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"Dispõe sobre parâmetros para o Poder Executivo instituir a Guarda Mirim no ambiente 
escolar, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º - O Poder Executivo, em sua política educacional para o ensino fundamental e 
médio, instituirá e promoverá de modo interdisciplinar, a Guarda Mirim que integrará o projeto 
político pedagógico de cada unidade educacional. 

Parágrafo único. A Guarda Mirim a que se refere o caput deste artigo pautar-se-á pelos 
seguintes parâmetros: 

I - será composta por crianças e adolescentes com idade entre 10 (dez) e 17 
(dezessete) anos, regularmente matriculados e frequentando escolas de ensino fundamental 
ou médio da rede pública ou privada; 

II - o trabalho pedagógico deverá contemplar a educação e a formação dos integrantes 
da Guarda Mirim nos princípios elementares de cidadania, nas noções elementares de 
primeiros socorros e respeito ao meio ambiente; 

III- incutir nos integrantes da Guarda Mirim o culto à Pátria, aos seus símbolos, 
tradições e instituições; 

IV- envidar esforços para realizar visitas aos órgãos públicos com o fito de, através de 
aula prática, ensinar aos Guardas Mirins o que são bens, serviços e instalações públicas. 

Art. 2º - Instituições da sociedade civil organizada e entidades públicas poderão 
contribuir com sugestões, informações, recursos humanos e materiais para viabilizar a 
consecução dos objetivos desta lei, através da celebração de acordos, convênios e parcerias 
com o Poder Público Municipal. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões. Às Comissões competentes." 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/05/2017, p. 106 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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