
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SES - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

                      Resolução nº 207/2021 – CIB                                                                                     Goiânia, 19 de agosto de 2021.

Aprova que a distribuição de vacinas contra SARS-COV2 ocorrerá semanalmente nas quartas-feiras saído da Central Estadual de
Rede de Frio (CERF).

A Coordenação da Comissão Intergestores Bipar te do Estado de Goiás, usando das atribuições regimentais que lhe foi conferida e considerando:

1 – A Cons tuição Federal de 1988, ar gos 196 a 200;

2 – A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos correspondentes e dá outras providências;

3 – O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do
Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a ar culação interfedera va, e dá outras providências;

4 – A solicitação da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o comprome mento contra a pandemia;

5 – A Lei nº 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 - COVID-19, responsável pela atual pandemia;

6 – A Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que regulamenta a operacionalização do disposto na Lei supracitada;

7 – O Decreto nº 9.653, de 19 de Abril de 2020, dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da
disseminação do novo Coronavírus – COVID-19;

8 – O Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde para COVID-19;

9  – O acionamento do Plano  de Con ngência da Secretaria  de  Estado da Saúde,  conforme recomendação do Ministério da  Saúde,  bem  como a
necessidade de antecipar a adoção de medidas preven vas conforme as úl mas evidências cien ficas disponíveis;

10 – As negociações e decisões governamentais, em todos os níveis da federação, com relação a vacinação da população contra COVID-19;

11 – A vacinação corresponde como estratégia cole va para proteção contra o novo Coronavirus;

12 – A transmissibilidade da COVID-19 (R0 entre 2,5 e 3),  cerca de 60 a 70% da população precisaria estar imune (assumindo uma população com
interação homogênea) para interromper cadeias da circulação do vírus;

13 – A necessidade de vacinar o maior número de pessoas em menor tempo, com obje vo de ampliar a cobertura vacinal no Estado;

14 – A necessidade de avanço da vacinação de forma coordenada e equânime na tenta va de se evitar bolsões de indivíduos susce veis acima de 18
anos não vacinados;

15 – As estratégias de vacinação de acordo com a disponibilidade de doses devem ser planejadas e implementadas pelos Municípios;

16 – A pactuação na reunião da Comissão Intergestores Tripar te - CIT, ocorrida no dia 27 de maio de 2021;

17 – A necessidade de equiparar/nivelar as faixas etárias da população vacinada no Estado de Goiás em todos os Municípios;

18 – A necessidade de planejamento prévio das ações nos municípios para operacionalização da vacinação contra a COVID-19;

19 – A necessidade de o mização de recursos humanos e financeiros da Secretaria Estadual e Secretarias Municipais de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º  Aprovar em Reunião Ordinária, do dia 19 de agosto de 2021, por videoconferência, que a distribuição de vacinas ocorrerá
semanalmente  as quartas-feiras  saindo da Central  Estadual  de Rede  de Frio  (CERF).  Remessas  extraordinárias  poderão ocorrer após  avaliação da
Gerência de Imunização/ SUVISA/SES.

Art. 2º As Regionais de Saúde serão responsáveis por informar às Secretarias Municipais de Saúde a previsão do dia que os municípios
receberão as doses. Ressalva-se que a depender da necessidade, serão enviadas pautas de distribuição de doses des nadas para segunda dose no
decorrer da semana.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SES - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, em GOIANIA - GO, aos 19 dias do mês de agosto de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por Veronica Savatin Wottrich, Usuário Externo, em 26/08/2021, às 18:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR, Secretário (a) de Estado, em 27/08/2021, às 11:15, 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 000023174086 e o código CRC 5A55FF87.
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