).



Obrigada
Equipe Célula de Acesso à Informação (CEAIN):
Larisse Moreira
Michelli Fernandes
Hélio Feitosa
Nelso Costa

Telefones: 3101-6612/6615
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