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LEI No 007/2019
"DISPÕE SOBRE UTILIZAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS COMO CENTROS
CULTURAIS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA, Estado do Maranhão, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas faz saber a todos os habitantes que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° A municipalidade concederá espaço físico às sextas-feiras, sábados,
domingos e feriados, para que artistas cultu rais amadores ou profissionais possam
voluntariamente apresentar suas habilidades artísticas em praça pública.
Art. 2° Os eventos deverão ocorrer sem ônus para a municipalidade e nas
apresentações, o artista, banda ou grupo poderá comercializar as suas produções
artísticas.
Art. 3° A Secretaria Municipal de Cultura irá organizar uma agenda
semestral de apresentações, com normas e horários pré-fixados para duração das
apresentações de acordo com a Lei 139/09.
Art. 4° No caso de não agendamento de artistas locais, artistas de outro
município poderão fazer apresentações no município com os mesmos direitos.
Art. 5° O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de
sessenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
"cipal de João Lisboa, Estado do Maranhão, em 10
Gabinete do Prefeito
de junho de 2019, 198° ano d Independência e 131° da República.

Avenida Imperatriz, n° 1331, Centro
J oão Lisboa - MA

~

I \l l.m\,13 UF .II '110r>E2019

D. O. :\1 EXECUTIVO

04 PÁGINAS

TERCEIRO

PREFE IT R.A DE JOÃO L ISBOA

L EI

0

ideias c fatos oriundos de comunidades de pessoas
surdas do Brasil, na fo rma estabe lecida pela Lei n°
10.436, de 24 de abril de 2002.
An. 2" As institu ições de ensino integrantes do Sistema
Municipal de Educação de João Lisboa devem garantir
aos alunos surdos e com de ficiência auditiva acesso à
comunicação. à informação e à educação nos processos,
nas atividades e nos conteúdos curriculares
desenvo lvidos e m todos os níveis, etapas e mo dalidades
da Educação oferecida na área de sua abrangência.
Art. 3" Para ga rantir o atendime nto educacional
especializado c o acesso previsto no artigo anterior, o
Sistema Municipal de Educação de João Lisboa deve rá:
I · promover cursos de formação de professores para:
a) o ensino e uso da LIBRAS;
b) a tradução e a inte rpretação de LIB RAS para a
Língua Portuguesa;
c) o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua
para pessoas surdas;
11 • ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infanti~
o ensino da LIB RAS e também da Lingua Portuguesa,
como segunda língua para os alunos surdos;
111 · prover as escolas com:
a ) professor de LIBRAS:
b) tradutor e intérprete de LIBRAS para a Língua
Portuguesa:
c) professor para o ensi no da Língua Portuguesa como
segunda língua para pessoas surdas;
d) professor regente de classe com conheci mento
acerca da singularidade lingüística manifestada pelos
alunos surdos;
IV
garantir o atendimento às necessidades
educacionais especiais de alunos surdos, desde a
educação infan til, nas salas de aula e, tan1bém, em salas
de recursos específicos, e m turno contrário ao da
escolarização regular, assim como a estimulação
precoce;
V · apoiar. na comunidade escolar, o uso e a difusão de
LIBRAS entre professores, alunos, funcionários,
gestores c famil iares, inclusive por meio de oferta de
cursos;
VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com o
aprendizado de segunda lingua, na correção das provas
escritas, valorizando o aspecto semântico e
reconhecendo a singularidade linguística mani festada
no aspecto formal da Língua Portuguesa;
VIl - desenvolver e adotar mecanismos alternativos
pare a avaliaçã.o de conhecimentos expressos em
LIBRAS. desde que devidamente registrados em vídeo
ou em o utros meios eletrônicos e tecno lógicos:
An. 4• Para complementar o currículo da base nacional
comum. o ensino de LIBRA e o e nsino da modalidade
escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua
para al unos surdos. devem ser ministmdos em uma
perspectiva dialógica, funcional e instrumental, como:
I · atividades o u comple mentação curric ular específica
na educação in flmti l e nos anos inic iais do e nsino
fundamenta l;
11
áreas de conheci mento, como disciplinas
curriculares, nos anos finais do ensino fundamental.
Art. s• A modalidade o ral da Língua Portuguesa na
educação básica deve ser ofertada aos alunos surdos e
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I - Pessoa Surda - aque la que, por te r perda auditiva,
compreende e interage co m o mundo por me io de
experiências visuais;
11 - Deficiência Aud itiva - a perda bilateral, parc ial ou
total, de 41dB (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida
por aud iograma nas frequências de 500Hz, J. 000Hz,
2.000Hz e 3.000Hz.
Art. 13. A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - não
poderá substitu ir a mod al idade escrita da Língua
Portuguesa.
Art. 14. As Regulamentações Complementares
decorrente s da p resente Lei deverão ser definidas pe los
órgãos competentes da Administração P ública
Municipal de João Lisboa, especialmente a Secretaria
Municipal de Adm inistração e Secretaria Municipal de
Educação.
A rt. 15. Os órgãos da Administração Pública
Municipal, direta e indireta, viabilizarão as ações
previstas nesta Lei, com do tações específica5 em seus
orçamentos anuais e plurianuais, prioritariamente os
relativos à formação, capacitação e qualificação de
professo res, servidores e empregados para o uso e
difusão da LIBRAS para a Língua Portuguesa.
A rt. 16. Esta lei entra e m vigor na data da sua
publicação.
Gab inete do Prefeito Munic ipal de João Lisboa, Estado
do Maranhão, em 10 de j unho de 2019, 198° a no da
Independência e 131° da República.
JAIRO MADEIRA DE COIMBRA
Prefeito Municipal

