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SUPLEMENTO

Nº DE 
ORDEM

EXONERAR CARGO NOMEAR

1 DANIEL ANTÔNIO 
MENDES DOS 
SANTOS
CPF/ME nº 
955.490.481-91
(a pedido e a partir 
de 3/8/2021)

Assessor 
“A3”

MARIANA MILENA 
MARINHO
CPF/ME nº 
051.814.771-19

2 KAROLINE LOPES 
RODRIGUES 
FERREIRA
CPF/ME nº 
008.199.451-61

Assessor 
“A4”

WANESSA 
HONORATO DE 
OLIVEIRA
CPF/ME nº 
035.682.001-71

Art. 3º  A eficácia dos provimentos estabelecidos pelos arts. 
1º e 2º fica condicionada ao atendimento do art. 1º do Decreto nº 
7.587, de 30 de março de 2012, com alterações posteriores, por 
ocasião das respectivas posses.

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Goiânia, 6 de agosto de 2021; 133º da República.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

<#ABC#247590#55#292772/>

Protocolo 247590
<#ABC#247591#55#292773>

DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais e também tendo em vista o 
que consta do Processo nº 202100004081360,

RESOLVE:

Art. 1º  Exonerar, a pedido e a partir de 1º de agosto de 
2021, JÉSSICA ALVES DA SILVEIRA, CPF/ME nº 701.384.491-80, 
do cargo em comissão de Assessor “A7”, da Secretaria de Estado 
da Administração, e nomear ISADORA RODRIGUES LIMA, CPF/
ME nº 757.553.781-34, para exercê-lo, com lotação na Secretaria 
de Estado da Economia.

Parágrafo único. A eficácia do provimento estabelecido pelo 
art. 1º fica condicionada ao atendimento do Decreto nº 7.587, de 
30 de março de 2012, com alterações posteriores, por ocasião da 
respectiva posse.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Goiânia, 6 de agosto de 2021; 133º da República.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

<#ABC#247591#55#292773/>

Protocolo 247591
<#ABC#247557#55#292737>

Referência: Processo nº 202100010000965
Interessada: Secretaria de Estado da Saúde
Assunto: Parceria com organização social.

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO DESPACHO Nº 
511 /2021

Evidencia-se que o modelo de atuação gerencial e com foco 
no alcance de metas e resultados fixados pelo poder público tem pro-
porcionado efeitos satisfatórios não apenas em Goiás, mas também 
em outras unidades da Federação, particularmente na integralidade 
do atendimento em saúde e na garantia de acesso universal a esse 
componente fundamental da existência.

Consequentemente, tendo em vista o que consta dos autos, 
em especial os Despachos nº 113/2021/GAB, nº 101/2021/CICGSS 
e nº 2455/2021/GAB, da Secretaria de Estado da Saúde, bem como 
o Parecer nº 607/2021/PROCSET, da Procuradoria Setorial da 
Secretaria de Estado da Saúde, e o Despacho nº 1.108/2021/GAB, 
da Procuradoria-Geral do Estado, também em conformidade com o 
que preceitua o parágrafo único do art. 6º da Lei estadual nº 15.503, 
de 2005, concluo que a atividade em causa está associada a consi-
deráveis objetivos públicos.

Assim, no exercício de minha competência governamen-
tal e ante o reconhecimento de que a parceria proposta se mostra 
totalmente adequada ao imediato atendimento do interesse público, 
decido pela adoção do modelo de gestão compartilhada para a 
prestação de serviços públicos de saúde na Policlínica Regional - 
Unidade Formosa.

Com a publicação deste ato no Diário Oficial do Estado, en-
caminhem-se os presentes autos à Secretaria de Estado da Saúde 
para prosseguimento.

Goiânia, 6 de agosto de 2021.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

<#ABC#247557#55#292737/>

Protocolo 247557

Secretaria da Saúde -  SES
<#ABC#247478#55#292638>

PORTARIA N° 1440, DE 6 DE AGOSTO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais,

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro 
de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo 
SARS-COV-2 (COVID-19);

Considerando o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente do “coronavírus”, Decreto Estadual nº 
9.778, de 07 de janeiro de 2021, o Decreto Estadual nº 9.848, de 13 
de abril de 2021 que dispõe sobre as medidas a serem adotadas no 
Estado de Goiás em razão da disseminação do novo coronavírus 
(COVID-19) e Decreto nº 9.854, de 28 de abril de 2021 que promove 
alterações no Decreto nº 9848, de 13 de abril de 2021, o qual dispõe 
sobre as medidas a serem adotadas no Estado de Goiás em razão 
da disseminação do novo coronavírus (COVID-19); e

Considerando o crescente número de pacientes que aguardam 
por procedimentos cirúrgicos eletivos, o consequente aumento 
do tempo de espera e que o atraso na realização dos respectivos 
procedimentos pode prejudicar o prognóstico do paciente e sua 
qualidade de vida associados à necessidade de restabelecer a 
oferta e realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos na rede 
hospitalar, resolve:

Art. 1º  Autorizar a retomada de agendamentos e realização 
dos procedimentos cirúrgicos eletivos de média e alta complexidade, 
nas Unidades de Saúde da rede pública, filantrópica e privada em 
todo o estado de Goiás.

§1º  São consideradas cirurgias eletivas aquelas que podem 
ser programadas em tempo oportuno, com data facultada pelo 
paciente ou cirurgião, conforme legislação vigente.

§2º  Excetuam-se desta autorização, as unidades de saúde 
da rede pública, filantrópica e privada que estiverem com estoques 
críticos de fármacos anestésicos intravenosos e bloqueadores neu-
romusculares.

§3º  Fica expressamente proibido às Unidades Hospitalares da 
rede pública, filantrópica e privada, que estejam realizando cirurgias 
e procedimentos eletivos que demandem internação hospitalar, 
restringir ou negar o recebimento de paciente em Unidade de Terapia 
Intensiva - UTI e bloquear leitos sob a alegação de falta de fármacos 
anestésicos intravenosos e bloqueadores neuromusculares.
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