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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Portaria 3/2021 - SES

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são

legalmente conferidas, e:
 
Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, na qual o Ministério da Saúde

declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2);

Considerando o Decreto Estadual nº 9.633, de 13 de março de 2020, que decreta situação
de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo Coronavírus
(COVID-19);

Considerando o Decreto Estadual nº 9.653, de 19 de abril de 2020, que reitera a situação
de emergência;

Considerando o Decreto Estadual nº 9.711, de 10 de setembro de 2020, que reitera a
situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo
Coronavírus (COVID-19);  

Considerando o Decreto Estadual nº 9.778, de 07 de janeiro de 2021, que prorroga o
prazo de que trata o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020;

Considerando a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, na qual o Ministério da Saúde
declara o estado de transmissão comunitária da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19), em todo o
território nacional;

Considerando a Portaria nº 511 da SES/GO, de 23 de março de 2020, através da qual
suspende-se 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;

Considerando o atual cenário epidemiológico com aumento dos números de casos novos
confirmados de COVID-19 no Estado de Goiás nas últimas semanas, conforme demostrado no Boletim
Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (000018037778);

Considerando que todas as unidades da SES/GO são pontos de atenção à saúde dentro da
Rede de Atenção à Saúde e que, nesse momento, estas atendem, além da demanda habitual, casos de
pacientes suspeitos e/ou confirmados de COVID-19, implicando, assim, em mudança do perfil assistencial
influenciando na capacidade operacional de cumprimento das metas estabelecidas nos respectivos
Contratos de Gestão para um cenário de normalidade assistencial;

Considerando o cenário de incerteza sanitária deflagrado desde o início da pandemia por
se tratar de uma doença nova e com repercussões imprevisíveis para os sistemas de saúde, bem como para
as unidades da rede de atenção à saúde;

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Suspender até a data de 30 de junho de 2021, a contar de 1º de janeiro do ano de

2021, a obrigatoriedade da manutenção das metas contratuais, quantitativas e qualitativas pelas
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Organizações Sociais de Saúde (OSS) e pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC) contratadas para
gestão das unidades de saúde da rede própria da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

 
Art. 2º Durante o período de suspensão de que trata esta portaria, fica garantido o

pagamento do valor do repasse mensal, independente do cumprimento das metas contratuais discriminados
no art. 1º. 
                         

Parágrafo Único – Ficam ressalvados demais descontos previstos em contratos e/ou
outras formas de ajustes entre as partes, os quais continuarão a ser efetuados (recursos humanos, energia
elétrica, telefonia, saneamento, entre outros).

 
Art. 3º A qualquer tempo, caso se constate a existência de saldo, oriundo dos recursos

financeiros recebidos em decorrência do contrato de gestão e não aplicados no custeio da unidade, os
valores correspondentes deverão ser revertidos aos cofres públicos, mediante glosa.

 
Art. 4º A suspensão não implica em ausência da necessidade de prestação de contas dos

serviços executados, bem como do respeito aos princípios da eficiência, da economicidade e da
moralidade administrativa.

 
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo

à 1º de janeiro do ano de 2021.
 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, em Goiânia, aos 29 dias do

mês de janeiro de 2021.
 
 

Ismael Alexandrino
Secretário de Estado da Saúde de Goiás
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