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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DE SAÚDE BOMBEIRO MILITAR
 
 

Memorando nº: 1111/2020 - CSAU- 09888
GOIANIA, 22 de abril de 2020.

Da (o):  COMANDO DE SAÚDE BOMBEIRO MILITAR
Para: SECRETARIA GERAL
Assunto: Atendimento médico 

Considerando a Portaria n.190 suspende atendimentos presenciais em geral por 15 dias a
contar de 15/04/2020 (000012571850);  

Considerando que a CREMEGO publica medidas sobre atendimentos eletivos a partir do
dia 20 de abril de 2020 conforme disponível no site: http://www.cremego.org.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=28281:2020-04-17-18-05-57&catid=3;

Considerando que está sendo realizada gestão junto à Fundação Dom Pedro II para
aquisição de compra de materiais visando o retorno dos atendimentos médicos (000012642302);

Considerando a necessidade de adoção de medidas gerais visando conter a disseminação
da doença COVID-19, como:

1. Respeito de distância mínima de 02 metros entre as pessoas na sala de espera;
2. Pacientes deslocarem para o CSAu já protegidos com máscara de proteção facial conforme Art 8º do

Decreto n. 9.653, sendo condição obrigatória para o acesso ao atendimento;
3. Número de acompanhantes reduzido, permitido apenas para casos de idosos e crianças, sendo o

mínimo possível, e para os demais casos, somente após avaliação e autorização pelo Chefe do
Serviço Médico; 

4. Agendamento de atendimento via fone com intervalo mínimo de 30 minutos para evitar contato
entre pacientes e possibilitar higienização e desinfecção do espaço físico do consultório e sala de
espera.

Desta feita, solicito de Vossa Excelência autorização para que seja difundida essas
recomendações em todo o CBMGO, a disponibilização no site da Instituição, bem como a autorização
para iniciar atendimentos presenciais a partir do dia 27/04/20 (segunda-feira),  antes do término de
suspensão de atividades determinado na Portaria 190 do Comando Geral.

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL DE SIQUEIRA JUNQUEIRA, Médico (a),
em 23/04/2020, às 10:29, 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 ROBERTO ANTONIO DA SILVA, Comandante, em
23/04/2020, às 10:29, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº

http://www.cremego.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28281:2020-04-17-18-05-57&catid=3


29/04/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000012646650 - Memorando

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16173949&infra_siste… 2/2

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
000012646650 e o código CRC 2DF31138.
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