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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comando Geral

Subcomando Geral

 

Circular n.º 19/2020 - PMDF/SUBCMT Brasília-DF, 24 de março de 2020

Assunto: Regulamentação do teletrabalho no âmbito da PMDF.

 

 

Senhores Chefes, Diretores e Comandantes,

 

Tendo em vista o con�do na Portaria n° 036/2020-GAB/SSP/DF, DE 17 DE MARÇO DE 2020,
da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, publicada no DODF nº 053, de 19 de
março de 2020, pág. 4, especificamente em seu art. 4º, caput e §1º, informo que está autorizada a
execução de a�vidades em regime de teletrabalho aos policiais militares e civis comissionados que se
enquadrarem nas seguintes situações:

1. Idosos (acima de 60 anos), grávidas e lactantes, mediante autorização do Chefe de
Departamento respec�vo;

2. Portadores de doenças graves crônicas (imunossuprimidos, diabé�cos, cardiopatas,
hipertensos, asmá�cos, pneumopatas, nefropatas, portadores de câncer em tratamento), mediante
apresentação de relatório médico homologado junto ao CPSO/DAM/DSAP.      

Não se aplica aos policiais militares e aos civis comissionados da PMDF o con�do no art. 5º
da Portaria n° 036/2020-GAB/SSP/DF, DE 17 DE MARÇO DE 2020, da Secretaria de Estado de Segurança
Pública do Distrito Federal. 

Por fim, caberá à chefia imediata do policial militar ou civil comissionado que se enquadrar
nas hipóteses constantes na presente circular o controle de frequência e o registro do afastamento do
local de trabalho para o exercício das funções em regime de teletrabalho, além do devido
acompanhamento do cumprimento das a�vidades e da produ�vidade.  

 

 

 

Atenciosamente,
 

 

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA – CEL QOPM

Subcomandante-Geral

 

 

Senhores Chefes, Diretores e Comandantes.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA - CEL QOPM,
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Matr.0050193-X, Subcomandante Geral, em 24/03/2020, às 18:54, 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= 37540818 código CRC= 7D5006F0.
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