
  

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  

BRIGADA MILITAR 

GABINETE DO COMANDANTE-GERAL 

 

 

                Porto Alegre, RS, 24 de março de 2020. 

 

Ofício nº 223/2020-GCG/Ass.Parlamentar 

À Exma. Sra. Luciana Genro 

Deputada Estadual 

  

                  

                       Ao cumprimentar Vossa Senhoria, em atenção à demanda, encaminhada por meio 

do Ofício nº 007/2020-BAN, incumbiu-me o Exmo. Sr. Comandante-Geral da Brigada Militar  

informar que estão sendo adotadas diversas ações de prevenção aos Militares Estaduais contra o 

corona-vírus (COVID-19), conforme será demonstrado a seguir: 

- CRIAÇÃO DO GABINETE DE CRISE - No intuito de identificar as principais demandas 

dos policiais militares, bem como coordenar as estratégias de prevenção e ações contra a 

pandemia do corona-vírus, nos termos da Portaria nº 795/EMBM/2020, que instituiu o Gabinete 

de Gestão de Crise para tratar dos assuntos relacionados à contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID – 19) e seus desdobramentos, sob a coordenação da Chefe do Estado-Maior da Brigada 

Militar. 

- INSTRUÇÃO E ORIENTAÇÕES DO EFETIVO POLICIAL – No site da Brigada Militar 

 www.brigadamilitar.rs.gov.br , foi implementada uma “aba” (AÇÕES CONTRA O 

CORONAVIRUS), detalhada nos seguintes tópicos: 1º) sobre o corona-vírus (local em que são 

esclarecidas diversas questões do Covid-19); 2º) Legislação sobre o corona-vírus (consta toda a 

documentação federal, estadual, municipal e da Brigada Militar); 3º) Locais de atendimento 

(ampla divulgação dos locais que os Policiais Militares poderão solicitar informações sanitárias e 

atendimento médico); 4º) Boletins Sanitários (são divulgadas os boletins sanitários com 

orientações do Departamento da Saúde); 5º) Vídeos do Departamento de Saúde (espaço com 

vídeos demonstrativos e explicativos sobre formas de higienização, formas de contagio, 

prevenção, entre outras informações); 6º) Mensagem do Comandante-Geral da Brigada Militar  

http://www.brigadamilitar.rs.gov.br/


  

 

 

(espaço em que o Comandante-geral passa orientações para o efetivo); 7º) Fluxogramas sobre o 

corona-vírus (card explicativo para identificar os Militares com sintomas). 

                           

                               Dentro desta estratégia de instrução e orientação dos Militares Estaduais, 

ressalta-se que a Brigada Militar, de forma imediata iniciou o estudo do procedimento 

operacional padrão (POP) para padronizar e orientar os policiais quanto à forma de atuação e 

abordagem neste cenário, o qual foi disponibilizado para todo o efetivo no dia 19 de março de 

2020. Neste POP consta as orientações quanto a higienização da viatura, cuidados antes, durante 

e após as abordagens, entre outras orientações gerais. 

- PONTOS FOCAIS – A partir do Gabinete de Crise foram nomeados representantes dos 

Departamentos e dos Comandos Regionais, os quais serão responsáveis por difundir para todos 

os policiais militares todas as informações, ações e determinações do Comando da Brigada 

Militar quanto à COVID-19. Além disso, são os responsáveis por manter o Gabinete de Crise 

informado de todas as demandas dos policiais militares, bem como casos de suspeita e 

confirmação do vírus. 

- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O MILITAR ESTADUAL – O Comando da 

Brigada Militar, através do Departamento de Logística e Patrimônio, está adotando as 

providências para a aquisição de material (luvas, álcool gel, máscaras e entre outros que possam 

ser utilizados na prevenção). Apesar dos esforços da Instituição em adquirir o material, as 

empresas fornecedoras informam que determinados materiais estão em falta ou contingenciados, 

devendo atender preferencial os pedidos das Unidades de saúde.  Aliado a isto a Corporação, por 

enquanto segue a orientação das autoridades sanitárias quanto a não utilização das máscaras, a 

qual deverá ser utilizada somente por indivíduo que seja detentor do vírus. 

- SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES – A Brigada Militar, por intermédio do 

Departamento de Saúde, está adotando todas as medidas estipulados nos protocolos dos órgãos 

de saúde federal e estadual para atender o efetivo policial militar. 

                 Por derradeiro, informamos que além das iniciativas acima elencadas, a Brigada 

Militar tem adotado todas as medidas possíveis para proteção do seu efetivo, sem que haja 

prejuízo ao cumprimento da sua missão constitucional. 

Atenciosamente,                                                            


