
DECRETO nº 637, de 28 de janeiro de 2016.

Regulamenta a Lei nº 3.506, de 10 de janeiro de 2002,
assegura  às  pessoas  transexuais  e  travestis  a
identificação  pelo  nome  social  no  âmbito  da
Administração Pública do Poder Executivo e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO o teor do art. 5°, § 9º, da Lei Orgânica do Município de Contagem  de 1990;

CONSIDERANDO o teor da Lei Municipal n° 3.506, de 10 de janeiro de 2002, que "estabelece penalidades aos
estabelecimentos que discriminam pessoas em virtude de sua orientação sexual";

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Este decreto regulamenta a Lei nº 3.506, de 10 de janeiro de 2002 e assegura às pessoas transexuais e
travestis a identificação pelo nome social no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo do município
de Contagem.

Parágrafo único. Este decreto tem alcance em todos os órgãos da Administração Pública Municipal direta e
indireta do Poder Executivo.

Art.2º Os agentes públicos deverão observar o disposto neste decreto no relacionamento com os administrados
e no exercício de suas atribuições.

Art.3º Para os fins específicos deste decreto, considera-se:

I - Discriminação, coação e atentado contra os direitos da pessoa declaradamente LGBT, os seguintes atos,
desde que comprovadamente praticados em razão da orientação sexual da vítima:

a) Constrangimento: a ação de ordem física, psicológica ou moral que, por qualquer meio, reduza a capacidade
de alguém fazer o que a lei lhe permite, ou a fazer o que ela não manda, praticada em logradouro público,
estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente privado;

b)  Proibição de ingresso ou permanência:  a  proibição de ingresso ou permanência  em logradouro público,
estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente privado;

c) Preterimento quanto à ocupação e/ou imposição de pagamento de mais de uma unidade, nos casos de hotéis,
motéis  e  similares:  os  atos  desta  natureza  praticados  em  logradouro  público,  estabelecimento  público  ou
estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente privado;

d)  Atendimento  diferenciado:  tratamento  diferenciado  em  relação  que  envolva  a  aquisição,  a  locação,  o
arrendamento ou o empréstimo de bem móvel ou imóvel, para qualquer finalidade;



e) cobrança extra para o ingresso ou permanência: os atos desta natureza praticados em logradouro público,
estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente privado;

II - Nome social: o nome público e notório pelo qual as pessoas travestis e transexuais se identificam e são
reconhecidas socialmente;

III - Identidade de gênero: a construção subjetiva individual, que perpassa dimensão do autorreconhecimento,
sendo  o  gênero  com  o  qual  as  pessoas  se  identificam  e  se  reconhecem  socialmente,  que  pode  ou  não
corresponder ao gênero atribuído no nascimento.

§1º Os agentes públicos municipais que, no efetivo exercício de suas atividades, praticarem atos previstos no
inciso I deste artigo, ficam sujeitos, no que couber, às sanções previstas na Lei nº 3.506, de 10 de janeiro de
2002, artigo 4º, independente das sanções civis e penais cabíveis, definidas em normas específicas.

§2º O poder público municipal penalizará, nos limites de sua competência, todo estabelecimento comercial,
industrial, entidades, representações, associações, sociedades civis ou de prestações de serviços, pela prática dos
atos  de  discriminação  previstos  neste  decreto,  quando  praticados  por  seus  proprietários  ou  prepostos,
independente das sanções civis e penais cabíveis, definidas em normas específicas.

CAPÍTULO II
DA GARANTIA DA UTILIZAÇÃO DO NOME SOCIAL

Art.4º Fica  assegurado  às  pessoas  transexuais  e  travestis,  que  solicitarem,  o  direito  de  utilização  de  seu
respectivo nome social, nos termos e condições dispostas neste decreto.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, fica assegurado às pessoas transexuais e
travestis, que solicitarem, o direito ao tratamento oral, exclusivamente, pelo nome social no trato social.

Art.5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta do Poder Executivo deverão
observar o nome social utilizado pelas pessoas transexuais e travestis, quando do atendimento destas no serviço
público, expedindo resoluções e outros instrumentos normativos, quando necessários ao adequado atendimento
à disposições de programas e projetos públicos.

