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INFORMES  
 

1. CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES: Divulgação da X Conferência Estadual de Saúde  
Isadora Oliveira Mata, CES, deu continuidade à divulgação desta Conferência.  
Stela Souza e Cássio Garcia reforçaram a importância da X Conferência Estadual de Saúde.  
 
2.SUVISA/DIVEP: 21ª Campanha de Vacinação contra Influenza – Akemi Erdens falou sobre a campanha, tendo 
começado dia 10 deste mês, com as prioridades. Referiu que o imunobiológico já recebido pelo Estado. 

 
3. SUVISA/DIVAST: Videoconferência Encontro Preparatório de Saúde do Trabalhador para a 10ª Conferência 
Estadual de Saúde e 16ª (8ª + 8ª) Conferência Nacional de Saúde; Letícia Nobre, Diretora DIVAST, apresentou a 
proposta de videoconferência da Atividade Preparatória de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora que será realizada no 
dia 13 de maio de 2019. 
 
4.SAIS/DAB: Situação da Proposta das Salas de Pé Diabético – Cristiano Sóster, Diretor da DAB, fez a apresentação 
da proposta: 
149 municípios aderidos: 84 com 20.000 habitantes ou mais e 65 com menos de 20.000 habitantes, e os apresentou por 
região. 
Prazo para adesão estendido para 26 de abril de 2019.  
E- mail para envio das adesões: dab.assessoria@saude.ba.gov.br  
Finalizou sinalizando a próxima fase: capacitação dos enfermeiros e técnicos, e entrega de equipamentos – julho/2019. 
 
5. Foram publicadas as seguintes resoluções ad referendum – todas ratificadas. 

 

Resolução Publicação 
no DOE Assunto 

033/2019 09/03/2019 
Aprova ad referendum a execução e o limite financeiro para custeio dos 
procedimentos cirúrgicos eletivos estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 195, de 06 
de fevereiro de 2019. Republicada 

034/2019 28/02/2019 

Aprova ad referendum as alterações no limite financeiro federal de média e alta 
complexidade dos Municípios e do Fundo Estadual de Saúde da Bahia, de acordo 
com a aprovação da Repactuação da Programação Pactuada e Integrada do estado 
da Bahia. 

038/2019 29/03/2019 

Aprova ad referendum a Proposta nº 11300.0020000/1190-08, Emenda Parlamentar 
Nº aquisição de equipamento e material permanente, para implantação do serviço 
de fisioterapia – CNES nº 2413671, localizado no Hospital Maternidade Dr. 
Deraldo Miranda, no município de Irará.   

039/2019 09/04/2019 
Aprova ad referendum a Proposta nº 11300.002000/1190-07, da Emenda 
Parlamentar nº 37380004, para Aquisição de equipamento - ambulância tipo A, para 
o Hospital Maternidade Dr. Deraldo Miranda, no município de Irará. 

 

HOMOLOGAÇÃO 
 
1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE – SAIS/DAB e CIR: 

1.1 Credenciamentos – APROVADOS:  

CREDENCIAMENTO ESPECIFICAÇÃO MUNICÍPIO CIR RESOLUÇÃO 



NASF – Núcleo de 
Apoio à Saúde da 
Família 

01 NASF Tipo I, com a seguinte 
composição: 
01 Nutricionista (40h), 01 Assistente Social 
(30h), 01 Psicólogo (40h), 01 Fisioterapeuta 
(30h), 01 Profissional de Educação Física 
(40h) e 01 Profissional de Educação e Arte 
(20h), totalizando carga horária de 200 
horas.    

Barra da 
Estiva Brumado 

040/2019 

01 NASF Tipo I, com a seguinte 
composição: 
01 Psicólogo Clínico (30h), 01 Profissional 
de Educação Física (40h), 01 Nutricionista 
(40h), 02 Fisioterapeutas (30h cada), 01 
Assistente Social (30h), totalizando carga 
horária de 200 horas.    

Irará Feira de 
Santana 

01 NASF Tipo I, com a seguinte 
composição: 
02 Psicólogos (30h cada), 01 Nutricionista 
(30h), 02 Fisioterapeutas (30h cada), 01 
Profissional de Educação Física (30h), 01 
Assistente Social (30h) e 01 Médico Pediatra 
(30h), totalizando carga horária de 240 
horas. 

