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Lei Nº212/17                                 Cocal de Telha – PI, 29 de setembro de 2017 

“Dispõe sobre a Instituição do Programa Estação 

Juventude no Município de Cocal de Telha – PI e 

dá outras providências.” 

  

A PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA, Estado do Piauí, no uso de 

suas atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei 

Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído o Programa Estação Juventude no Município de Cocal de Telha – Piauí. 

  

Art. 2º - O Programa Estação Juventude é o centro de referência para os jovens de Cocal de 

Telha, com espaços democráticos de organização, gestão, articulação, interlocução, irradiação 

de informações, ações políticas e apoio à juventude local.  

 

Art. 3º - O Programa Estação Juventude tem por objetivos:  

I - articular políticas sociais intersetorializadas voltadas para a juventude, com a sua 

participação;  

II - identificar os espaços e equipamentos públicos do município, democratizando e otimizando 

sua utilização;  

III - implementar ações de formação e campanhas de proteção e promoção de direitos dos 

jovens;  

IV - disponibilizar informações sobre os programas, atividades, equipamentos, espaços e ações 

jovens nas suas áreas de atuação;  

V - facilitar o acesso a recursos educacionais, culturais, sociais e de atenção à saúde;  

VI - produzir parcerias para implementar programas voltados aos interesses da juventude;  

VII - apoiar e auxiliar movimentos, grupos e eventos ligados à juventude; 

 

Art. 4º - O Poder Executivo, no âmbito local, disponibilizará espaço físico e recursos humanos 

e materiais necessários para o pleno funcionamento da Estação Juventude.  

 

Art. 5º - O Poder Executivo poderá realizar processo seletivo simplificado para contratações 

temporárias previstas no art. 37 da Constituição Federal, a fim de incrementar recursos humanos 

necessários ao desenvolvimento do referido projeto.  
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Art. 6º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas se necessário.  

 

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

Publique-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cocal de Telha, Estado do Piauí, aos 29 (vinte e nove) dias 

do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete). 

 

 

ANA CÉLIA DA COSTA SILVA 

Prefeita Municipal  

 

Numerada e publicada a presente Lei, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2017. 

 

 

IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 
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