
DECRETO REGULAMENTA O PORTE DE ARMA DE FOGO PELA GUARDA MUNICIPAL

   

  

   Foi publicado no Diário Oficial do Município, edição 1558, de 2 de maio, o Decreto Nº 178,
que regulamenta o porte de arma de fogo e munição pela Guarda Municipal de São Carlos,
instituição criada pela Lei Municipal Nº 12.895 de 31 de outubro de 2001.

  

    

  

   O decreto foi publicado considerando o disposto da Lei Federal nº 10.826/2003, que
disciplina o registro e a posse de armas de fogo e dispõe sobre a aquisição, o cadastro, o
registro, o porte e a comercialização de armas de fogo. Além disso, considerou o Acordo de
Cooperação Técnica celebrado em 26 de março de 2019 com a Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal do Estado de São Paulo.

  

    

  

   O porte de arma de fogo será concedido ao Guarda Municipal que comprovar a realização de
treinamento técnico, observadas as normas estabelecidas na legislação aplicável. O porte de
arma de fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo. A cautela de arma de
fogo é ato consecutivo ao porte, pelo qual a Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Defesa Social cede ao Guarda Municipal o uso da arma de fogo de propriedade da Prefeitura
Municipal. Para efeitos deste Decreto, denomina-se cautela fixa de arma de fogo, a cessão de
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armamento sem prazo determinado; cautela diária de arma de fogo, a cessão e devolução
diária de armamento, que compreenderá o período entre a assunção do serviço e seu término;
cautela emergencial de arma de fogo, a concessão extraordinária e imediata de nova arma de
fogo ao Guarda Municipal envolvido em ocorrência policial que resulte na perda ou apreensão
da arma de fogo.

  

    

  

   Em 2019 o prefeito Airton Garcia entregou ao comando da Guarda Municipal de São Carlos
50 pistolas Taurus, calibre 380, adquiridas com recursos do próprio município. A instituição já
tinha outros 60 revólveres calibre 38 que foram doados para São Carlos pela Prefeitura de
Campinas, por meio da Academia da Guarda Municipal de Campinas Drº Ruyrillo de
Magalhães.

  

    

  

   De acordo com Michael Yabuki, comandante da Guarda Municipal, essa é mais uma etapa
superada para que os agentes de São Carlos trabalhem armados. “Estamos treinando os
guardas que passam por mais um curso presencial prático de tiro. Nós temos hoje,
descontando licenças e férias, 150 agentes e 114 armas, sendo 4 de calibre 12, porém a
Secretaria de Segurança Pública já programou a aquisição de mais pistolas. Precisamos ter
armas suficientes para todos os guardas ter a carga, mesmo que em alguns postos uma arma
poderá ser repassada de um turno para outro. Porém cada Guarda Municipal somente
receberá o armamento com a entrega da Carteira de Identidade Funcional, que será
documento obrigatório para que o servidor porte arma de fogo”, explicou Yabuki, acreditando
que até o fim desse mês os agentes já comecem trabalhar armados.

  

    

  

   “São Carlos está dando mais um passo muito importante para o armamento da GM. Essas
armas são importantes para a defesa dos nossos agentes. Não se arma uma instituição para
ataque, mas para defesa. Lembramos que desde 2017 a Prefeitura vem investindo na troca da
frota da Guarda, na troca dos coletes balísticos, de rádios, dando mais segurança para o
trabalho da corporação. Também adquirimos com ajuda do presidente da Câmara, Lucão
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Fernandes, 4 armas calibre 12, mais potentes, para apoio e uso em situações mais
complexas”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini.

  

    

  

   O prefeito Airton Garcia ressaltou que a GM foi criada para garantir o patrimônio público, mas
hoje ocupa lugar de destaque na segurança pública. “O esforço e o empenho dos guardas
municipais de São Carlos devem ser reconhecidos, por isso, sempre temos em mente medidas
para valorizar a corporação, melhorando as condições de trabalho”.

  

    

  

   A Guarda Municipal de São Carlos foi criada pela Lei Municipal Nº 12.895 de 31 de outubro
de 2001, porém iniciou suas atividades em 2003. Com 19 anos de criação e 17 de prestação
de serviço, a GM conta 159 agentes no total, possui uma Central de Monitoramento com 40
câmeras, um posto fixo ao lado do Cemitério Nossa Senhora do Carmo e via sistema de
alarme monitora locais públicos, além de manter o canil, sendo a instituição em São Carlos que
possui cães para auxiliar em operações policiais.
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