Barra Ibotirama 

02 NASF Tipo I, com a seguinte 
composição: 
01 Nutricionista (30h), 01 Assistente Social 
(30h), 01 Fisioterapeuta (30h), 01 
Fonoaudiólogo (30h), 01 Psicólogo Clínico 
(30h), 01 Profissional de Educação Física 
(30h) e 01 Farmacêutico (30h), totalizando 
carga horária de 210 horas.     

Irecê Irecê 

Alteração de composição da Equipe de 
NASF Tipo I, passando a ficar da seguinte 
forma: 
01 Assistente Social (20h), 03 Profissionais 
de Educação Física (20h cada), 02 
Nutricionistas (20h cada), 01 Psicólogo 
(20h) e 03 Fisioterapeutas (20h cada), 
totalizando carga horária de 200 horas.    

Teolândia Valença 

041/2019 Alteração de composição da Equipe de 
NASF Tipo I, passando a ficar da seguinte 
forma: 
01 Assistente Social (30h), 01 Psicólogo 
(30h), 01 Fisioterapeuta (30h), 01 
Nutricionista (40h), 01 Fonoaudiólogo 
(30h), 01 Profissional de Educação Física 
(40h), totalizando carga horária de 200 
horas.    

Cabaceiras do 
Paraguaçu 

Cruz das 
Almas 

Alteração de modalidade de NASF Tipo II 
para NASF Tipo I, passando a ficar com a 
seguinte composição: 
02 Psicólogos (20h cada), 03 Fisioterapeutas 
(20h cada), 01 Assistente Social (20h), 01 
Educador Físico (20h), 01 Médico Psiquiatra 
(20h), 01 Fonoaudiólogo (20h) e 01 
Nutricionista (20h), totalizando carga 
horária de 200 horas.    

Retirolândia Serrinha 

042/2019 

Alteração de modalidade de NASF Tipo II 
para NASF Tipo I, passando a ficar com a 
seguinte composição: 
01 Nutricionista (30h), 01 Profissional de 

Guaratinga Porto 
Seguro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Qualicito: Desabilitação do Laclin Barreiras. Resolução CIB nº 051/2019. 
 
2. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE – SUREGS/DICON: 
2.1 Habilitação/credenciamento das unidades abaixo relacionadas: 
 

MUNICÍPIO UNIDADE CNES CNPJ HABILITAÇÃO RESOLUÇÃO 

Jequié Hospital São 
Vicente 2494930 22.721.041/0001-00 1901 – Laqueadura Tubária 

1902 – Vasectomia  047/2019 

Juazeiro CAPS III AD 5070503 13.915.632/0001-27 Centro de Atenção Psicossocial – 
CAPS III AD Harmonia e Amor 048/2019 

Salvador Instituto Couto 
Maia 0005428 13.937.131/0010-32 

Regime de Hospital Dia – 
Procedimentos cirúrgicos, diagnós 
ticos e terapêuticos– código 12.02 e 
atendimento em regime de Hospital 
Dia em AIDS – código 12.03 

049/2019 

 
3. SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CIÊNCIA E TECNOLOGIAS EM SAÚDE – 
SAFTEC: 

Educação Física (40h), 01 Psicólogo (40h), 
01 Fisioterapeuta (30h), 01 Assistente Social 
(30h) e 01 Farmacêutico (30h), totalizando 
carga horária de 200 horas.     
Alteração de modalidade de NASF Tipo II 
para NASF Tipo I, passando a ficar com a 
seguinte composição: 
01 Psicólogo (30h), 01 Nutricionista (40h), 
01 Profissional de Educação Física (40h), 01 
Assistente Social (30h), 01 Fisioterapeuta 
(30h), e 01 Farmacêutico (30h), totalizando 
carga horária de 200 horas. 

Anagé Vitória da 
Conquista 043/2019 

 01 ESB Modalidade I, vinculada à USF 
Manoel Bina dos Santos. Crisópolis Alagoinhas  

ESB – Equipe de 
Saúde Bucal 

01 ESB Modalidade I, vinculada à USF Vila 
Operária. Ruy Barbosa Itaberaba  

 01 ESB Modalidade I, vinculada à USF 
Buraco D’Água. Serra Preta Feira de 

Santana 
 

 01 ESB Modalidade I, vinculada à ESF 
Novo Horizonte II.  Valença Valença  

 

09 ESB Modalidade I, vinculadas às USF 
Arlinda Almeida Cruz, Imbiruçu de Dentro, 
Miraporto, Nova Caraiva, Praça do Gravatá, 
Vale Verde, Vila Parracho, Vila Valdete e 
Vila Vitória. 

