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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subcomando Geral

Departamento de Gestão de Pessoal

 

Circular n.º 2/2020 - PMDF/DGP Brasília-DF, 24 de março de 2020

Aos senhores Chefes, Comandantes e Diretores

           

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 que foi declarada a situação de emergência, no âmbito da saúde pública no
Distrito Federal, pelo período de cento e oitenta dias, em razão do risco de pandemia do novo
coronavírus, estabelecida por intermédio do Decreto nº 40.475, de 28 de fevereiro de 2020;

Considerando que a Polícia Militar do Distrito Federal presta serviço essencial de interesse
público, de caráter ininterrupto, que impacta diretamente na sensação de segurança da comunidade;

E por fim, considerando as medidas mi�gadoras para o enfrentamento da crise do Covid-
19 estabelecidas pelo Comandante-Geral no Plano de Ação nº 01/2020, DETERMINO que a par�r da
quarta-feira, dia 25 de março de 2020, o expediente administra�vo da Corporação deverá ser dividido em
2 (dois) turnos, com 50% do efe�vo em cada um dos turnos, sendo o primeiro turno de 07h00 às 12h00 e
o segundo turno de 14h00 às 19h00, com o obje�vo de fazer com que os efe�vos da manhã e da tarde
tenham pouco ou nenhum contato uns com os outros, e consequentemente reduzindo a possibilidade de
um eventual contágio, bem como possa haver tempo hábil para que as equipes de serviços gerais
terceirizadas tenham condições de realizar a assepsia das áreas comuns.

A medida ficará em vigor até que seja declarada o fim da pandemia, ou determinação em
contrário.

Os Chefes, Comandantes e Diretores deverão adotar todas as providências para que tais
medidas sejam levadas a efeito, não olvidando outras ordens e diretrizes que es�verem em vigor.

 

Atenciosamente,

 
Assinado eletronicamente

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA - CEL QOPM
Subcomandante-Geral da PMDF

Documento assinado eletronicamente por SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA - CEL QOPM,
Matr.0050193-X, Subcomandante Geral, em 24/03/2020, às 14:58, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37522737 código CRC= 23C52741.
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