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Gabinete Prefeita 
LEI N^ZST/IOIS Cocai de Telha-PI, 10 de dezembro de 2018. 

"Institui a Semana Municipal do Brincar no Calendário 
Oficial de Eventos do Município de Cocai de Telha - Piauí e dá 
outras providências." 

A PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA - PIAUÍ, ANA CÉLIA DA COSTA 
SILVA, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1° - Fica instituída, no Calendário Oficial de Eventos do Município de Cocai de Telha - Piauí, a 
Semana Municipal do Brincar, a ser comemorada anualmente na semana do dia 28 de maio. Dia 
Municipal do Brincar. 

Art. 2° - As atividades da Semana Municipal do Brincar têm por intenção a promoção da cultura de 
paz e a valorização do brincar, reforçando a relevância da brincadeira para o desenvolvimento de uma 
primeira infância e infância saudáveis. 

Parágrafo único. A referida Lei é fundamentada na educação para a paz, a partir de uma convenção 
de que as relações interpessoais e de vinculação comunitária e social para uma cultura de paz passam 
por um olhar de centralidade da criança como indutora de transformação e valorização do brincar 
como método de desenvolvimento e de educação para a paz. 

Art. 3° - No decorrer da Semana Municipal do Brincar, todos os órgãos públicos municipais 
desenvolverão atividades lúdicas alusivas à infância e à juventude. A Secretaria Municipal de 
Educação será a responsável pela promoção e organização de todas as atividades de maneira 
intersetorial. As despesas relacionadas a estas atividades devem serem orçadas do tesouro municipal. 

Art. 4° - Durante a Semana Murúcipal do Brincar, serão criados "pontos de brincar" e "territórios de 
brincar", a serem definidos por órgão competente do Poder Executivo municipal. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a contar da data de sua 
publicação. 

Art. 6" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Numerada, registrada e publicada a presente Lei aos lO(dez) dias do mês de dezembro do ano de dois 
mil e dezoito (2018). 
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