SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Gabinete do Secretário
Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100
Telefone: 3124-5116/5104
Informação SMSU/GAB Nº 034393020
São Paulo, 15 de outubro de 2020.

SGM/GAB
Senhor Secretário,

Tendo em vista que foi constatado um aumento considerável de pessoas que estão transitando
pelas áreas da Subprefeitura da Sé e da Mooca, principalmente nas áreas de maior concentração
comercial e adjacências, estamos propondo que seja avaliada a possibilidade de que seja
firmado um Convênio entre o ESTADO e o MUNICIPIO para a conjugação de esforços visando
melhorar a sensação de segurança pública nestas Regiões e a manutenção e/ou redução de
indicadores criminais.
Foi verificado que há um aumento da sensação de insegurança dos munícipes residentes e
trabalhadores dessas regiões, intensificado como um efeito secundário da pandemia que atingiu
o país e principalmente as grandes cidades.
A experiência da Secretaria da Segurança Pública revela que o aumento de pessoas
desocupadas nas ruas também é ambiente fértil para que o traficantes de entorpecentes tentem
se instalar nessas regiões para aumentar sua capilaridade e lucratividade, angariando novos
consumidores que se encontram em situação de vulnerabilidade, comprometendo a saúde delas,
gerando impacto em diversas áreas de atuação social da PREFEITURA, alimentando outras
ações criminais para a manutenção do vício, além de impactar o sistema de saúde, num ciclo
perverso e contínuo e que consume recursos do poder público para atuar nos seus efeitos.
Considerando, portanto, o fundamento constitucional capitulado no artigo 144, de que segurança
pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, a PREFEITURA propõe, em
comum acordo com o ESTADO, que seja avaliada a possibilidade de firmar um convênio para
desenvolvimento da Ativ DEJEM, para colaborar com a manutenção da segurança pública
implementando a atuação de policiais militares em atividades estritamente ostensiva e
operacional, no período de pandemia e o que se espera se o pós pandemia, e que por vezes
poderá atuar em conjunto com funcionários municipais, prestando apoio estritamente policial,
criando condições, portanto, de que todo o efeito social perverso decorrente do aumento da
criminalidade seja contido.
Num primeiro momento estima-se em disponibilizar 700 vagas diárias para esta atividade no
período da assinatura até 31/12/2020.
O valor estimado das despesas é de R$R$11.708.983,80.
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Para maior detalhamento do ajuste, e melhor análise de suas condições, estamos juntando uma
minuta de convênio para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por Celso Aparecido Monari, Secretário Municipal de
Segurança Urbana, em 15/10/2020, às 11:44, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e
art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 034393020 e o código
CRC 11749A8A.

Referência: Proces s o nº 6029.2020/0016734-0
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SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
Gabinete do Secretário
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:
Encaminhamento SGM/GAB Nº 034404437
São Paulo, 15 de outubro de 2020.

SMSU-GABINETE
Sr. Secretário,

SGM-AJ
Sra. Procuradora Assessora Chefe,

De ordem do Sr. Secretário de Governo:
SGM-AJ, solicito análise e manifestação.
SMSU-G, segue para adoação das providências de natureza economico-financeira.

Tatiana Regina Rennó Sutto
Chefe de Gabinete - SGM
Documento assinado eletronicamente por Tatiana Regina Renno Sutto, Chefe de Gabinete, em
15/10/2020, às 11:59, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 034404437 e o código
CRC DEFAB50E.

Referência: Proces s o nº 6029.2020/0016734-0

Encaminhamento SGM/GAB 034404437
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Gabinete do Secretário
Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100
Telefone: 3124-5116/5104
Informação SMSU/GAB Nº 034405577
São Paulo, 15 de outubro de 2020.
URGENTE

SMSU/CAF
Senhor Coordenador,

Encaminho o presente para conhecimento e providências quanto ao solicitado em link.
034404437, com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por Celso Aparecido Monari, Secretário Municipal de
Segurança Urbana, em 15/10/2020, às 12:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e
art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 034405577 e o código
CRC 03F9A248.

Referência: Proces s o nº 6029.2020/0016734-0
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Coordenação de Administração e Finanças
Rua da Consolação, 1379, 8º andar - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100
Telefone: 3124-5113
Informação SMSU/CAF Nº 034407615
São Paulo, 15 de outubro de 2020.

SMSU/CAF/DOF
Senhor Diretor,

Diante da documentação acostada, encaminho o presente para ciência e providências que couberem,
com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por Vlademir Saraiva Racorti, Coordenador(a) Geral, em
15/10/2020, às 12:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 034407615 e o código
CRC D7ECDB23.

Referência: Proces s o nº 6029.2020/0016734-0
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Divisão de Orçamento e Finanças
Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100
Telefone: 3124-5102/3124-5129
Encaminhamento SMSU/CAF/DOF Nº 034416970
São Paulo, 15 de outubro de 2020.
SMSU/CAF
Senhor Coordenador,

Devidamente anotado e permi mo-nos informar que por meio do processo
6029.2020/0016760-0 estamos dando ciência do assunto e solicitando recursos suplementares a
SF/SUPOM/CGO/DIMOV.
Desta feira, visto o encaminhamento dado ao presente em 034393020 solicitamos seu
envio a SGM/AJ.
Documento assinado eletronicamente por Cláudio Vinicius Moreira Marques, Diretor(a) de
Divisão Técnica, em 15/10/2020, às 14:36, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art.
8º, inciso I do Decreto 55.838/2015
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 034416970 e o código
CRC 3C3A1660.

Referência: Proces s o nº 6029.2020/0016734-0

Encaminhamento SMSU/CAF/DOF 034416970
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Coordenação de Administração e Finanças
Rua da Consolação, 1379, 8º andar - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100
Telefone: 3124-5113
Informação SMSU/CAF Nº 034417702
São Paulo, 15 de outubro de 2020.

SMSU/GAB
Senhor Secretário,

À vista do con do na informação 034416970, res tuo o presente para ciência das providências
adotadas e retorno à SGM/GAB.

Documento assinado eletronicamente por Vlademir Saraiva Racorti, Coordenador(a) Geral, em
15/10/2020, às 14:45, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 034417702 e o código
CRC 02D3538B.

Referência: Proces s o nº 6029.2020/0016734-0
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Gabinete do Secretário
Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100
Telefone: 3124-5116/5104
Informação SMSU/GAB Nº 034430455
São Paulo, 15 de Outubro de 2020.
SGM/GAB
Senhor Secretário,
Restituo-lhe com as informações de link 034417702, que acompanho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Documento assinado eletronicamente por Celso Aparecido Monari, Secretário Municipal de
Segurança Urbana, em 15/10/2020, às 17:44, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e
art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 034430455 e o código
CRC BF3F31FB.

Referência: Proces s o nº 6029.2020/0016734-0
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