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 OFÍCIO CIRCULAR Nº 01.2021 – GAB/CSDC  

DA: PRESIDÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM. 

Para: TODOS OS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL. 

Assunto: MEDIDAS ADICIONAIS DE PREVENÇÃO A COVID -19. 

 

Senhores Vereadores e demais servidores municipais da Câmara de 

São Domingos do Capim, 

Honrado em cumprimentá-los, sirvo-me do presente, considerando a 

recente publicação do Decreto Municipal nº 059, de 04 junho de 2021 e o 

aumento de casos positivos de Covid-19 neste município, seguindo as 

orientações de segurança e prevenção das Secretárias Estadual e Municipal de 

Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS), adotaremos novas medidas 

para prevenir contaminações dos servidores públicos desta casa de leis 

municipal. 

Desta forma, a partir desta data, devem ser implementadas as 

seguintes medidas até ulterior deliberação: 

01 – Priorizar o trabalho a distância (home oficce) e evitar a 

presença desnecessária de servidores nas repartições 

publicas; 

02 - Evitar a circulação desnecessária de servidores em outros 

órgãos públicos, devendo ser priorizados, quando possível, 

contatos à distância, por telefone, e-mail, Whatsapp e vídeo 

conferência; 
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03 – suspender o atendimento externo e interno, quando 

possível, devendo ser priorizados, contatos à distância, por 

telefone, e-mail, Whatsapp e vídeo conferência; 

04 – Evitar contatos físicos de cumprimento e saudações; 

05 – Estão proibidas reuniões presenciais internas ou com 

visitantes, priorizando o uso de videoconferência, quando 

possível. Em sendo necessária a realização de reuniões 

presenciais, que seja observado o limite de quantidade 

máxima de 10 (dez) participantes, respeitando-se todas as 

medidas de prevenção à contaminação (uso de máscaras, 

álcool em gel, distanciamento e etc.); 

06 – Estão proibidos os acessos nas dependências da Câmara 

Municipal, de entregadores de delivery, os quais deverão ter 

suas entregas recebidas unicamente na entrada do citado 

órgão, pelo servidor requisitante; 

07 – Proibir o consumo de alimentos nas salas de trabalho, 

devendo, para tanto, ser usado o espaço próprio deste órgão 

para esse fim (refeitório), sempre respeitando o limite do 

numero de pessoas e as medidas de prevenção; 

08 – Proibir reuniões de comemorações.  

 

Atenciosamente. 

São Domingos do Capim/PA, 07 de junho de 2021. 

 

 

PAULO ALBINO MOREIRA 

Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Capim - Pa. 
 


