ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
LEI Nº. 427/2014, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA, O RECONHECIMENTO DA
LIBERDADE DE ORIENTAÇÃO, PRÁTICA,
MANIFESTAÇÃO,
IDENTIDADE
E
PREFERÊNCIA SEXUAL ENTRE PESSOAS
HOMOAFETIVAS,
E
ESTABELECE
PENALIDADES AOS ESTABELECIMENTOS
LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO, QUE
DESCRIMINEM PESSOAS EM VIRTUDE DE
SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL.

A Prefeita Municipal de Abaetetuba, Francineti Maria Rodrigues
Carvalho, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do município de Abaetetuba, o
reconhecimento da liberdade de orientação, prática, manifestação, identidade e
preferência sexual, estabelecendo penalidades aos estabelecimentos
localizados no município que descriminem pessoas em virtude de sua
orientação sexual.
Art. 2º Dentro do âmbito de sua competência, o poder Executivo Municipal
Notificará e se necessário Punirá todo estabelecimento comercial, industrial,
prestador de serviços, entidades, representações, associações e sociedades
civis que, por ato de seus proprietários, prepostos ou responsáveis,
discriminarem pessoas em razão de sua orientação sexual ou contra elas
adotar atos de coação ou violência.
Art. 3º Entende-se por discriminação a adoção de medidas não previstas na
legislação pertinente, tais como.
I. Constrangimento ou exposição ao ridículo;

II. Proibição ou cobrança extra para ingresso ou permanência;
III. Atendimento diferenciado ou selecionado;
IV. Preterimento quando da ocupação e ou imposição de pagamento de
mais de uma unidade, nos casos de hotéis ou similares;
V. Preterimento em aluguel ou aquisição de imóveis para fins residenciais,
comerciais ou de lazer;
VI. Preterimento em exames, seleção ou entrevista para ingresso em
emprego;
VII. Preterimento em relação a outros consumidores que encontre em
idêntica situação;
VIII. Adoção de atos de coação, de ameaça ou de violência.
IX. Inibir ou proibir a admissão ou o acesso profissional em qualquer
estabelecimento público ou privado em função da orientação sexual
do profissional;
X. Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão
homossexual, bissexual ou transgênero, sendo estas expressões e
manifestações permitidas aos demais cidadãos.
Art. 4º No caso de o infrator ser agente do poder público, o
descumprimento da presente Lei será apurado mediante processo
administrativo pelo órgão competente, independente das sanções civis e
penais cabíveis definidas em norma especifica.
Art. 5º O cidadão homossexual, bissexual ou transgênero, que for vítima
de atos discriminatórios, poderá apresentar sua denúncia pessoalmente ou por
carta,
telegrama,
via
Internet ou fax ao órgão Municipal competente e/ou a organizações não
governamentais de defesa da cidadania e direitos humanos situadas em
Abaetetuba.
Art. 6º A fiscalização do cumprimento da presente Lei é de
responsabilidade do Poder Executivo Municipal.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, EM 29 DE
DEZEMBRO DE 2014.

Francineti Maria Rodrigues Carvalho
Prefeita Municipal de Abaetetuba.

