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OFÍCIO Nº 026/2021 – ADEPOL/BR                            Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 

 
À Sua Excelência o Senhor 

Eduardo Pazuello 

Ministro da Saúde 

Ministério da Saúde/Governo Federal 

 

Senhor Ministro, 

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil-

ADEPOL BR, vem por meio deste, expor e requerer o que se segue:  

É de amplo conhecimento o aumento de casos e avanço da 

disseminação do novo coronavírus (COVID-19) nas últimas semanas, 

ocasionando a ausência de leitos nas unidades de saúde e o agravamento 

do estado de emergência em todo país. 

Por força constitucional, a atividade de Segurança Pública 

é considerada serviço essencial, exigindo de todos os seus integrantes 

atuação responsável e contínua no enfretamento da criminalidade e 

partícipe fundamental na contenção da pandemia, eis que compõe o 

planejamento estratégico de enfrentamento do COVID-19, fazendo 

cumprir as suas diretrizes, notadamente, na aplicação da legislação penal 

sobre o tema e medidas administrativas relacionadas ao toque de 

recolher imposta pelos Estados. 

A atuação diuturna de todos os servidores do sistema de 

Segurança Pública durante a pandemia, cumprindo as determinações das 

autoridades de saúde, frise-se, provoca exposição a transmissão viral de 

forma irrestrita, colocado em risco demasiado a sua saúde e de seus 

familiares. 
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Considerando que fora noticiado, através desse ministério 

e amplamente divulgado na imprensa nacional, a possiblidade de 

alteração do Plano Nacional de Vacinação (PNI) para inclusão dos 

professores como prioridade na estratégia de imunização, a ADEPOL 

pugna pela inclusão de todos os servidores da Segurança Pública. 

Ante o exposto, tendo em vista que a saúde é direito de todos 

e dever do Estado, nos termos previstos pela Constituição Federal, 

solicitamos a Vossa Excelência a inclusão dos Policiais Civis no 

escalonamento dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização 

contra a Covid-19, a fim de garantir a saúde dos servidores  e a proteção 

da sociedade. 

 

Atenciosamente, 

 
 

 
Rodolfo Queiroz Laterza 

Presidente – Adepol do Brasil 
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