
 
Cada contato com um cidadão e único e o  
oficial de policía deve mudar as respostas de 
acordo com as circunstancias do individuo. 
 
GERALMENTE, o oficial de policía: 
 
 Proverá o seu nome e número de 

identificação quando solicitado. 
  

 Quando nao uniformizado, apresentará 
sua identificação; voce pode pedir para 
ver seu distintivo e carteira de 
identificação. isso lhe permitirá 
comprovar que e un agente de  policía. 
 

 Dirá o porque voce esta sendo parado. 
 

 Somente usara força se necessario. Isto 
podera acontecer para autuar um 
suspeito, manter um prisioneiro sob 
custodia, ou para retomar o controle de 
uma situação perigosa. 

 
 Nao revistara ou tocará uma pessoa do 

sexo oposto, ao menos que seja para 
prevenir um ataque ao policial ou a 
outra pessoa,  ou para prevenir a 
destruicao de evidencia. Caso  
necesario, os policiais podem apalpar e 
revistar a roupa de uma pessoa do sexo 
oposto.  
 

 Somente autuara uma pessoa por um 
crime cometido na presenca do policial, 
ou quando o policial tiver causas 
provaveis de que a pessoa cometeu 
crime. 

AGRADECIMENTOS 
PERGUNTAS 

RECLAMACOES 
 

Se voce tem alguma pregunta sobre o que nos 
fazemos ou uma reclamacao quanto ao 
tratamento recebido, voce pode entrar em 
contato com o Departamento de Policia de 
Pittsfield (pessoalmente ou por telefone) e pedir 
para  conversar com o(a) Official 
Encarregado(a) (Officer-in-Charge). Tambem 
temos formularios de reclamacao no saguao da 
delegacia, ou no website da policia. Informe-
nos se de alguma maneira ja o(a) ajudamos. 
Voce pode enviar uma carta de reclamaco a 
quando desejar. 

 
A Missao do Departamento de Policía 

de Pittsfield: 
 

 
a missão do Departamento de Policia 
de Pittsfield e trabalhar com a 
comunidade, proteger a vida e  
propiedade, e melhorar a qualidade 
de vida em nossa cidade. 

 
Centro Expedição:  413-448-9700  
 
Emergencia:  911 
 
 Chefe de Policía:   413-448-9717 
 
Para maiores informacoes, visite o wesite 
to Departamento de Policia de Pittsfield. 
 

www.pittsfieldpd.com 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Departamento de Policía de 
Pittsfield 

39 Allen Street 
Pittsfield, MA 01201 

(413) 448-9700 
 
 

“Dedicada a Excelencia” 
 

 
Translation services provided by Berkshire 

Immigrant Center. 



 
 
Existem várias razões para a polícia parar 
as pessoas.  
 
Qualquer que seja a razão, você deve 
cooperar com o policial.  
 
Possivelmente você cometeu uma infração 
de trânsito.  
 
Você pode se parecer com um suspeito.  
 
O policial pode pensar que está em perigo e 
precisa de ajuda.  
 
Você pode ter testemunhado um crime.  
 
LEMBRE-SE:  
 
O policial está apenas fazendo seu trabalho. 
Em qualquer caso, você deve ser educado e 
colaborar com a polícia. Você pode esperar 
que o policial trate-o(a) com educação e 
respeito.  
 
As pessoas agem de forma diferente quando 
estão dirigindo e o policial as para. Alguns 
ficam confusos, ansiosos, com medo, ou 
talvez irritado. Essas são reações naturais.  
 
As paradas de tráfego podem ser 
estressantes ou perigosas para os policiais. 
Todos os anos, muitos policiais sao mortos 
ou feridos durante uma de trânsito de 
“rotina”. Estas paradas podem ser mais 
perigosas à noite.  
 
 

Quando parado por um policial 
LEMBRE-SE:  
 
1.O policial pode parar na beira da 
estrada, em qualquer momento se você 
tiver cometido uma infracção de 
trânsito, ou se estao ajudando a resolver 
um crime.  
 
2. Mantenha calma se você ouvir ou ver 
o carro da polícia com as luzes de 
emergência ou sirenes atrás de você. 
Cuidadosamente encoste e estacione no 
lado direito da estrada.  
 
3.Permaneca em seu carro, ao menos, 
que o policial peca para fazer o 
contrário.  
 
4. Mantenha suas mãos no volante de 
modo que o policial possa vê-las.  
 
5. Nao faça movimentos estranhos e 
rápidos. Não se dirija rapidamente para 
o chão, banco traseiro ou banco de 
passageiro.  
 
6. Nao tente encontrar qualquer 
documento. Aguarde até que o 
funcionário peca sua carteira de 
motorista, registro de carro ou outros 
documentos (passaporte, documentos 
com o seu endereço de casa).  
 
7.Se não consegue alcancar os seus 
documentos, diga ao policial onde eles 
estão antes de tentar pega-los.  
 
8. Quando parado durante a noite, 

acenda a luz dentro do carro, para que 
policial consiga ver dentro do carro e 
averiguar que tudo está bem.  
 
9.Oriente os outros passageiros a 
permanecerem sentados, imóveis e 
silenciosos. Desligue o aparelho de som do 
carro.  
 
10.O policial pode dar-lhe uma multa. Caso 
voce nao saiba a razao, peça detalhes ao 
policial educadamente.  
 
11.Nao discuta com o policial, isso não vai 
ajudar. Você pode recorrer a multa 
legalmente.As instruções estao escritas no 
bilhete.  
 
12. Seja honesto com o policial, se você 
não viu o sinal, ou nao sabia o limite de 
velocidade, diga ao policial. Ser honesto 
não lhe prejudicara.  
 
13.Voce pode ver mais do que um carro 
parrados pela policia. Isso e normal.  
 
14. Permaneca calmo(a). Se você receber 
uma multa aceite-a. Isso não significa que 
você está admitindo a culpa. Esta é uma 
forma de garantir o pagamento do delito ou 
levá-la ao tribunal.  
 

 


