
 
 

RECOMENDAÇÃO Nº08 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde em sua Quadragésima Primeira Reunião Extraordinária Virtual, realizada 21 

de dezembro de 2020, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei de nº12.053 de 07 de 

janeiro de 2011, considerando o atual cenário do Estado da Bahia, que vem registrando diariamente um grande aumento 

do número de novos casos da covid 19 e de internamentos nas unidades de saúde pública e particulares; 

 

Considerando o art. 2º do Regimento Interno do Conselho Estadual de Saúde - O Conselho Estadual de Saúde tem por 

finalidade atuar na formulação de estratégias, propostas e no controle da execução da Política Estadual de Saúde, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.  

 

Considerando a Constituição Federal de 1988 que assegura a participação da comunidade nas Políticas Sociais no 

Brasil. Em seu artigo 196, da Constituição Federal, que dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;  

 

Considerando a Lei Federal nº 8.080/1990 e o Decreto Presidencial nº 7508/2011, que instituem e regulamentam o 

Sistema Único de Saúde e afirmam o princípio da participação da comunidade; Que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras 

providências;  

 

Considerando a Lei Federal nº 8142/1990 e Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 453/2012 que instituem e 

regulamentam os espaços de participação e controle social no SUS; Que dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências; 

 

Considerando a Lei Federal na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356 de 11 de março de 

2020; Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela 

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 

(2019-nCoV); 

 

Considerando a apresentação da minuta do Plano de Ação para Implantação da Vacinação Contra COVID 19, no Estado 

da Bahia na Quadragésima Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde;  

 

Considerando a Recomendação do Conselho Nacional de Saúde de Nº 073, de 22 de dezembro de 2020, que recomenda 

ao Ministério da Saúde a ampliação do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 para toda a população 

brasileira. 

 

O Conselho Estadual de Saúde – CES, no intuito de tranquilizar a população Baiana, informa e recomenda:   

 

1. O Governo do Estado da Bahia, por intermédio da  Secretaria Estadual de Saúde – SESAB,  vem monitorando 

e acompanhando o cenário epidemiológico da COVID-19 com o objetivo de permitir, de forma oportuna, às 

tomadas de decisões em respostas à eventos com emergência em saúde pública. 

 

2. O Governo do Estado da Bahia, prioritariamente pela Secretaria Estadual de Saúde – SESAB vem realizando 

todos os esforços possíveis ao seu alcance para  garantir insumos e profissionais de saúde para a execução da 

vacinação da população, conforme está sendo agora estabelecido pelo Plano Nacional de Vacinação. 

 

3. Orientar-se pelas medidas preventivas - uso obrigatório de máscara, higienização das mãos com água e sabão e 

álcool em gel, distanciamento social e evitar qualquer tipo de aglomeração, até que se tenha controlado e 

diminuído o risco de doença e se efetive a vacinação da população, evitando-se o colapso do sistema  público  

de saúde e aumento no número de óbitos. 

 

4. Adotar-se nesse fim de ano o distanciamento nas confraternizações, mesmo que envolva apenas os familiares. 

 

 

Conselho Estadual de Saúde do Estado da Bahia 

https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/decreto/2020/3299/32985/decreto-n-32985-2020-estabelece-protocolos-setoriais-para-eventos-sociais-e-circos-na-forma-que-indica-e-da-outras-providencias

