
A DIOCESE DE BRIDGEPORT MANUAL DO AMBIENTE SEGURO 
 

Sumario Executivo para Voluntários Leigos 
 

 

Como um voluntário leigo, eu prometo seguir estritamente as regras e directrizes do Manual do 

Ambiente Seguro quando ministrando a menores e adultos vulneráveis. Eu prometo comportar-me de 

forma transparente e profissional, tanto em pessoa como quando estiver usando qualquer tipo de 

tecnologia. 

 

Como um voluntário leigo, eu vou: 

• Sempre evitar até mesmo a aparência de impropriedade tanto em pessoa como quando usando 

tecnologia 

• Evitar situações em que eu fique sozinho(a) com uma criança, jovem ou adultos vulneráveis 

em atividades da lgreja. 

• Ser transparente e evitar a aparência de impropriedade quando dar e receber presentes. 

• Comunicar qualquer suspeita de abuso ou risco de danos envolvendo um menor ou adultos 

vulneráveis, incluindo pornografia infantil, ao Pastor, administrador ou supervisor adequado, 

a linha de cuidados de "DCF" e ao Coordenador de Assistência às Vitimas da Diocese de 

Bridgeport no prazo de (12) horas a partir do momenta do conhecimento destas informações, 

independentemente se o alegado abuso terá ocorrido recentemente ou no passado. 

• Cooperar plenamente em qualquer investigação envolvendo abuso de criança, jovem ou 

adultos vulneráveis ou em qualquer investigação de má conduta de adulto para adulto.  

• Apoiar as normas da Carta USCCB e as Poltícas de Ambiente Seguro da Diocese de Bridgeport. 

 

Como uma voluntário leigo, eu nao irei: 

 

• Estar sob a influência de álcool, em qualquer momento, enquanto ministrando a menores. 

• Usar, possuir, ou estar sob a influência de drogas ilegais a qualquer momento. 

• Bater, dar palmadas, empurrar, agitar, ou dar tapas em outras pessoas. 

• Humilhar, ridicularizar, ameaçar ou prejudicar outros. 

• Tocar um menor, jovem ou adultos vulneráveis de um modo sexual ou outro modo inadequado. 

• Usar qualquer disciplina que assusta ou humilha menores. 

• Usar palavrões na presença de menores de idade. 

 
Eu Ii o Manual do Meio Ambiente Seguro e estou ciente das seções do Manual que podem ser 

aplicadas ao meu ministério especffíco, incluindo mas não limitado ao Código de Conduta e as 

Diretrizes para Viagens, Eventos e Comunicação Eletrônica envolvendo menores. Eu concordo em 

me comportar de conformidade. 

 

Nome   

(Escrever claramente o seu nome) 

Assinatura:  Data:  _____ 

 

 
Esta página  deve  ser  devolvida  ao  seu  supervisor, que devera garantir que este documento seja 

armazenado permanentemente no local da paroquia, escola ou programa diocesano. 


