
Através de uma parceria entre o Exército e a 
União, todos os municípios brasileiros têm 
obrigação por lei operacionalizar os serviços 
militares como o alistamento. Em São Paulo, 
o prefeito - por conta de suas inúmeras 
atribuições - delega essa tarefa ao supervisor 
geral das Juntas de Serviço Militar que está 
subordinado a Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana. O supervisor tem a ajuda 
de delegados nas cinco regiões da capital, e 
esses por sua vez ficam responsáveis pelas 
juntas de suas áreas. São 20 endereços, mais 
a junta de supervisão geral, disponíveis para o 
atendimento ao público. 

No todo são cinco oficiais do exército e 
aproximadamente cento e cinqüenta 
servidores públicos empenhados no trabalho 
de ajudar os paulistanos a cumprirem suas 
obrigações militares.  E é muito trabalho! 
São Paulo é a cidade que mais alista jovens, 
chegando a representar sozinha 10% do total 
de alistamento do país. Só no ano passado, e 
considerando apenas a “classe de 95” (nascidos 
nesse ano), foram cerca de 100 mil homens. 

Vale ressaltar que o alistamento militar é 
só um dos serviços oferecidos pelas juntas, 
que também emite certificados de isenções, 
dispensa de incorporações, regulariza 
documentação dos cidadãos alistados no 
exterior, entre outros. Para saber mais sobre os 
serviços acesse: 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
seguranca_urbana/juntas_militares
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JUNTAS DO SERVIÇO 
MILITAR DE SÃO PAULO 
- Nova supervisão geral



O Novo Supervisor Geral 
O 1º Tenente Gilson Kazuo Watinaga, 49 anos, é militar da 
Reserva Remunerada do Exército Brasileiro. Incorporou às 
fileiras do Exército em 1983 no 37º Batalhão de Infantaria 
Motorizada através de processo do Serviço Militar Inicial. 
Cursou a Escola de Sargentos das Armas em 1985, e serviu 
nas seguintes Organizações Militares: 2ª Companhia de 
Comunicações, 3ª Companhia de Inteligência e Escritório 
da Presidência da Republica em São Paulo.

Metas Da Nova Gestão
                                         
- Melhorar a estrutura de trabalho no tocante ao 
atendimento ao cidadão; 

- Melhoria do ambiente de trabalho, saúde do Servidor e 
relações interpessoais; 

- Ajustar a rotina dos processo de trabalhos das JSM; e

- Divulgar o agendamento eletrônico e pré-alistamento, 
assim como os demais serviços oferecidos pelas JSM. 

Estrutura Das Juntas

“A qualidade do ambiente de trabalho 
resulta no bom atendimento”
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Contatos para sugestões e reclamações: 
smsumimprensa@prefeitura.sp.gov.br
Telefones: 3124-5192 / 3124-5193 / 3124-5194
Endereço: Rua Augusta, 435 - Centro


