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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO
 
 

Nota Técnica nº: 14/2020 - GAB- 03076
 

NOTA TÉCNICA - SES GO 
 

 
Considerando:
- a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, que decreta

situação de pandemia no que se refere à infecção pelo novo coronavírus;
- a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

- o Decreto n. 9.692, de 13 de julho de 2020, do Governador do Estado de Goiás, que
altera o Decreto no 9.653, de 19 de abril de 2020, que dispõe sobre a situação de emergência na saúde
pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus;

- o previsto no artigo 10º do referido Decreto, que delega à Secretaria de Estado da
Saúde a edição de atos complementares para contenção da pandemia do novo coronavírus;

- a delegação da ANVISA à autoridade sanitária estadual para fazer recomendações e
restrições de fluxos e acessos de pessoas ou produtos;

- a deliberação do Comitê de Operações Estratégicas (COE) do Estado de Goiás, do dia
16 de SETEMBRO de 2020, que estabeleceu os critérios para a realização de ações pré- eleitorais

 
RECOMENDA:
 
1. A não realização de reuniões presenciais ou qualquer outro tipo de aglomeração com

mais de 10 pessoas e que não se garanta a distância mínima de 2,0m e o uso de máscara de proteção facial;
2. A não realização de passeatas;
3. A realização de comícios no formato “drive-in”, com as pessoas permanecendo

exclusivamente dentro dos seus carros;
4. A realização de carreatas, com protocolos que garantam que as pessoas fiquem

exclusivamente dentro de seus veículos.
 

 

Ismael Alexandrino
Secretário de Estado da Saúde de Goiás
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GABINETE DO SECRETÁRIO, em GOIÂNIA - GO, aos 21 dias do mês de setembro
de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR, Secretário (a) de
Estado, em 21/09/2020, às 21:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000015450769 e o código CRC 9EDFA78E.
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