
 

 

   

 ASSESSORIA LEGISLATIVA 
COTEC/GESIN MEDIDAS EMERGENCIAIS DO GOVERNO ESTADUAL  

ÓRGÃO MEDIDA EMERGENCIAL INSTRUMENTO NORMATIVO 

Governadoria 
Reconhecimento de situação de emergência na saúde pública e suspenção de algumas atividades 
por 180 dias 

Decreto nº 9.633 de 13 de março de 2020 

Governadoria 
Estabelecimento de procedimentos preventivos de emergência a serem adotados pelo Poder 
Executivo do Estado de Goiás e seus servidores, em razão de pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19) 

Decreto nº 9.634 de 13 de março de 2020 

Secretaria de Estado da 
Saúde 

Determinação de paralisação das aulas, com sugestão de preferência por antecipação das férias 
escolares, em todos os níveis educacionais, por 15 dias preferencialmente à partir de 16/03/2020, 
com tolerância máxima até 18/03/2020 

Nota Técnica nº: 1/2020 de 15 de março 
de 2020 

Governadoria Alteração do Decreto nº 9633 com a inclusão de novas atividades suspensas Decreto nº 9.637 de 17 de março de 2020 

Secretaria de Estado da 
Saúde 

Recomendação de notificação IMEDIATA de qualquer caso suspeito de coronavírus ao Centro de 
Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) da Secretaria da Saúde de Goiás, bem 
como ao CIEVS da Secretaria Municipal de Goiânia, e, às Vigilâncias Epidemiológicas Municipais, 
sejam eles atendidos em qualquer unidade de saúde, diagnóstica ou assistencial, pública ou 
privada 

Nota Técnica nº: 2/2020 de 17 de março 
de 2020 

Secretaria de Estado da 
Saúde 

Recomendação de interrupção de atividades pelo período de 15 dias a partir de 18/03/2020 e 
adoção de providências com vistas a flexibilizar os horários das viagens interurbanas e 
intermunicipais do transporte coletivo 

Nota Técnica nº: 3/2020 de 17 de março 
de 2020 

Secretaria de Estado da 
Saúde 

Recomendações aos hospitais 
Nota Técnica nº: 4/2020 de 17 de março 

de 2020 

Agência Goiana de 
Regulação 

Recomendação de implementação de barreira sanitária, pelo período de 15 (quinze) dias, nos 
Terminais Rodoviários do Estado de Goiás e demais providências 

Nota Técnica nº: 1/2020 de 19 de março 
de 2020 

Governadoria 
Alteração do Decreto nº 9633 com a inclusão de novas atividades suspensas e permitidas com a 
extensão do prazo de vigência para 04/04/2020 

Decreto nº 9.638 de 20 de março de 2020 

Governadoria 
Regulamentação para o Programa de alimentação escolar da rede pública de ensino durante o 
período de suspensão das aulas para enfrentamento ao COVID-19 e dá outras providências 

Decreto nº 9.643 de 25 de março de 2020 

Governadoria 
Alteração do Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, com restrições ao funcionamento de 
atividades comerciais, industriais e de serviços, porém com a permissão de algumas 

Decreto nº 9.644 de 26 de março de 2020 

  
 

  
 

        Documentos oficiais publicados até 27 de março de 2020. 


