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PARECER Nº 26/2018 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 190/2014 

 O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, visa tornar 
obrigatório o uso de pistola calibre 380 para o efetivo da Guarda Civil Metropolitana do 
Município de São Paulo. 

A obrigatoriedade prevista refere-se aos integrantes da Guarda Civil Metropolitana que 
exerçam atividades operacionais e atendam as exigências da Lei Federal que dispõe sobre 
registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. 

Segundo a justificativa, a Corporação conta, atualmente, "com aproximadamente 6.000 
integrantes e 4.000 revólveres calibre 38, com quase 10 anos de uso, que necessitam a 
reposição imediata e complemento para que o número de armas de fogo seja compatível com 
o número de efetivo". 

Em resposta a quesitos desta Comissão, o Executivo informou que "a estimativa de 
impacto orçamentário-financeiro seria de R$ 13.129.620 (treze milhões, cento e vinte e nove 
mil e seiscentos e vinte reais)"; e que "a escolha do armamento precisa submeter-se à análise 
da função desempenhada pela GCM, nos limites traçados pela legislação, e não à comparação 
com o utilizado por outras instituições constitucionalmente incumbidas da segurança pública e, 
tendo em vista a limitação orçamentária, é preciso dar prioridade às necessidades prementes 
da instituição, sendo certo que a obrigação legal de substituição de todo o armamento 
demandaria o emprego de uma quantidade enorme de recursos em detrimento de outras áreas 
em que essa verba se mostra imprescindível". Conclui-se, então, que a propositura não atende 
aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Em vista do exposto, apesar das louváveis intenções do Autor, contrário é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 28/02/2018. 
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