Ctllll de fi ciência auditiva. prefe rencialmente em turno
di··ainto ao da escolari.,açào. por meio de ações
integrada~ entre <h á reas da saúde c da educação,
rcsg11,1rd ando ,, direito de opção da tàmí lia ou do
própno al uno por essa modalidade .
l'anig1·a fu Íl nico. i\ dcli nição de espaço para o
k'':1"oh im.:nto da moda lidade ora l da Língua
l'nr! <gucsa c a dcti nição dos profissionais de
I onoaudinlogia para at uação com a lunos da educação
'1,·,~ica .>c. riio tk compc lêm:ia dos órgãos que possuam
.:st.t' atrir>ui~(ics.
\n 6 · ,\ lill'lnação do prol essor de LIBRAS, do
•nstrutnr de LIBRAS e do tradutor e intérprete de
I I I l R:\S para a l.í ngua Portuguesa deve se dar na
limna e~tabt:lt.:~.:ida na Regulamentação da Lei n°
I0.-1:\(•. de 2.J de abril de 2002.
\rt. 7" Para os tins dete rminados nesta Lei, o Sistema
\luni<:ipal de Educação de .João Lisboa e suas
n.:spccti ' as instituiçücs de ensino de vem incluir o
pro!essor de LIBRAS em seu quad ro do Magistério,
obcde~.:cndo aos praLOs de linidos na Regu lamentação
da l.ci I 0.436/2002.
\rt. !l" Para os fins determinados nesta Le i. o Sistema
\lunicipal de Educação de João Lisboa e suas
n.:sp.:t·tn as in~tituições de ensino devem incluir em
~.:us quadros de funcionários o tradutor c o intérprete
cl,· lIB R A~ para a língua Portuguesa. para viabilizar o
:t<.:t::<>o ..i conHIIJicação. à in fo rmação e à educação de
a l uno~ :-urdo,.
l'arágntfo único. O profission al a que se re fere o caput
tk:!'k artigo atuarú:
I · •l<h salas de aula para ,·iabilizar o acesso dos alunos

cnnh..:cime ntos c con teúdos curriculares, em todas
.tti' id ades didúti..:o-pedagóg icas;
11 - nu apo io à acessibi lidade aos serv iços c às
:1ti\ idade~- fim das institu ições de ensino.
\rt. ')" /\s instituições mun icipais de ensino
rc~ponsá\ eis pela educação b<ísica devem garantir a
mclusúo de alunos surdo s ou com deficiência a uditiva.
i''" mt:io da organi;raçào de:
I - o:scolas c classe~ de ed ucação bilíngue, abertas a
aluno~ surdos c ou\'intcs, com professores bilíngucs, na
..:du~:açüo inlimtil c nos anos iniciais do ens ino
Jundamental:
li - t:Sl'< llas b ilíngues e esco las comuns da rede regular
dt.: ensi no. abt:rtas a al unos surdos e ouvintes para os
ano> Ji nais do ens ino fu nd amental. com docentes da5
Jili: rcntc s áreas do conhec imento. cientes da
singularidade linguística dos al unos surdos. be m como
com a presença de tradutores e inté rpretes de LIBRAS
pa ra a I .íngua Portuguesa .
.\rt. 10. Silo denom inadas escolas ou classes de
.:duc:a..-ão hilínguc aq uelas em que a LI BRAS e a
•nodal idadt.: ..:ser ita da Língua Portuguesa sejam línguas
'k in:-truçüo utilizadas no desenvolvimento de todo o
prOCl'SSO cduntti\ O.
\rt. 11 . Os alunos surdos ou com de ficiê ncia auditiva
,.;n," d i r~ito à esco la rização em um tu rno d iferenciado
<hl do atendimento ed ucac iona l especia li zado para o
tk~t:ll\tlh imcnto de com p le mentação curricular, com
•llilita<;<ltl ,lt,; equipamentos c tecnolog ias de
!ll ltltmaç;lo.
l'ar;it,!ntfil unico. O dispos to no caput deste artigo deve
s.; r l!arantido. também. para os a lunos não usuários da
'lO!<
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Prefeito Municipal
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