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CARTA DE COMPROMISSO

AUMENTO DO ORÇAMENTO DA SMSU.
Majoração do orçamento da SMSU para 3% do orçamento geral da cidade. (A média
da região metropolitana é de 3% enquanto que aqui é de 0,97%)
CONTRATAÇÃO
A Guarda Civil Metropolitana tinha cerca de 6.200 agentes em 2004. Hoje, após 16
anos, o efetivo é composto por cerca de 5.950 agentes. Lei Municipal, combinada
com a Lei Federal 13022/14 permite que o efetivo da GCM possa alcançar até 15
mil policiais. A contratação de efetivo é pauta urgente. Assumir o compromisso de
elevação do efetivo dos atuais 5950 para um mínimo de 7000 integrantes ativos da
Guarda Civil Metropolitana no primeiro ano de governo.
REPOSIÇÃO SALARIAL
Comparando os reajustes que ocorreram no vencimento padrão (tabela salarial
geral) dos policiais da GCM com a inflação medida no período de 2015 até 2020,
apontam um déficit salarial de aproximadamente 32% de inflação. Um profissional
em início da carreira da GCM ganha cerca de metade do vencimento de um Policial
militar em início de carreira. Hoje o piso salarial de um policial da GCM é de R$
2.180,00, um dos menores do Estado de São Paulo.
REAJUSTE E REORGANIZAÇÃO DA DEAC
Reajustar a Lei Municipal 16.081, de 30 de setembro de 2014, que instituiu a Diária
Especial de Atividade Complementar (DEAC), aos integrantes do Quadro da Guarda
Civil Metropolitana mudando o vínculo de 3% do o valor da referência QGC-1, no
grau "A", inicial do cargo de Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe I, para o valor
de R$ 35,66 por hora trabalhada, sendo atualizado anualmente pela variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, ou outro que vier a substituí-lo, correspondente da
hora trabalhada.
Redução da carga horaria de 08 horas para 06 horas garantindo de fato aos
integrantes da Guarda Civil a oportunidade de melhor qualidade e vida.
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SMSU GERIDA POR SERVIDORES DA GCM.
Secretário Municipal de Segurança Urbana civil ou da carreira da Guarda Civil
Metropolitana e nas coordenadorias da estrutura da pasta colocando fim na
interferência de Coronéis da Policia Militar no gerenciamento da instituição.
ATUALIZAÇÃO DE ARMAMENTO
Em pleno 2020, temos 80% do efetivo da GCM utilizando revólver calibre 38.
Substituição para pistola semi-automatica e aquisição de armas longas.
Aquisição de armas de eletrochoque, visando reduzir ainda mais o histórico baixo
do índice de letalidade da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, propiciando ao
profissional da GCM de São Paulo o uso diferenciado da força garantindo um
atendimento conforme padrões internacionais.
CAPACITAÇÃO
A Guarda Civil Metropolitana conta hoje com uma estrutura de formação e
capacitação na Academia de Formação em Segurança Urbana é insuficiente.
Compromisso de ampliar a estrutura da atual academia de forma a oferta as
requalificações necessárias e aumentando a capacidade de formação de novos
integrantes.
INSPETORIA DO GABINETE DO PREFEITO
Retorno da inspetoria do gabinete do prefeito, subordinada ao comando.
RECONFIGURAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DA GCM
Volta da área geográfica original das unidades da GCM (vinculada a área das
Subprefeituras);
REAPARELHAMENTO DA CETEL
Fim do City Câmera e reaparelhamento e modernização do sistema da CETEL
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