Porto Seguro Porto 
Seguro 

044/2019 

 01 ESB Modalidade I, vinculada à ESF Poço 
do Juá. 

Serra 
Dourada 

Santa Maria 
da Vitória 

 

 02 ESB Modalidade I, vinculadas às USF 
Manoel Messias e Flora Santa Fé. Buerarema Itabuna  

 02 ESB Modalidade I, vinculadas às USF 
Nelson Pinheiro e Francisca Xavier. Ibirapitanga Itabuna  

ESF – Equipe de 
Saúde da Família 01 ESF Modalidade I – Poço do Juá. Serra 

Dourada 
Santa Maria 
da Vitória 

045/2019  01 ESF Modalidade II – Novo Horizonte II. Valença Valença 

 
06 ESF Modalidade I – Arraial Santiago II, 
Orla Norte, Parque Ecológico II, Trancoso 
III, Vila Parracho e Vila Valdete. 

Porto Seguro Porto 
Seguro 

ACS – Agente 
Comunitário de 
Saúde  

06 ACS Retirolândia Serrinha 046/2019 



3.1 Mudança da forma de repasse do recurso federal referente à contrapartida da Assistência Farmacêutica Básica dos 
municípios – Abaré, Andaraí, Entre Rios, Jitaúna, Morro do Chapéu, Nova Redenção, Teolândia, Ubatã e Wenceslau 
Guimarães. APROVADOS. Resolução a ser publicada.  
 

APRESENTAÇÃO 
 
1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DAE/DAB: 
1.1 Caminhos do Cuidar: Alcina Romero fez a apresentação informando que o projeto foi criado a partir de uma 
demanda do Ministério Público para o Estado com a intenção de assegurar o diagnóstico do câncer dentro do prazo 
previsto pela Portaria nº 140/2017 e para tanto foi desenvolvido um piloto no Consórcio de Guanambi e a proposta é que 
esse diagnóstico seja feito nos demais consórcios.   
Denise Mascarenhas, SMS Feira de Santana, criticou a falta de participação dos municípios na discussão na 
Assembleia dos Consórcios sobre esse assunto e registrou que a proposta é muito boa, só precisa ser discutida nesse 
espaço previamente, antes até de vir para a CIB. 
Alcina Romero esclareceu que é propósito deste projeto a discussão com os consórcios, mas estes não são deliberativos e 
solicitou que oficializassem para a DAE reiterar junto aos consórcios. 
Stela Souza considerou relevante a proposta, mas referiu que é uma discussão que muitas vezes inicia na CIB, 
posteriormente nas CIR, e na sequência retorna para a CIB. Foi aprovado no GCE, depois levado à CIB e seria 
direcionado para discussão nas CIR, para verem a viabilidade de ser levado aos consórcios. Ao final todos acataram a 
proposta. 
 
1.2 Acolhimento Pedagógico: Cristiano Sóster explicou que as oficinas serão em duas fases. 
Eixos temáticos a serem abordados: a responsabilidade da Atenção Básica no sistema de saúde, evolução das políticas 
públicas de saúde no Brasil, modelos de atenção à saúde, determinantes sociais da saúde, marcos legais (PNAB); 
territorialização e cartografia, planejamento e programação local em Saúde (PPLS) e ações programáticas de saúde, 
Atenção Básica e a Vigilância em Saúde, Atenção Básica e a coordenação do cuidado (RAS), ferramentas de coordenação 
do cuidado; o cuidado em Saúde - acolhimento, atribuições dos profissionais e das equipes, trabalho em equipe, clínica 
ampliada, agenda da equipe, visita domiciliar, ferramentas de abordagem à família, educação em Saúde, grupos, oficinas 
e outras atividades coletivas; SIS e estratégia e-SUS, análise de situação de saúde, registros na UBS, Registro Clínico 
Orientado por Problemas, PMAQ e Gestão por Resultados; espaços de Co-gestão, reunião de equipe, Conselhos Locais de 
Saúde (CLS), Ações intersetoriais e PSE; 
 
DAB – realiza um momento de preparação metodológica presencial para apresentação do Manual do Facilitador e das 
formas de abordagem dos conteúdos propostos. 
Fase 1 – Oficina de Preparação Metodológica para o AP, com público alvo: futuros realizadores do Acolhimento 
Pedagógico propriamente dito em seus municípios: coordenadores de atenção básica, de saúde bucal, de NASF, de 
vigilância epidemiológica, apoiador institucional. Oportuniza 932 facilitadores. 
Fase 2 – Acolhimento Pedagógico das ESF no município, público alvo: as ESF e equipes de NASF.   
Três dias consecutivos, em seguida tem um intervalo com dispersão e segunda fase com mais três dias consecutivos. 
 
