
INSTRUMENTO NORMATIVO

Decreto nº 9.633 de 13 de março de 2020

Decreto nº 9.634 de 13 de março de 2020

Portaria n° 507/2020 de 13 de março de 

2020

Portaria 0190/2020 de 14 de março de 2020

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

2020

Portaria nº 096/2020 de 16 de março de 

2020

Portaria nº 141/2020 de 16 de março de 

2020

Portaria nº 42/2020 de 17 de março de 2020

Decreto nº 9.637 de 17 de março de 2020

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

2020

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

2020

Nota Técnica nº: 4/2020 de 17 de março de 

2020

Portaria nº 097/2020 de 17 de março de 

2020
Portaria nº 152/2020 de 18 de março de 

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

2020

Governadoria

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

dias.

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.

Secretaria de Estado da 

Saúde

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.

Adoção de procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e propagação do Coronavírus no 

âmbito desta Secretaria.

Secretaria de Estado da 

Segurança Pública

Estabelecimento de regime de trabalho dos servidores da Secretaria e dá outras providências.
Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente

Suspenção de todo atendimento presencial na GOINFRA e dá outras providências.GOINFRA

Adotação de procedimentos preventivos de emergência aos servidores em razão de pandemia do novo 

coronavírus dentro das especificidades de suas atividades, pelo período de 180 dias.
GOINFRA

Estabelecimento de pricedimentos ao que tange a escala de revezamento e teletrabalho dos servidores 

públicos do Poder Executivo Estadual.

Secretaria de Estado de 

Administração

Implantação, em caráter emergencial, o Hospital de Campanha para atendimento de casos de coronavírus 

e/ou síndromes respiratórias agudas que necessitem de internação.

Secretaria de Estado da 

Saúde

Estabelecimento de regime de trabalho dos servidores da Secretaria e dá outras providências.
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social

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.

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.

Secretaria de Estado da 

Saúde
Recomendações aos hospitais.

ASSESSORIA LEGISLATIVA 

COTEC/GESIN
MEDIDAS EMERGENCIAIS DO GOVERNO ESTADUAL 

ÓRGÃO MEDIDA EMERGENCIAL

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.

Governadoria Alteração do Decreto nº 9633 com a inclusão de novas atividades suspensas.

Governadoria
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ASSESSORIA LEGISLATIVA 

COTEC/GESIN
MEDIDAS EMERGENCIAIS DO GOVERNO ESTADUAL 

ÓRGÃO MEDIDA EMERGENCIAL

Portaria nº 46/2020 de 19 de março de 2020

Portaria nº 99/2020 de 19 de março de 2020

Decreto nº 9.638 de 20 de março de 2020

Portaria 154/2020 de 20 de março de 2020

Portaria 155/2020 de 20 de março de 2020

Portaria nº 511/2020 de 23 de março de 

2020

Regulamentação interna (23/03/2020); ver 

site: http://www.goiasfomento.com/

Decreto nº 9.643 de 25 de março de 2020

Decreto nº 9.644 de 26 de março de 2020

Decreto Legislativo nº 501 de 25 de março 

de 2020

Decreto Legislativo nº 502 de 25 de março 

de 2020

Decreto Legislativo nº 503 de 25 de março 

de 2020

Portaria Intersecretarial nº 003/2020 de 26 

de março de 2020

Noticiado pelo Governador em 30/03/2020

Assembleia Legislativa
Reconhecimento do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Governador do Estado de 

Goiás.

Assembleia Legislativa

Autorização de repasse ao Tesouro Estadual o montante de R$ 10.000.000,00 para que seja destinado ao 

Fundo de Combate à Propagação do Coronavírus instituído pelo Governo do Estado em parceria com a 

OVG.

Documentos oficiais publicados até 30 de março de 2020.

Assembleia Legislativa
Reconhecimento do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Prefeito do Município de 

Goiânia/GO.

Secretaria de Estado da 

Administração

Estabelecimento de procedimentos a serem adotados pelos órgaõs do Poder Executivo Estadual na gestão 

e fiscalização dos serviços de execução indireta e contínua, notadamente de atividades terceirizadas.

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.

Liberação de linhas de crédito para pequenos e médios empresários. Goiás Fomento

Autorização de prorrogação por 90 dias para apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal no âmbito 

municipal, de que trata a Portaria nº 19/20-GONIFRA e dá outras providências.
GOINFRA

Suspensão de todas as consultas e procedimentos eletivos presenciais, ambulatoriais e cirúrgicos, 

realizados em ambientes públicos e privados, no âmbito do Estado de Goiás, mantendo apenas aqueles 

cujo risco e necessidade estejam ligados diretamente à manutenção da vida, justificando a sua realização.

Secretaria de Estado da 

Saúde

Estabelecimento de regime de trabalho dos servidores da Agência e dá outras providências.GOINFRA

DETRAN Prorrogação do pagamento do IPVA e do licenciamento para agosto/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.

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.
Governadoria

Suspensão, por prazo indeterminado, de visitação pública e a utilização das unidades de conservação 

ambiental para fins de pesquisas e levantamentos científicos presenciais, incluindo atividades educativas e 

de lazer comunitário, como caminhadas, pedaladas, visitas contemplativas, entre outras.

Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente

Estabelecimento de procedimentos a serem adotados pelos órgãos do Poder Executivo Estadual 

relacionados aos enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19).

Secretaria de Estado de 

Administração
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