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PROJETO DE LEI N.°

450/2019

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos profissionais

de segurança a portarem armas não-letais e dá

outras providências.

Art. 1° - Ficam os profissionais de segurança obrigados a portarem
armas não letais no exercício de suas funções.

Art. 2.° - Fica a cargo da Secretaria Municipal de Segurança Urbana

estabelecer as normas que regem este presente projeto de lei.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por

conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário.

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

Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

Com o advento da tecnologia, hoje temos diversas opções de armas não

letais até mais eficazes que a simples utilização de armas de fogo.

Apesar dos delitos cometidos, é prerrogativa a valorização à vida, não
importando quem seja a pessoa.

Diversos casos de óbito por mau uso de armas de fogo, inclusive por

conta de vigilantes despreparados, foram noticiados.

A competência concorrente do município é corroborada nos artigos 30 e
182 da Constituição Federal:

"... Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;...

... Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder

público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem-estar de seus habitantes...”
Portanto com o intuito de garantir a segurança e o bem-estar de sua

população considero estar dentro da legalidade a presente propositura.

Por este motivo solicito aos mpus pares a aprovação do presente projeto
de lei.
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