Termo de Adesão: municípios que aderirem à proposta e enviarem participantes deverão realizar por completo a primeira 
e segunda fases  
Formas de apoio da DAB durante a Fase 2: Telessaúde; Acompanhamento via Ambiente Virtual de Aprendizagem – 
AVA, que compreende o acompanhamento do processo de trabalho dos facilitadores do AP no território (atuação do 
facilitador no município) 
 
Stela Souza – parabenizou proposta, reforçou importância do acolhimento. 
 
1.3 Estudo diagnóstico sobre Sífilis em uma Macrorregião do Estado da Bahia – Cristiano Sóster apresentou o 
panorama geral. 
Meta da Política Estadual para o Enfrentamento da Transmissão Vertical da Sífilis: reduzir anualmente em 20% a taxa de 
incidência da sífilis congênita em menores de um ano no Estado da Bahia, até 2021.  
Colocou como o caminho a seguir, o foco nas estratégias de prevenção primária e secundária para o controle da doença e 
sua transcendência na população: 
Aumentar a cobertura de testagem para a sífilis no pré-natal – meta: cobertura da testagem rápida para sífilis em gestantes 
e suas parcerias sexuais durante o pré natal no estado da Bahia aumentada em 80% a até dezembro de 2021; 
Aumentar a cobertura de tratamento adequado e oportuno nas gestantes com sífilis e de suas parcerias sexuais – meta: 
100% das gestantes diagnosticadas com sífilis tratadas adequadamente; realização de 80% da testagem rápida para sífilis 
nas parcerias das gestantes; 80% de tratamento adequado de recém-nascido com sífilis congênita, até dezembro de 2021. 
 
Oferta DAB: oficinas de monitoramento e avaliação realizadas, com foco na sífilis e na construção do Plano de Ação 
entre as áreas técnicas da SESAB. 



Metodologia ofertada para os 24 municípios que apresentaram casos notificados de sífilis congênita no ano de 2017 - 20 
participaram do monitoramento. 
 
O monitoramento – realizado de forma presencial em visita de apoio e por meio de WEB de acompanhamento, com a 
participação dos coordenadores de Atenção Básica e coordenadores da Vigilância. 
 
Apresentou os resultados do monitoramento e salientou os positivos: a estratégia fomentou o entendimento da 
necessidade de realizar os testes rápidos de forma descentralizada e em tempo integral; a integração da Atenção Básica 
com a Vigilância proporcionou apropriação dos casos de sífilis congênita; aproximação dos Coordenadores de Atenção 
Básica com os Indicadores de Saúde e o cuidado produzido pelas equipes; avaliação positiva da ferramenta por parte dos 
gestores municipais, compreendendo como uma forma de aproximar mais o Estado dos Municípios; possibilitou que a 
equipe de Apoio Institucional se aproximasse da qualidade do Cuidado produzido nos Municípios. 
 
A integração Telessaúde x Apoio Institucional no monitoramento da sífilis permitiu um impacto positivo na utilização dos 
serviços ofertados pelo Telessaúde aos profissionais, com: pactuação de momentos de EP com os gestores locais, 
utilizando as ofertas de webpalestras e realização de teleconsultorias para as dúvidas sobre o processo de trabalho clínico. 
 
Recomendações para contribuir na melhora do indicador “Número de casos novos de sífilis congênita (SC) em menores 
de um ano de idade”: capacitação de profissionais de saúde para realização do teste rápido e tratamento da sífilis; 
ampliação do número de executores (profissionais de saúde) do Teste Rápido na Atenção Básica; realização de testagem 
para sífilis no pré-natal; notificação e tratamento adequado nas gestantes com sífilis e parcerias; monitoramento da 
notificação dos casos de sífilis em gestantes com base nas estimativas de casos esperados; capacitação dos profissionais 
do município no Curso Básico de Vigilância Epidemiológica de Transmissão Vertical do HIV e Sífilis (CBVETV); 
realização de busca ativa de casos de Sífilis Congênita em prontuários de maternidades e hospitais pediátricos, com base 
nos critérios de definição de caso de sífilis congênita; rastreamento do registro de casos de Sífilis Congênita em outros 
sistemas de informações, como Sistema de Informação Hospitalar do SUS e Sistema de Informação da Mortalidade; 
implantação dos Comitês de Investigação de Sífilis Congênita, com ação regional ou municipal (prioridade para 
municípios com população = ou > 100.000 habitantes, municípios silenciosos para sífilis e municípios com incidência de 
casos acima da média esperada para o estado da Bahia). 
 
