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Ofício n° 16/2020      São Paulo, 08 de abril de 2020 

 

Ref.: Solicitação de plano de contingência para a Polícia Civil, diante da crise do Covid-19 

 

A Sua Excelência Delegado Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo 
Ruy Ferraz Fontes 

 

A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Paulo – ADPESP, entidade de classe que representa 
os Delegados de Polícia deste estado-membro, vem à presença de Vossa Excelência expor e ao final 
solicitar o que segue: 

Conforme levantamento do Ministério da Saúde amplamente divulgado pela imprensa nos últimos 
dias, o Brasil ultrapassou a marca de 10 mil casos de Covid-19, sendo que o estado de São Paulo 
concentra 77% das internações por problemas respiratórios com confirmação para o novo coronavírus 
em todo o país. 

Em divulgação realizada nesta terça-feira, 7 de abril, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o 
estado também lidera o número de infectados e óbitos, sendo 5.682 e 371 registros, respectivamente. 
Entre as vítimas fatais do Covid-19, 211 são homens e 160 mulheres; e 313 tinham idade igual ou 
superior 60 anos.  

Sabe-se ainda que a Polícia Civil do estado de São Paulo conta com efetivo total de 23 mil policiais, 
número insuficiente e defasado em, pelo menos, 9 mil profissionais. Ciente da falta de infraestrutura 
nas Delegacias, problema antigo e já de conhecimento da Instituição, governo e sociedade, a ADPESP 
vem alertando e solicitando – desde 16 de março – medidas emergenciais para proteção dos policiais 
civis paulistas. 

Cumprindo sua missão como entidade representativa de classe, a ADPESP foi além do discurso ou 
meras solicitações, e realizou uma série de iniciativas a fim de contribuir para o cuidado e proteção 
dos policiais civis: criou canal de apoio para atendimento direto aos Delegados de Polícia; realizou 
campanha para doação de álcool em gel e luvas para Delegacias em todo o estado; distribuiu álcool 
em gel para os Deinter’s; pleiteou – e foi atendida – a antecipação da campanha de vacinação para 
profissionais da segurança pública; e, também, solicitou a suspensão da alíquota progressiva 
previdenciária para profissionais da saúde e segurança; entre outras ações. 
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Entretanto, diante do agravamento da crise do Covid-19, a ADPESP entende ser urgente e fundamental 
a criação de um plano de contingência para a Polícia Civil do estado de São Paulo e seu 
compartilhamento com diretores da Instituição e entidades representativas de classe que estejam 
colaborando, efetivamente, para que os policiais civis consigam atravessar essa dura fase com 
dignidade e saúde, na medida do possível. 

Para além da estruturação do plano de contingência, a ADPESP solicita – mesmo sabendo do impacto 
que o pedido possa acarretar – que medidas mais drásticas sejam adotadas em relação aos 
atendimentos realizados em Delegacias em todo o estado.  

É fundamental e urgente restringir o atendimento ao público ao mínimo possível, permitindo registro 
presencial apenas de crimes graves e flagrantes. Os demais, já registráveis pela Delegacia Eletrônica, 
não deveriam ser, em nenhuma hipótese, elaborados em Delegacias. Dessa forma, garantiríamos a 
proteção dos policiais e dos cidadãos, já que o ambiente das unidades policiais pode ser um vetor de 
contaminação.  

Na hipótese de Vossa Excelência decidir em sentido contrário, sugerimos a restrição de registros à 
unidades específicas, devendo essas ser higienizadas diariamente por empresas especializadas em 
desinfecção, e adaptadas para tal – citamos, como exemplo, o 27° DP que instalou, por iniciativa dos 
próprios policiais, barreira física para segurança dos servidores e população. Destaca-se que a 
Associação se coloca a disposição do governo do estado para auxiliar na estruturação desta sugestão. 

A ADPESP compreende o impacto, inclusive financeiro, das solicitações aqui expostas, mas entende 
que as medidas devem ser adotadas o mais brevemente possível, antes que a pandemia alcance o 
ápice no país, e em especial no estado de São Paulo. A Polícia Civil paulista, tão maltratada nos últimos 
20 anos pelos governos, poderá entrar em colapso caso veja seu efetivo ser atingido pela severa crise 
causada pelo Covid-19. 

 
 
 
 
 
 

Gustavo Mesquita Galvão Bueno 
Presidente 

 
Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo 

 


