
* PREFEITURA MUNICIPAL Í)E BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N° 6.525, DE 26 DE JUNHO DE 2.014 .
P. 34.28Ò/14 Dispõe sobre a inclusão e uso do nome sociaf'

de transexuais . e travestis nos registros
municipais relativos a aerviços públicos
prestados no ambito da Administração Direta
e Indireta, e dá outras providencias.

O PREFÉITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos Alo art. 51 da Lei Orgânica do Município de

Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promiíiga a.seguinte lei:

Art. 1° Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis nos termos desta Lei, 5 direito á escolha de

tratamento nominal nos atos e procedimentos - registros municipais relativos aos serviços públicos

sob sua responsabilidade, como fic as de cadastro, formulários, prontuários, registros escolares e

oütros documentos congêneres - ptomovidos no ambito da Administração Direta e Indireta do
Município.

§ 1° Entende-se por nome social aquele pelo qual travestis e transexuais se reconhecem, bem como são

identificados por sua comunidade e em seuimeio social.

§ 2° A anotação do nome social das pessoas travestis e transexuais deverá ser colocada por escrito,
entre parênteses, antes do respectivb nome civil.

Art. 2° As pessoas travestis e transexuais deverEo manifestar, por escrito, seu interesse na inclusão do

nome social, mediante o preenchimento e assinatura de requerim'ento próprio, .conforme modelo

constante do Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. No caso de pessoa analfabeta, o servidör ou empregado público municipal que estiver realizando o

atendimento certificará o fato, na. presença de 2 (duas) testemunhas, mediante declaração cujo
modelo consta do Anexo U desta Lei.

Art. 3° A pessoa interessada indicará, no momento do preenchimento do cadastro ou ao se apresentar para

o atendimento, o prenome pela qual se reconheça, é identificada, reconhecida e/ou denominada

por sua comunidade e em sua inserção social,

Art. 4° É dever da Administração Pnblica Municipal Direta e Indireta respeitar o nome social do travesti

ou transexual, sempre que houver, usando-o para se referir a essas pessoas, evitando, no trato

social, autilização do respectivo nome civil.

§ 1° Havendo a necessidade de confecção de crachás, carteiras ou outro tipo de documento de

identificação, deverá ser observado, mediante prévia solicitação por escrito do interessado, o
nome social do travesti ou transexual e não o nome civil dessas pessoas.

§ 2° Nas manifestações que eventualmente se fizerem necessárias em documentos internos da

Administração Direta e Indireta, relativas às pessoas travestis e/ou transexuais, deverá ser

utilizado o terno "nome social", vedado o uso de expressões pejorativas.

Art. 5° O descumprimento do disposto nesta Lei resulta nas sanções administrativas previstas em
regulamentação, observada a Lei n° 1.574/71 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Bauru.

Parágrafo único. Os órgãos da Administração Direta e Indireta capacitarão seus servidores para o cumprimento

desta Lei.
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Art. 6° O Poder.Público disponibilizará cópias desta Lei para que sejam afixadas nos estabelecimentos e

em locais de fácil leitura pelo público em geral.

Art. 7° Caberá ao Conselho lÛunicipal de Atenção a Diversidade Sexual (CADS) e a Šecretaria Municipal

do Bem Estar Social (Sebes), promover ampla divulgação desta Lei para esclarecimento sobre os
direitos e deveres nela assegurados. .

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçilo.

Bauru, 25 de junho de 2.014.

RODRIGO E AGOSTINHO MENDONÇA
PREF O MUNICIPAL

SE ICOS

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO

Registradano Departamento de Comun cação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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ANEXo I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
(nome da Secretaria ou Órgao Municipal)

S enhor (a) ..........

.f

Nos termos do artigo da Lei n°
, de _ de de 2014, eu,

............................................(nome civil do interessido), portador dá Cédula de Identidade n° ....................... e

inscrito no CPF sob o n° .....es................., solicito a inólusão e uso do meu nome social "........................(indicação do
nome social)", -nos registros municipais relativos aos serviços públicos prestados por este órgão ou unidade.

Bauru, ............ .. ................................

(assinatura do interessado)



* PREFEITURA MUNICIPAL Î)E BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

(nome da Secretaria ou Órgão Municipal)

DECLARAÇÃO N

Eu, ..............................................(nome completo do servidor ou empregido público), registro
- funcional n° .........................., na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas, certifico que

................................ ....................(nome civil completo), portador da Cédula de ldentidade R.G.
n°........,............................ e inscrito no CPF/MF sob no..............................................., requereu a inclusão e uso do

nome social ".............................." (indicação do nome social) nos registros municipais relativos aos serviços

pablicos prestados por esse .............................................(indicação do órgão ou unidade prestadora do serviço

público), nos termos do artigo _ da Lei n°
, de _ de de 2014.

Bauru, . ...................................................

(assinatura e carimbo do servidor ou empregado público municipal)

Testemunhas:

1)..............(nome, R.G. e CPF)

(assinatura)

2)..............(nome, R.G. e CPF)

(assinatura)
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