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COMUNICADO 

 

 

 

                                             A Diretoria da Associação dos Comissários de Polícia 

do Estado de Pernambuco – ACOMP/PE, vem comunicar aos associados às 

seguintes medidas para abertura gradual das suas atividades administrativas e 

medicas, respeitando as orientações das autoridades sanitárias do estado de 

Pernambuco: 

      

      Estaremos em funcionamento na parte 

administrativa, a partir do dia 18/06/2020, respeitando o distanciamento das 

pessoas com no mínimo 1,5 metros e com atendimento no horário reduzido, 

das  08:00 horas às 12:00 horas, até o dia 30/06/2020. 

                                                 O Departamento médico retornará suas 

atividades a partir do dia 01/07/2020, respeitando as determinações emanadas 

pelas autoridades sanitários do estado e conforme estabelecidas em regras, 

serão prestados atendimentos a dois pacientes por hora, para se evitar 

aglomerações. 

       Neste primeiro momento estarão em 

funcionamento as seguintes especialidades medicas; Clinico geral, 

Dermatologia, Urologia, Cardiologia e oftalmologia, todas sendo agendadas 

por telefone ou internet. 

      

       As especialidades médicas, Genecologia e 

Endocrinologia com atendimentos externos (consultórios), estão liberadas 

respeitando as normas sanitárias pelos órgãos competentes. 

 

       Em razão da sua peculiaridade,  a Odontologia 

terá sua volta de forma gradual, após a implantação das novas adaptações   

determinadas pelas autoridades sanitárias. 
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       Os casos emergenciais na Odontologia serão 

analisados pela Diretoria e resolvidos de forma pontual. 

         

       Não será permitido o ingresso nas 

dependências da associação sem o uso de mascaras, e respeitando o 

distanciamento social entre os profissionais e funcionários.  

 

       Estamos trabalhando para o bem estar dos 

nossos associados e seus familiares neste momento de pandemia, e esperamos 

a compreensão de todos.  

        

 

 

   

     Recife, 15 de junho de 2020. 

  

 

 

     George Fernando Ribeiro Neves 

       Presidente                                            


