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RESOLUÇÃO CIB Nº 503/2013 
 

Aprova critérios para habilitação de Centros de 
Especialidades Odontológicas - CEO e define fluxo 
de credenciamento destes serviços no Estado da 
Bahia.  
 

A Plenária da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o 
decidido na 218ª Reunião Ordinária do dia 12 de novembro de 2013, e considerando 
 
A necessidade de garantir à população acesso integral às ações de saúde bucal; 
 
A Portaria nº 599/GM/MS, de 23 de março de 2006, que define a implantação e estabelece critérios 
de credenciamento/ habilitação dos serviços especializados Centros de Especialidades Odontológicas 
- CEO Tipo 1, CEO Tipo 2, CEO Tipo 3; 
 
A Portaria nº 600/GM/MS, de 23 de março de 2006, que institui o financiamento dos Centros de 
Especialidades Odontológicas; 
 
A Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, que trata da reorganização das práticas e da 
qualificação dos serviços oferecidos na Saúde Bucal, visando à integralidade das ações. 
 

RESOLVE 
 
Art. 1º  Todos os municípios da Bahia poderão habilitar Centros de Especialidades Odontológicas – 
CEO, desde que se enquadrem nos critérios abaixo: 
 
§1° Os municípios com população maior ou igual a 100 mil habitantes poderão solicitar habilitação 
do CEO tipo 1, 2 ou 3. 
§2° Os municípios com população entre 30.000 e 99.999 habitantes poderão solicitar a habilitação do 
CEO tipo 1 ou 2, desde que possua cobertura de saúde bucal na atenção básica igual ou superior a  
50%.  
§3° Os municípios com população abaixo de 29.999 habitantes poderão solicitar a habilitação apenas 
de CEO do tipo 1, desde que possuam cobertura de saúde bucal na atenção básica igual ou superior a 
50%.  
§4° - Os municípios que manifestarem interesse em implantar um CEO Regional, compartilhando o 
serviço com outros municípios, poderão solicitar implantação de CEO dos tipos: 
I – Tipo 1: desde que possua 50% ou mais de cobertura de saúde bucal na atenção básica;  
II – Tipo 2: caso a soma de suas populações seja superior a 30 mil habitantes, obedecendo ao critério 
de 50% ou mais de cobertura de saúde bucal na atnção básica. 
 
 Art. 2º  Definir que, para postularem a implantação de CEO, os municípios que se enquadrarem nos 
critérios estabelecidos no artigo anterior, deverão seguir o fluxo de credenciamento de propostas de 
habilitação CEO conforme Anexo I desta Resolução, disponível no site da SESAB, link da CIB: 
www.saude.ba.gov.br/cib  
 
§1° Os municípios que se enquadrarem nos critérios estabelecidos no §4° do Art. 1° deverão, além de 
seguir o fluxo de credenciamento de propostas de habilitação CEO descrito no Anexo I desta 
Resolução, incluir no projeto as seguintes informações: a) definição do município sede (município 
que receberá o repasse dos recursos financeiros federais); b) relação do (s) município (s) que 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

assumirá (ão) as responsabilidades por recursos humanos, gestão e gerência do serviço, metas de 
produção estabelecidas em Portaria ministerial; insumos, aluguel/construção; manutenções; c) 
sistemas de cotas por município e por especialidades, de acordo com as metas mínimas ministeriais; 
d) fluxos de referência e contra-referência; e) organização da clientela por especialidade, dia, turno e 
regulação da demanda; f) garantia do Tratamento Fora do Domicílio – TFD. 
 
 Art. 3º  Serão necessários, para qualquer município e para qualquer tipo de CEO, a aprovação do 
pleito de habilitação de CEO no Conselho Municipal de Saúde e na Comissão Intergestores 
Regionais - CIR, conforme fluxo de credenciamento de propostas de habilitação de CEO, descrito no 
Anexo I desta Resolução. 
 
Art. 4º  Fica revogada a Resolução CIB n°156/2007, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia 
em 13 de novembro de 2007. 
 
A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
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