Parágrafo único. Em conformidade ao disposto no art. 112, XI, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, é
dever dos agentes públicos municipais respeitar o nome social das pessoas que se considerem transexuais ou
travestis, evitando, no trato social, a utilização do respectivo nome civil.

Art.6º Dar-se-á preferência e precedência ao nome social, salvo quando a lei exigir a utilização do nome civil,
para  fins  de  preservação  da  segurança  jurídica  de  procedimentos  administrativos,  em  especial,  processos
seletivos e concursos públicos.

Parágrafo único. Serão aplicadas penalidades aos infratores que discriminarem pessoas em virtude de sua
orientação sexual, nos termos da Lei 3.506/2002.

Seção I
Da Garantia aos Agentes Públicos

Art.7º  Fica  assegurada  aos  agentes  públicos  a  utilização,  mediante  requerimento,  do  nome  social  em
documentos de identificação funcional e em comunicações internas de uso social no âmbito da Administração



Pública  do  Poder  Executivo,  sendo  respeitada,  em  todos  os  casos,  a  identificação  destes  pela  matrícula
respectiva.

§1º A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser exercida junto às unidades de gestão de pessoal dos
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, por escrito, mediante o preenchimento
e assinatura de requerimento próprio, conforme modelo próprio estabelecido em instrução normativa respectiva.

§2º Os documentos de identificação pessoal e funcional, bem como aqueles de comunicação interna, adotarão o
nome social para se referirem ou se reportarem àqueles que fizerem a opção de que trata o  caput deste artigo,
devendo constar obrigatoriamente o número de matrícula.

§3º As unidades de gestão de pessoal competentes farão constar dos assentamentos funcionais a opção de que
trata  o caput deste  artigo,  registrando  o  nome  social,  sem prejuízo  da  manutenção  do  nome  civil  nesses
assentamentos, garantindo, em instrumentos internos de identificação, o uso do nome social e, na manutenção
do registro administrativo, a vinculação entre o nome social e a identificação civil.

§4º Sempre que possível, as certidões e outros documentos para fins probatórios serão expedidos com a menção
ao  nome  social,  seguida  do  nome  civil  que  conste  dos  assentamentos  funcionais,  observados  os  demais
requisitos legais e regulamentares.

§5º Sem prejuízo do disposto no § 4º deste artigo e no artigo 6º deste decreto, sempre que cabível, àqueles
optantes na forma do caput deste artigo, nos atos e processos administrativos, a seu respeito, publicados na
imprensa oficial do município, far-se-ão constar o nome social, seguido do nome civil, entre parêntesis e do
número da matrícula. 

Seção II
Da Garantia aos Cidadãos nas Relações com o Poder Público

Art.8º Os munícipes e demais cidadãos que se considerem transexuais ou travestis, em seu relacionamento com
a Administração Pública direta e indireta no âmbito do Poder Executivo, poderão se identificar conjuntamente
por  seus  nomes  social  e  civil  quando  seja  necessário  o  preenchimento  de  fichas  cadastrais,  formulários,
prontuários e documentos congêneres,  sendo-lhes assegurado,  no que couber,  o disposto no artigo 7º deste
decreto.

§1º A pessoa transexual ou travesti poderá a qualquer tempo requerer a inclusão do nome social nos registros
dos sistemas de informação, cadastros, fichas, requerimentos, formulários, prontuários e congêneres.

§2º A pessoa transexual ou travesti interessada indicará, no momento do preenchimento do cadastro ou ao se
apresentar para o atendimento, o nome social que corresponda à forma pela qual se reconheça, é identificada,
reconhecida e denominada na forma do artigo 3º, II, deste decreto. 

Seção III
Da Defesa dos Direitos Humanos LGBT

Art.9º Todos os cidadãos podem comunicar às autoridades públicas municipais as infrações contra os direitos
da pessoa declaradamente LGBT.

§1º Recebida a comunicação referida no caput deste artigo, por fato sujeito às sanções previstas na Lei nº 3.506,
de 10 de janeiro de 2002, por autoridades públicas municipais diferentes daquela referida no §2º deste artigo,
será ela inicialmente encaminhada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, ou à autoridade
policial competente, quando sua natureza assim o exigir.



§2º  Perante a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, poderão ser diretamente comunicados,
por qualquer cidadão ou pessoa jurídica, fatos sujeitos às sanções previstas na Lei nº3.506, de 10 de janeiro de
2002.

