
 

 

Ofício nº 036/2020 – SINPOFESC 

 

Florianópolis, 30 de julho de 2020 

 

 

Ao Senhor 

RICARDO CUBAS CESAR 

Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal 

Florianópolis/SC 

 

Assunto: Medidas preventivas em missões policiais durante a pandemia de COVID-19 

 

 

Ilustríssimo Senhor Superintendente, 

 

 

Diante da situação de pandemia de Covid-19, sabemos que as restrições de locomoção, da 

prestação de serviços não essenciais e aglomeração são medidas indispensáveis para mitigar a 

propagação do vírus. 

Por outro lado, similar a outros, o serviço de segurança pública, no qual a Polícia Federal 

desempenha conceituada participação, classifica-se como essencial para a sociedade. Nesse 

sentido, para que os Policiais Federais possam desempenhar suas atribuições constitucionais 

muitas vezes são necessárias a realização de diligências com deslocamentos e atuações em 

equipes. 

É importante salientar que o Estado de Santa Catarina vem enfrentando aumento 

significativo de casos de Covid-19 nas últimas semanas, sendo a maioria das suas regiões 

classificadas atualmente como de “situação gravíssima” (vide https://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2020/07/29/sobe-para-12-o-numero-de-regioes-de-sc-em-situacao-gravissima-por-

causa-da-covid-19.ghtml). 

Diante desse cenário e, considerando fundamental que sejam adotadas todas as medidas 

cabíveis para proteção do efetivo desta Unidade Regional, em especial nos casos de viagens para o 

cumprimento de Ordens de Missão Policial classificadas como absolutamente indispensáveis, 

trazemos os seguintes questionamentos: 

- Há previsão de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todos 

os servidores que forem convocados?; 

- Caso haja briefing, quais medidas de prevenção serão adotadas (distanciamento, local 

aberto ou fechado, etc)?; 

- As viaturas estão preparadas para a eventual necessidade de condução de preso com 

segurança e proteção contra o COVID-19?; 

- Há pesquisa prévia quanto à disponibilidade de alojamento individual para os servidores, 

considerando que os hotéis estão com capacidade reduzida ou até mesmo fechados em várias 

localidades do Estado?; 
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- Há previsão de isolamento preventivo dos servidores após o cumprimento da OMP e 

retorno à unidade de origem?; e 

- Além da aferição de temperatura, há previsão de testagem para Covid-19 antes e/ou após 

cumprimento da OMP dos servidores que dela participarem? 

Estas e outras preocupações são trazidas pelos servidores sindicalizados ao SINPOFESC e 

entendemos que esclarecê-las, e quiçá publicá-las nesse período de pandemia, contribuirá para o 

bem-estar tanto físico como psicológico dos policiais, que têm consciência da importância e 

necessidade do seu mister. 

Encerro informando que o SINPOFESC se coloca à disposição para atuar em parceria com 

a SR/PF/SC visando ao bem estar de todos os servidores e colaboradores da Polícia Federal e, em 

extensão, dos seus familiares e de toda a coletividade. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

KARIN CRISTINA PEITER 

Presidente do SINPOFESC 
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