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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento Operacional

Protocolo do DOP

 

Circular n.º 160/2020 - PMDF/DOP/PROT Brasília-DF, 24 de março de 2020

Senhores Comandantes,

 

Ao tempo em que os cumprimento, encaminho a Vossas Senhorias o Plano de Ação
01/2020 37477901  e determino que sejam realizadas as seguintes medidas por parte dos Comandos de
Policiamento Regionais e Especializados:        

                                                                  

- Determino que as viaturas fiquem com os vidros abertos durante todo o patrulhamento, buscando
maior ven�lação natural, com a vedação do uso do ar-condicionado;

- Autorizo, imediatamente, o uso do uniforme 6º A para o serviço operacional, com u�lização de manga
longa durante o turno de serviço;

- Informo que cabe ao DF Legal fiscalizar o cumprimento do decreto quanto ao não funcionamento dos
estabelecimentos comerciais, bem como, boates, salões de festas, clubes, praças, parques, e que a PMDF
atuará em apoio aos órgãos do GDF, conforme vem ocorrendo há dias, não hovendo, portanto, nesta
momento, a necessidade de atuação isolada da PMDF nesta fiscalização;

- Autorizo o emprego do efe�vo do CFP VI, no policiamento motorizado  12x36 diurno, desde que
comandados por policiais militares mais an�gos, a fim de melhor atender às demandas operacionais e a
preservação da saúde dos policiais militares ;

- Informo-vos, ainda, que não há necessidade, neste momento, de ação por parte dos policiais militares
no sen�do  de solicitar que as  pessoas em circulação em via pública se recolham a suas casas, u�lizando
o megafone das viaturas. Quando houver determinação legal nesse sen�do será determinado a adoção
de tal medida.   

 

 

Atenciosamente,

 

AGRÍCIO DA SILVA – CEL QOPM

Chefe do DOp

 

 

Senhores Comandantes:

CPAM – CPESC – CPAER - CME – CPMON – CPTRAN - CPRL - COPOM

CPRM – CPRO – CPRS – II CPRL – II CPRM – II CPRO – II CPRS - SEOPS

BRASÍLIA – DF
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Documento assinado eletronicamente por AGRICIO DA SILVA - CEL QOPM, Matr.0050152-2,
Chefe de Seção, em 24/03/2020, às 19:14, 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= 37538274 código CRC= F673BDA5.
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