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Orientar que os fiéis que apresentarem sintomas gripais (febre, tosse,

congestao nasal. dificulóade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo.
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dor de cabeça) a penmanecerem em Isolamento domiciliar.
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Antes e depois da distribuição da Eucaristia, e/ou Santa ceia, os Presbíteros.

Diáconos, Pastores e Ministros devem higienizar as mãos com álcool em gel 70% ou
SECRETARIA
MUNICIPAL
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álcool líquido 70"; intensificar a limpeza das superflcies dos ambientes, antes do inicio
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e no término de cada culto, missa ou celebração, com detergente (quando o material
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da superfície penmitir), e, após, desinfetar com álcool líquido 70% ou hipoclorito de
sódio ou água sanitária. Realizar
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maçanetas, interruptores;
17-

Oficio Circular nº 01

a desinfecção com álcool liquido 70% ou hipoclorito

de sódio ou água sanitária, dos locais e objetos frequentemente tocados , como

15 de Junho de 2020

Os obreiros, oficiais, ministros e demais líderes religiosos devem ser instruídos

Verba Volant ,
Escripta Manent

a observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção de riscos,
especialmente quando houver atendimento à população;

18-

Aos representantes das Entidades Religiosas.

Deve ser realizado o controle do fluxo de entrada e saída de pessoas das

igrejas e templos religiosos através de lista de presença nominal, especificando data

Ribeira do Plaul.

da reunião e horário de entrada e saída do participante, para eventual verificação

Assunto: Encaminha Protocolo Sanitário para funcionamento das atividades
religiosas, no âmbito do Município de Ribeira do Piau í.

pelas autoridades sanitárias;
19-

Atividades que envolvam crianças devem penmanecer suspensas devido

principalmente a dificuldade na manutenção do afastamento físico entre elas e

Ilustríssimo (a) Senhor (a):

na

DOM

adoção de outras práticas de prevenção como a higiene frequente das mãos;

Honrado em cumprimenta-lo (a), venho por meio deste, encam inhar para
conhecimento e adequação. Protocolo sanitário para realização das atividades
religiosas, no ãmbito do Município de Ribeira do Piaui, contendo orientações e
condutas sanitárias que deverão serem observadas quando da realização de
trabalhos religiosos.

recursos;

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar nossos votos de elevada estima e
consideração.

membros, utilizar-se-á por melo de pedestais, para evitar o contato direto com o

20-

Idosos maiores de 60 anos e pessoas do grupo de risco como hipertensos,

diabéticos, gestantes, e outros devem permanecer em casa e acompanhar as

celebrações por meios de comunicação como rádio, televisêo, internet, entre outros
21-

Nas celebrações de missas e cultos que tiverem oportunidades entre os

microfone, sendo que estes devem serem higienizados após cada uso;

Atenciosamente:

1-

16 Anos

Todas as orientações advindas das autoridades sanitárias devem ser seguidas

com rigor;
2-

Horário de funcionamento das 08:00hs às 12:00hs e das 17:00ha às 20:00hs

para as celebrações religiosas diárias, abertas ou não ao público em ge!'al, devendo
ser respeitado o intervalo de 01 :OOh (uma hora) entre as celebrações;
3-

PORTARIA nº 42 /2020 de 07 de Julho de 2020.

Realização reiterada da higienização do local, bem como antes e após a

realização de cada celebração religiosa;
4-

ESTADO DO PIAUi
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000
CNPJ: 01.612.607/0001-96

"DisplJe sobre a Lotação da servidora pública Maria
do Socorro Guimarães Cirqueira Batista."

Respeito à lotação máxima de 30% da capacidade total do local, bem como

distanciamento mínimo de 1,5m, (um metro e meio) entre uma pessoa e outra;

5-

Oferta permanente de produtos para higienização das mãos, como água e

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e

sabao liquido e/ou álcool em gel 70%;

6-

das

CONSIDERANDO o Edital do Concurso (n"OO 1 / 2010), no qual a servidora foi aprovada
para o cargo de Auxiliar de Senlços Gerais;

Controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, e na hipótese de fonmação

CONSIDERANDO a necessi_dade e a relevância dos serviços que deverão ser prestados
junto à Unidade Básica de Saúde do Município de São Gonçalo do Gurguéia-PI, devido
aCovid-19;

Obrigatoriedade da

utilização

de máscaras

pelos frequentadores

celebrações religiosas;
7-

de filas. deve ser respeitado o distanciamento mínimo de 1.5 m (um metro e meio)
entre as pessoas;
8-

Os voluntários e/ou funcionários dos locais que forem realizar o controle do

dos

fluxo de pessoas devem utilizar máscaras;
9-

Afixação de cartazes infonmativos e educativos referentes às medidas de

prevenção da disseminação do novo coronavírus (COVID-19) em lugar facilmente
visível ao público.
10-

Os bebedouros. independente do modelo. devem permanecer lacrados.

devendo os fiéis serem orientados a levarem sua garrafa de uso individual

11-

RESOL,VE:
An. 1°. Lotar a servidora Maria do Socorro Guimarães Cirqueira Batista na 1Jnidade
Básica de Saúde do Município de São Oonçalo do Gurguéia-P, para o cargo de Auxiliar
de Serviços Gerais.
Art. 2°. Comunique -se à Servidora e o Departamento de Recursos Humanos para as.
providências cabíveis
Art. 3º.. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.

A diminuição do uso do ar condicionado para climatização dos ambientes

fechados, devendo se manter, no mínimo, 01 (uma) porta ou 01 (uma) janela aberta,

São Gonçalo do Gurguéia- PI, 07 de Julho de 2020.

visando a circulação do ar no local;
12-

Antes, durante e depois da realização das celebrações religiosas, devem ser

evitados apertos de mãos. abraços e outras fonmas de contato físico:
13-

Sempre que possível, realizar a transm issão das celebrações pelas redes

sociais disponíveis;
14-
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A celebração de m issas e cultos com horários pré-estabelecidos para grupos a

fim de evitar aglomerações ;

~ B a r r e i r a de Macêdo
Secretârio Municipal de Saúde
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