
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BANIA — SESAB 

CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DA BANIA - CES 

CES raskt  
de Saúde 

Sai idor. 14 de setembro de 2020 
Oliciti eireular CES n'' 41/2020 

Prezado (a) Senhor (a) 

Cumprimentando-o (a) cordialmente. em virtude da segurança e para evitar aglomerações de pessoas: 

Considerando o decreto n° 19.528 de 16 de março de 2020, que institui, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o trabalho remoto, na forma 
que indica, e dá outras providências; 

Considerando o decreto n° 19.529 de 16 de março de 2020, que regulamenta no Estado da Bahia. as medidas temporárias para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Considerando a Portaria n°454, de 20 de março de 2020 que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do 
coronavirus (covid-19): 

Considerando a portaria MS n" 467, de 20 de março de 2020 que dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de 
Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional previstas no art. 30  da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de COVID-19: 

Considerando Oficio Circular 13/2020 do CES, que trata de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavirus 
COV1D-19, 

Convidamos os (as) Senhores (as) Conselheiros (as) Titulares e Suplentes para a 276° Reunião Ordinária Virtual do CES a realizar-
se no dia 17 de setembro, quinta-feira, das 8h30 às 12h, para deliberação da seguinte pauta: 

Das 8h30 às 9h - Informes dos Conselheiros 

Das 9h às 10h - Orçamento do Compromisso 06 
Plano de Contigência COVID 19 
Notificação de agravos relacionados ao Trablaho 

Expositoras: Dra. Emanuele Figueiredo Barbosa - Assessora de Planejamento c Gestão e Dra. Maria 

Aparecida - Coordenadora de Planejamento 

Das 10h às 10h30 - Plano de Contigencia da Saúde dos Trabalhadores da Secretaria Estadual de 

Saúde 
Expositor: Dr. Bruno Guimarães de Almeida - Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde — DGTES 

Das 10h30 às 11h30 - Situação dos medicamentos do "Kit Intubação", na Rede hospitalar COV1D. no 

Estado da Bahia e solicitaçao de orientação e conduta 
Expositor: Dr. Luis Henrique - Superintendente de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em 

Saúde — SAFTEC 

Das 11h30 as 12h - Processo Eleitoral das Entidades do Conselho Estadual de Saúde Biênio - 2020-

2022 
Expositores: Membros da Comissão Eleitoral 

A reunião será transmitida através do link: bit.lv/sala_04  

Para assistir será necessário computador com internel e sistema de audio e video ativados e os navegadores Google Chrome ou 

Mozilla Firefox. 

Gentileza informar se a sua participação será virtual ou presencial. Se virtual solicitamos informar um horário para que 
possamos testar o microfone com antecedência para se habilitar e entrar na sala. 

Atenciosamente. 
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Arão Capinam de Oliveira 

Secretário Executivo 
Conselho Estadual de Saúde 
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