
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LEI Nº 3.127, DE 30 DE JULHO DE 2018.

Dispõe  sobre  o  atendimento  aos  deficientes
auditivos nos cursos pré-vestibular e preparatórios
para o ENEM no âmbito do Município de Novo
Hamburgo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO: 
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu promulgo a presente Lei:

Art. 1ºAs instituições de ensino que preparam alunos para as provas do Exame Nacional do
Ensino Médio – ENEM ou para ingresso nas instituições de ensino superior – cursinhos – no
âmbito do Município de Novo Hamburgo, ficam obrigadas a ministrar aulas que atendam às
pessoas com deficiência auditiva.

§ 1º  O atendimento deve ser feito através de tradução simultânea para a Língua Brasileira de
Sinais  –  LIBRAS,  por  profissionais  habilitados  ou  outro  meio  audiovisual  que  permita  o
acompanhamento das aulas.

§ 2º  A obrigatoriedade prevista  no  caput,  está  circunscrita  às  turmas nas quais  há efetiva
demanda comprovada por requerimento escrito, pelo aluno interessado.

Art.  2º  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  por  conta  das  dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA “VICTOR HUGO KUNZ”, aos trinta dias do mês de julho do
ano de dois mil e dezoito.

FELIPE KUHN BRAUN,
Presidente.

Registre-se e Publique-se.

BEL. RACHEL TOMASI DE MELO 
Diretora-Geral.
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Doe sangue, doe órgãos, SALVE UMA VIDA. (Lei nº 31, de 19 de maio de 1998)

Contribua com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Lei nº 1.180, de 13 de outubro de 2004)
Doe Medula Óssea, Sangue do Cordão Umbilical e Placentário – PRÓ-MEDULA (Lei nº 2.310, de 8 de agosto de 2011)
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