§3º Recebida comunicação na forma dos parágrafos 1º e 2º deste artigo, a Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, nos termos do art. 7º, da Lei nº 3.506, de 10 de janeiro de 2002, promoverá sua apuração
preliminar, observados os procedimentos seguintes:

I - a Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania designará à Gerência de Diversidade Sexual ou,
sempre  que  considerar  necessário,  à  Comissão  Preliminar  de Apuração composta  por  3  (três)  cidadãos de
reputação ilibada, competência para a promoção da devida apuração dos fatos;

II - os agentes públicos designados, que serão designados pelo Secretário de Direitos Humanos e Cidadania,
oferecerão cópia da comunicação ao suposto infrator, com o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa
escrita e provas;

III - apresentada a defesa, os agentes públicos designados procederão as diligências e a instrução probatória que
entenderem necessárias, findas as quais proferirão parecer conclusivo dos fatos no prazo de trinta 30 (trinta)
dias;

IV - em caso de se decidir pelo reconhecimento dos fundamentos dispostos no inciso I do artigo 3º,  deste
decreto, os agentes públicos designados procederão ao disposto no inciso V deste parágrafo; em caso contrário
farão comunicar ao Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania as razões de seu desconhecimento;

V - concluída a tramitação no âmbito da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, será o parecer
acompanhado  da  especificação  dos  fatos  que  constituam os  fundamentos  de  sua  conclusão,  comunicando
imediatamente:

a) à Controladoria Geral do Município, observado o teor do artigo 20 da Lei Complementar n.º 142, de 29 de
maio de 2013, quando os fatos relatados se fizerem sujeitos às sanções previstas na Lei nº 3.506, de 10 de
janeiro de 2002, artigo 4º, e praticados na forma do artigo 3º, § 1º deste decreto;

b) à autoridade policial competente e/ou órgão do Ministério Público sempre que os fatos relatados envolvam
atos de violência ou outras formas de discriminação ou preconceito, cuja natureza configure infrações civis ou
penais.

§4º A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania acompanhará o andamento de todas as fases dos
processos administrativos respectivos.

§5º Ao suposto infrator é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

§6º A punição aplicada e sua graduação serão fixadas em decisão fundamentada, tendo em vista a gravidade da
infração, sua repercussão social e reincidência do infrator.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art.10 No prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação deste decreto, a Secretaria Municipal de
Administração, observado o disposto no artigo 23, II, da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013, fará
assegurar a utilização do nome social pelos agentes públicos optantes na forma do artigo 7º deste decreto, nas
seguintes situações:

I - Cadastro de dados e informações de uso social;

II - Comunicações internas de uso social;



III - Endereço de correio eletrônico;

IV - Identificação funcional de uso interno do órgão (crachá);

V - Lista de ramais do órgão; e

VI - Nome de usuário em sistemas de informática.

Parágrafo único. Atendendo ao disposto nos artigos 7º e 8º deste decreto,  todos os órgãos e entidades da
Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, promoverão
as necessárias adaptações nos procedimentos internos, normas, sistemas de informação, cadastros, programas,
projetos, ações, serviços, fichas, requerimentos, formulários, prontuários e congêneres para que estejam aptos ao
registro do “nome social”.

Art.11 Das decisões  proferidas  pela  Controladoria  Geral  do Município,  far-se-á  comunicação ao Conselho
Municipal dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – Conselho Municipal LGBT,
que  deverá  comunicar  ao  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  de  Minas  Gerais  –
CONEDH/MG, nos termos do Decreto Estadual n.º 43.683, 10 de dezembro de 2003.

Art.12 Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal  direta e indireta deverão capacitar  seus
servidores e demais agentes públicos para o cumprimento deste decreto.

Parágrafo único. A Administração Pública Municipal manterá programas educativos de combate a homofobia,
de promoção da cidadania, dos direitos humanos, e do respeito à diversidade e às individualidades.

Art.13 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Art.14 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de janeiro de 2016.

CARLOS MAGNO MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LETÍCIA DA PENHA GUIMARÃES
Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

ERICO NOGUEIRA DE SOUSA
Secretário Adjunto de Direitos Humanos e Cidadania


