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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
 

PORTARIA DE 19 DE AGOSTO DE 2020

                                                             

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência prevista no
art. 4º da Lei Federal n° 6.450, de 14 de outubro de 1977, combinado com os incisos I, II e III do art. 8º do
Decreto Federal nº 10.443, de 28 de julho de 2020; e

 

Considerando a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo
Coronavírus (COVID-19), anunciada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020;

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 03 de Fevereiro de 2020, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), nos termos do Decreto
Federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;

Considerando que o Decreto Distrital nº 40.924, de 26 de junho de 2020, declara estado de calamidade
pública no âmbito do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus;

Considerando que o cenário epidemiológico do novo Coronavírus no Distrito Federal é de alta
gravidade, com a confirmação de inúmeros novos casos de contaminação;

Considerando que foi anunciada a suspensão do retorno das aulas nas escolas públicas, por tempo
indeterminado, mediante decisão conjunta do Governador do Distrito Federal e dos  Secretários de
Educação e de Saúde; 

Considerando a necessidade de evitar o aumento do contágio pelo novo coronavírus no âmbito
das a�vidade educacionais na PMDF;

Considerando o teor do art. 248 do Regulamento Geral de Educação - RGE da Polícia Militar do Distrito
Federal, o qual dispõe que o regime de desenvolvimento dos cursos e dos respec�vos componentes
curriculares devem estabelecer as condições apropriadas para a aquisição dos conhecimentos
pretendidos;

Considerando o disposto no art. 249 da RGE, o qual enuncia que as a�vidades educacionais na
Corporação também poderão ser realizadas na modalidade de Educação a Distância (EaD), desde que os
componentes curriculares a serem desenvolvidos estejam definidos nas matrizes curriculares dos cursos;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Suspender a realização de a�vidades educacionais na modalidade presencial no âmbito da
Corporação, por 30 (trinta) dias, a par�r de 20 de agosto de 2020.

Parágrafo único. Encerrado o prazo previsto no caput, o retorno das a�vidades educacionais na
modalidade presencial está condicionado a evolução do cenário epidemiológico do novo Coronavírus no
Distrito Federal, conforme manifestação das autoridades sanitárias.

Art. 2º Cabe ao Departamento de Educação e Cultura, observados os protocolos e medidas de
segurança em face do novo coronavírus, na forma da lei e dos atos regulamentares:

I - adotar procedimentos de ajuste do regime acadêmico dos cursos da Corporação, compreendendo
os respec�vos componentes curriculares;
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II - empregar os alunos do Curso de Formação de Oficiais em apoio às Unidades Operacionais, observados
os protocolos conjuntos com o Departamento de Operações. 

Art. 3º O Subcomandante-Geral poderá estabelecer novas orientações que se fizerem necessárias ao
esclarecimento e definição complementar de parâmetros para o cumprimento da presente Portaria,
ouvidos os Chefes do Estado-Maior e do Departamento de Educação e Cultura.

Art. 4º Ficam revogadas as Portarias de 27 de julho de 2020 e de 30 de julho de 2020.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JULIAN ROCHA PONTES - Cel QOPM

Comandante-Geral
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