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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, 
de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o 

prazo de recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para os 
projetos abaixo relacionados, na forma do texto original ou do último 

substitutivo apresentado: 
9) PL 679/2013 – Autores: Eduardo Tuma e Goulart  

PARECER Nº 53/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DI- ÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE 

SÃO PAULO EM 13/02/2014, PÁGINA 66, COLUNA 02.  

PARECER Nº 467/2014 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, PUBLICADO NO DIÁRIO 

OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 16/05/2014, PÁGINA 97, COLUNA 02.  

PARECER Nº 335/2015 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 19/03/2015, 

PÁGINA 87, COLUNA 04. 

PARECER Nº 610/2016 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 679/2013 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Eduardo Tuma e Antonio 
Goulart, visa proibir, no âmbito do Município de São Paulo, a fabricação, a venda, a 
comercialização e a distribuição, a qualquer título, de armas de brinquedo que sejam réplicas 
ou simulacros de armas de fogo de qualquer natureza. A proibição inclui brinquedos que 
disparem bala, bola, espuma, luz, laser e assemelhados, que produzam sons ou que projetem 
quaisquer substâncias que permitam a sua associação com arma de fogo, sendo excluídas as 
armas de pressão, em especial as de ar comprimido, airsoft e paintball, assim definidas em 
regulamentação expedida pelo Exército Brasileiro. 

O projeto determina que os estabelecimentos que comercializam brinquedos devem 
afixar mensagens com os seguintes dizeres: "Este estabelecimento não comercializa armas de 
brinquedo". 

O art. 3º trata das sanções administrativas no caso de seu descumprimento. 

Além disso, o projeto prevê que os possuidores e os proprietários de armas de 
brinquedo residentes no Município de São Paulo poderão entregá-las em postos de coleta 
destinados a este fim, mediante a emissão de certificado que comprove a entrega. Prevê, 
ainda, que o Poder Executivo, em ato público e solene, promoverá a destruição das armas de 
brinquedo. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela legalidade, com apresentação de substitutivo retirando do projeto os artigos que "cuidam 
de organização administrativa e ato concreto, matérias estas que incumbem ao Poder 
Executivo, uma vez que compete a ele a gestão, a organização e a execução dos serviços 
públicos municipais, na medida em que é o Prefeito, em razão de suas próprias atribuições, 
que terá melhores condições de aferir a demanda pelos serviços públicos em geral e, também, 
os recursos disponíveis para o custeio dos serviços, estabelecendo, assim, as ações a serem 
efetivadas." 
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Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, ao substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento em 06/04/2016. 

Jonas Camisa Nova - DEM - Presidente 

Aurélio Nomura - PSDB - Autor 

Abou Anni - PV 

Edir Sales - PSD 

Ota - PSB 

VOTO VENCIDO DO RELATOR RICARDO NUNES DA COMISSÃO DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N° 679/2013 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Eduardo Tuma e Antonio 
Goulart, visa proibir, no âmbito do Município de São Paulo, a fabricação, a venda, a 
comercialização e a distribuição, a qualquer título, de armas de brinquedo que sejam réplicas 
ou simulacros de armas de fogo de qualquer natureza. A proibição inclui brinquedos que 
disparem bala, bola, espuma, luz, laser e assemelhados, que produzam sons ou que projetem 
quaisquer substâncias que permitam a sua associação com arma de fogo, sendo excluídas as 
armas de pressão, em especial as de ar comprimido, airsoft e paintball, assim definidas em 
regulamentação expedida pelo Exército Brasileiro. 

O projeto determina que os estabelecimentos que comercializam brinquedos devem 
afixar mensagens com os seguintes dizeres: "Este estabelecimento não comercializa armas de 
brinquedo". 

Além disso, o projeto prevê que os possuidores e os proprietários de armas de 
brinquedo residentes no Município de São Paulo poderão entregá-las em postos de coleta 
destinados a este fim, mediante a emissão de certificado que comprove a entrega. Prevê, 
ainda, que o Poder Executivo, em ato público e solene, promoverá a destruição das armas de 
brinquedo. 

Na resposta do Executivo a quesitos desta Comissão, a Secretaria de Coordenação 
das Subprefeituras destacou que já existe matéria legislativa que trata do assunto, citando "a 
Lei Estadual n° 15.301, de 12 de janeiro de 2014, que trata sobre a proibição de fabricar, 
vender e comercializar armas de fogo de brinquedo no Estado de São Paulo... Ademais a 
municipalidade já possui regulamentação sobre o assunto na Lei Municipal n° 11.677/1994 a 
qual proíbe a comercialização, no Município de São Paulo, de armas de brinquedo que não 
possuam cores e formatos distintos das armas verdadeiras e regulamentada pelo Decreto n° 
34.086/1995. Nesse sentido, entendemos que a matéria encontra-se regrada pela 
municipalidade. No âmbito federal, com a aprovação do Estatuto do Desarmamento (2003), 
tanto a fabricação quanto a comercialização desses artigos, estão proibidos". 

Além disso, foi informado que, em relação "ao impacto orçamentário-financeiro não 
temos como mensurá-lo uma vez que não dispomos de dados quanto à dimensão do grupo de 
atividade e nem mesmo informações sobre os recursos humanos e materiais de cada 
SUBPREFEITURA responsável pelas ações fiscalizatórias. Entretanto, algumas unidades 
estão funcionando com sobrecarga e equipe técnica reduzida. É fato que, ao se estabelecer 
mais esta incumbência ao setor, este deverá tomar as medidas necessárias para 
acompanhamento e fiscalização". 

Destarte, apesar das elevadas intenções do nobre autor, levando em conta o acima 
exposto (em especial a informação clara sobre a situação de sobrecarga de trabalho, eis que 
qualquer atitude no sentido de dirimir essa situação tem impactos óbvios na situação fiscal do 
Município) e tendo em vista que o projeto gera despesas de caráter continuado, mas não 
apresenta demonstração do valor dessas despesas e da previsão orçamentária, consideramos 
que a matéria não deva prosperar. Ressalte-se que as exigências estabelecidas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal referentes a demonstrativos que mostrem tais dados (especificamente 
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art. 16 [que exige estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois subsequentes, acompanhada das premissas e metodologia de 
cálculo utilizadas] e art. 17 [que determina comprovação de que a despesa criada ou 
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais, contendo as premissas e metodologia 
de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais 
normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias]) situam-se no contexto da 
gestão orçamentária e financeira, e a análise sob o ponto de vista do impacto presente e futuro 
nas despesas insere-se na competência desta Comissão, conforme estabelece o art. 47, II, "e", 
do Regimento Interno. 

Contrário, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento em 27/04/2016. 

Abou Anni - PV - Contrário 

Adolfo Quintas - PSD 

Atílio Francisco - PTB - Contrário 

Aurélio Nomura - PSDB - Contrário 

Edir Sales - PSD - Contrário 

Jair Tatto - PT - Abstenção 

Ota - PSB - Contrário 

Ricardo Nunes - PMDB - Relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/04/2016, p. 125 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

