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 Ofício n° xxxx/2020 

 

Salvador, 20 de abril de 2020. 

 

À Sua Excelência o Senhor 

Bernardino Brito Filho 

Delegado Geral 

Gabinete do Delegado Geral - GDG 

 

 

 

Senhor Delegado Geral, 

 

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia – 

ADPEB/Sindicato, vem, no uso de suas atribuições legais, expor e requerer o que segue: 

Reiterada a informação do Estado de Emergência global, devido a pandemia do 

Coronavírus (COVID-19), bem como a continuidade do exercício da Polícia Civil, durante o 

referido período, decorrente da essencialidade das atividades de Segurança Pública. 

É orientação da portaria n° 218/2020 GDG, publicada no DOE, em 28 de 

março de 2020, ao servidor policial que apresente suspeita ou diagnóstico da COVID-19, 

quanto a busca por orientação médica especializada, entrando em contato com o 

Departamento Médico da Polícia Civil (DEMEP), para o acompanhamento por esse 

departamento e pela Chefia Imediata. 

O Ministério da Saúde, através da Nota Técnica nº 11/2020-DESF/SAPS/MS, 

esclarece o método de distribuição adotado em relação à disponibilização aos Estados, de 

testes rápidos para detecção do coronavírus (SARS-CoV-2), bem como as recomendações 

de grupos prioritários para realização do teste, tais sejam, os profissionais de Atenção 

Primária à Saúde (APS), os profissionais de Segurança Pública e os contatos domiciliares 

sintomáticos desses grupos a serem priorizados. 
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Outrossim, dados constantes no site da SESAB1 informam quanto ao 

fornecimento ao Estado, pelo Governo Federal, de 31 mil testes rápidos para detecção do 

coronavírus, já distribuídos por mais de 60 municípios baianos, voltados especialmente para 

os servidores das áreas de Segurança Pública e Saúde, bem como para os indivíduos que 

residam no mesmo domicílio desses profissionais e estejam com quadro gripal, em 

cumprimento à Nota Técnica supracitada. 

Assim sendo, considerando que compete a Vossa Excelência a prática dos atos 

necessários à administração da Polícia Civil, inclusive no que tange a gestão de crise e 

implementação de medidas necessárias ao combate do referido vírus, solicitamos o empenho 

desse gabinete, junto a SESAB, a fim de facilitar o acesso aos testes rápidos nos Delegados 

de Polícia Civil do Estado, além de um planejamento, para que esse acesso seja garantido, a 

depender da necessidade vivenciada. 

 Solicitamos também, que esse Gabinete, através do DEMEP, realize o 

acompanhamento diário dos servidores da Polícia Civil que apresentem sintomas do 

COVID-19 ou que já estejam diagnosticados e em fase de tratamento. 

Por fim, sugerimos que seja elaborado e divulgado boletim diário com os 

referidos dados levantados, em respeito aos princípios básicos da transparência e 

publicidade dos atos da Administração Pública, bem como em cumprimento às leis Federal e 

Estadual de Acesso à Informação, a fim de ampliar as informações no âmbito dessa 

Instituição, conforme prática já desenvolvida pela Secretaria de Saúde de Estado em seus 

meios de comunicação. 

Atenciosamente, 

 

FABIO DANIEL LORDELLO VASCONCELOS 

Presidente 

                                                           
1 Disponível em <http://www.saude.ba.gov.br/2020/04/11/testes-rapidos-para-se-detectar-coronavirus-sao-enviados-a-

mais-de-60-municipios-baianos/> 
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