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PARECER 1440/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 259/2011. 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do vereador Adolfo Quintas, que "autoriza ao 
Poder Executivo o policiamento fixo, de Guarda Civil metropolitano em todas as escolas 
municipais, bem como em outros equipamentos públicos municipais, no âmbito do Município de 
São Paulo, e dá outras providências." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, o autor entende ser 
necessário o acompanhamento constante do efetivo da Guarda Civil Metropolitana junto à 
escolas municipais de modo a inibir a ação de delinquentes, o que ameaça todo o trabalho de 
professores, dirigentes e outros indivíduos que atuam na área de educação. 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto, sob a 
forma do substitutivo proposto abaixo, apresentado a fim de tornar a redação original mais 
clara, sem modificar o teor da iniciativa. 

 

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PROJETO DE 
LEI 259/2011 

"Autoriza o Poder Executivo a determinar o policiamento fixo, por meio da Guarda Civil 
Metropolitana em todas as escolas municipais, bem como em outros equipamentos públicos 
municipais, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a determinar junto às Escolas Municipais da 
Cidade de São Paulo, o policiamento pela Guarda Civil Metropolitana, com a finalidade de 
proteger o patrimônio público municipal, bem como dirigentes, professores, alunos e demais 
servidores. 

Parágrafo Único - A autorização expressa no caput do artigo se estende a todos os 
equipamentos públicos municipais, que porventura possam em razão das circunstâncias de 
localização, serem objeto de danos e/ou outras situações iminentes de perigo. 

Art. 2º Os responsáveis pelo comando da Guarda Civil Metropolitana em conjunto com 
as áreas responsáveis pela Segurança Urbana e Educação no Poder Executivo estabelecerão 
e determinarão o efetivo para melhor atender a demanda das escolas e dos equipamentos 
públicos municipais. 

Art. 3º 5º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 6 (seis) meses, contado da data de sua publicação. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias própria, suplementadas, se necessário. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 26 de agosto de 2015. 

Valdecir Cabrabom - (PSDB) - Relator 

Alessandro Guedes - (PT) 
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Jonas Camisa Nova (Democratas) 

Mário Covas Neto - (PSDB) 

Rodolfo Despachante - (PHS) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/08/2015, p. 93 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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