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IEI N° 2074 DE 31 DE MARCO DE 2021.

DISPOE S0BRE A INCLUSAO E 0 USO
DO  NOME  SOCIAL  DE  TRAVESTIS  E
TRANSEXUAIS     NOS     6RGAOS     DA
ADMINISTRA€AO         PbBLICA        DO
MUNIC±PI0 DE SOBRAL,

A   CAMARA  MUNICIPAL  DE   SOBRAL  aprovou   e   o   Prefeito   Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 10 Fica reconhecido o direito a inclusao e ao uso do none social na idendfica€ao
do municipe e de  servidores  e usuarios  do  servi€o pdblico municipal que assim sohcitarem, em
especial para  contemplar  a identidade  de  genero  (apatencia),  em  todos  os  realsttos  relativos  a
servigos  pdblicos,  como  cadastros,  formularios,  pfontuarios,  fedstros  escolares  e  docurnentos
congeneres.

Parisrafo  tlnico.  Entende-se  pot  nome  social  aquele  pelo  qual  o  cidadao  se
reconhece,  bern  como  identificado  pot  sua  comunidade  e  seu  meio  social  e  pela  aparencia  de
genero que se identiflca.

Art.  2°  0  none  social  referido  no  artigo  anterior  devera  set  a  refer€ncia  para  a
identificaGao, ttatanento e rotmas verbais  de convivencia do municipe nas unidades prestadoras
de servi€o.

§1°  A  pe§soa  usuino(a)  do  servigo  pfrohco  devera  manifestar,  pot  escrito,  seu
intefesse na inclusao do nome social, quando do pteenchimento do documento ptibHco.

§2°  Em  se  tratando  de  pessoa  analfabeta,  o  servidor  ou  empregado  ptiblico  que
estiver  realizando  o  atendimento  certificara  o  fato  e  reristrari  o  none  social  com  as  devidas
anota€6es sobre a escolaridade.

§3° Uma vez feita a anota¢ao no respectivo prontuirio, o u§ufrio do seIvi9o ptiblico
devera, no momento do seu atendimento, set chamado pot seu nome social.

Art.   30  A   inclusao   do   refcrido   none   social   nao   desobliga   a   nccessidade   da
apresenta¢ao  de documento  de identifica€ao, nacionalmente feconhecido, para  fins  de cadastro,
retistro de procedimento e retirada de docunentos.

Act.  40  0  servidor  ou  funcionino  pdbhco  terf  dreito  a  emissao  de  docunentos
administrativos de identificapao com seu none social a qual se reconhece, pelo 6rgao de lota¢ao,
caso sohcitado pot escrito.

Parisrafo  bnico.  Entende-se  pot  documento  de  identifica€ao  administrativa  do
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Art.  5°  i  clever  da  Administra€ao  Ptiblica  Municipal  respeitar  o  none  social  da
pessoatfavestiouttansexual,semptequehouver,usando-opara§ereferiraessapessoa,evitando,
no trato social, a utilizaEao do respectivo nome civil.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica€ao, revogadas as disposic6es
em contrino.
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SANGAO PREFEITURAL N° 2044/2021

Ref. Projeto de Lei n° 035/2021
Autoria: Vereador Igor ]ose Aratjo Bezerta (PDT).

Ap6s ananse do Projeto de Lei em epigrafe, o qunl "Di§p6e sobre a inclusao e o uso do none
social de travesti§  e transexuais  nos  6tgaog  da administracao ptiblica do Municipio  de

;#ajioaErEaflgclpTez Ea:gEu s:aRT=i Municipal  de  Sobral'  pronunciamo-mos  Por  Sua

Publique-se.

Rodrigo Mesquita Aratljo
Procurador Geral do Munlclplo -OAB/CE N! 20,301

Prefeitura Municipal de Sobral
Rua Viriato de Medeiros,1250 -Centro -CEP: 62011-065 -Sobral-CE

www.sobral.ce.gov.br  I   Fone: (88) 3677-1100


