
PREFEITURA MUNLCll'AL DE SANTA LUZIA 

LRJ 1'. 3.886, J)t:; 19 DE OEZEl\'fBRO DR 2017. 

"Dispiie sohre o l'rograma M1111icipa/ ele Swídc: Vocal e 
Auditiva dos Professores da Rede Municipal de Jinsino, e 
dá oulras providencias . . , 

O Povo do Município de Santa Luzia, .Estado de Minas Gerais. por seus representant:es leg11is, 

aprova, e eu, Prefeito Interino, cm seu nome, sanciono e promulgo a seguinte le i: 

Art. l"- Autoriza ~ instituição do Programa Municipal de Saúde Vocal e Auditiva dos 

Professores da Rede Municipal de ensino de Santa Luzia. 

Art. 2°- O programa tem por ohje!ivo o atendimento médico preventivo e corretivo dos 

pmhlcmas vocais e auditivos aos quais esfão st1jeitos os professores da rede nrnnicipal de 

ensino. 

Pa~·ágrnfo Ünico - O Programa Municipal de Saúde Vocal e Auditiva tem caráter 

fundamentalmente preventivo. Quando detct:tada alguma disfunção poderá ser garantido 110 

professor pleno acesso ao tratamento mt!dit:o. 

Are. 3° - O Programa SaÍldc Vocal e Audiliva du Prufessor poderá tibrangcr a organizaçi10 de 

pai cstras, programas de prevenção. capacitaçüo, pn•l.eçiío e recuperaçi10 que poder~o ser 

ministradas por profissionais habilitados na área, cnm o in tuito de orienlar e trntar d<t voz dos 

profos~orc~ da rede municipal de ensino. 

§ 1° O programa de prevenção poderá incluir oficinas de saúde vocal e auditiva, palestras, '1 
ent rc out.rn~ a0es de promoção da saúde da VO'.I.. 

§ 2° O programa de capacitação poderá abranger treinamentos teóricos e práticos ministrados 

por fononudiólogos e/ou otorrinnlaringoJogistas. com o objetivo de orientar <' habilitar os 
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professores cm relação à importância do~ princípith da saúde vocal e o u>n adequado da vo1 

profissional. 

~ .3° O programa de pro l.cçllo consisle na adcquaçúo do prncesso d~ Lrabalho que envolve o 

desenvolvimento de tecnologias para auxiliar o en~ino e a aprendiT,agcm, reduzindo o esfon,:o 

voca l. 

§ 4°- O Programa de recuperação con>istc na gara11Lia do atendimento por 

otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos para reabilitação tios proli~sionai~ a<.;omcti<lo~ por 

dcsordcus vocais e/ou laríngeas. 

Art. 4° - O programa poderá abranger as~i ~tênci a prevc11Liva, nu rede púhli<.:a de saúde, com a 

rcali1.açiio de, no 1111nimo, urn cu~o tcóri<.'11-prático anual, objetivando conscientizar c orientar 

o~ professores das alterações vocais e auditivas. 

A1·t. 5° - A Secretaria Municipal de Saútk: e a Sccrctáriu Munidpal de li.ducação poderão 

fonnular diretrizes para viabiliLar a plena execução do Programa Municipal ele Saúde Vocal e 

Auditiva, ficando a coorderHLção a cargo dos profis\ionais de fonoaudiologia. 

Art . 6° - l'ara consecução dos objetivos pn.:.vistos nc~ta Lei. anualmente, a Ld Orçamcnlária 

poderá consignar dotação c~pc<.;ífica para rc~ular o func.:ionamcnto e custeio do programa. 

Art. 7° - Esta Lei entra cm vigor na data <la sua publicação, revogadas as disposições cm 

contrário. 

Município de Sa111a Luzia, 19 de dczc111hro ele 2017. 
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