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PROJETO DE LEI 01-00279/2015 do Vereador Ota (PROS) 
""Dispõe sobre o uso e porte de armas brancas no âmbito do município de São Paulo, 

e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º- Fica proibido, no âmbito da cidade de São Paulo, o porte de armas brancas em 
locais públicos e de uso comum, sem autorização do poder público municipal. 

§ único - Para efeitos desta Lei, são consideradas armas brancas os artefatos 
cortantes, perfurantes e perferucortantes, normalmente constituídos por peça em lâmina ou 
oblonga (cf. art.3º do Decreto Federal 3665/2000), que possa causar lesão grave ou morte a 
qualquer pessoa, cuja lâmina tenha 10 (dez) centímetros ou mais, tais como, mas não limitado 
a facas, punhais ou similares. 

Art. 2º- Igualmente fica vedada a venda de armas brancas para menores de 18 
(dezoito) anos, bem como a venda e exposição das referidas armas por ambulantes e 
similares. 

Art. 3º - O descumprimento ao disposto nesta Lei implicará em multa de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), dobrando seu valor a cada reincidência. 

Art. 4º- Os profissionais ou usuários de armas brancas que as utilizem justificadamente 
como ferramenta ou utensílio necessários ao desenvolvimento de suas atividades, deverão 
cadastrar-se junto à Prefeitura, recebendo a devida autorização para seu manuseio e 
transporte. 

§ 1º- Como profissionais e usuários, a título de exemplo, são considerados para os 
efeitos desta Lei os cozinheiros, artistas, costureiras, feirantes, ambulantes, praticantes de 
caça e pesca, açougueiros e demais que se enquadrarem na presente Lei, conforme definido 
em sua regulamentação. 

§ 2º - Os profissionais e usuários de que trata este artigo terão o prazo de 90 (noventa) 
dias para se cadastrarem junto à Prefeitura de São Paulo, contados da publicação da 
regulamentação desta Lei. 

Art. 5º- O Poder Executivo Municipal estabelecerá por meio de regulamento a forma de 
fiscalização e aplicação da multa estabelecida nesta Lei. 

Art. 6º- O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei em 90 (noventa) dias, 
contados da sua publicação. 

Art. 7º - As despesas decorrentes da implementação desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/06/2015, p. 78 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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