Cida, DIVEP, sugeriu a constituição de uma câmara técnica para fazer a investigação de casos de sífilis congênita na 
região e mencionou que o tratamento inadequado da gestante indica a necessidade de tratamento da criança para sífilis 
congênita. 
 
2. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVAST/DIVEP: 
2.1 Panorama da Doença de Chagas na Bahia – Gabriel Muricy, DIVEP, apresentou o panorama da doença de 
Chagas e falou das Notas Técnicas MS nº36/2012, DIVEP/SUVISA nº 01/2012 e Vigilância Epidemiológica nº 
01/2017 sobre a notificação e investigação da mesma. 
Citou a interface entre Vigilância Epidemiológica da Bahia, de Goiás e o MS para o tratamento de pacientes em 
situação crônica. E reforçou a importância da articulação de saúde, saneamento e educação. 
 

PACTUAÇÃO 
1. GASEC/COSEMS: 
1.1 Aprovação de projetos de Transporte Sanitário por emenda parlamentar elaborados pelos municípios da 
Bahia; Referido pela Secretaria Executiva da CIB o fluxo anterior para aprovação de Projetos de Transporte 
Sanitário e sugerido manutenção do mesmo para publicação de Resolução CIB aprova na 266ª Reunião da CIB: 
Município encaminha por meio de Ofício do SMS com projeto de Transporte Sanitário, Proposta de Emenda 
Parlamentar cadastrada no FNS e diligência do MS; a Secretaria Executiva da CIB prepara a minuta Resolução 
e submete aos coordenadores da CIB, encaminha documentação para a SUREGS para sugestões se couber, 
envia Resolução publicada para a SMS para postar no site do FNS e referenda na CIB subsequente.      
APROVADO. 
1.2 Solicitação de Comando Único de Serviços de Média e Alta Complexidade de municípios da Bahia: Cássio 
Garcia falou dos pleitos de comando único retomando o fluxo da Resolução CIB nº 108/2017 e registrou a 
aprovação dos comandos de Baianópolis e Valente, com competência para abril/2019 e aprovação de Anagé, 
Bom Jesus da Serra e Caravelas, com competência para maio/2019. Onde se lê: abril, leia-se maio, onde se lê 
maio, leia-se junho. APROVADO. 
 
2. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DAE/ DAB: 
2.1 Teledermatologia na Atenção Básica: Cristiano Sóster referiu a classificação de risco a partir da fotografia 
e relato da ESF, e aprimorará a resolutividade pela atenção básica. 



Gerald Saraiva, SMS de Anagé, parabenizou e referiu a situação de diagnóstico em Hanseníase na região 
Sudoeste restrita a Vitória da Conquista e comentou que o projeto aperfeiçoará isso. APROVADO. Resolução 
a ser publicada. 
 
2.2 Ampliação do serviço de queimados do HGE: Alcina Romero colocou que a habilitação já está aprovada e 
a solicitação é para ampliação. 
Stela Souza submeteu à aprovação e a proposta foi APROVADA – Resolução n. 055/2019. 
 
2.3 Implantação do serviço de Radioterapia do Hospital da Mulher: Alcina Romero apresentou o pleito para 
aprovação, a fim de poder seguir com os demais trâmites.  
Stela Souza perguntou se há possibilidade de reiterar o pleito junto ao MS e Alcina Romero colocou que vão 
priorizar os equipamentos. Resolução n. 052/2019. 
 
2.4 Mudança de finalidade de UPA: Alcina Romero referiu que já tem dois pareceres favoráveis, mas a 
aprovação é do MS. E citou os municípios que já encaminharam e estarão sendo publicados de acordo com a 
regularização de alguns documentos: Catu; Casa Nova; Lauro de Freitas; Conceição do Coité; Araci.  
Stela Souza sugeriu a publicação de resolução em ad referendum após análise da área técnica, sendo 
aprovado. 
Ivonildo Dourado questionou como ficariam os planos aprovados na região e foi esclarecido que seriam 
submetidos as CIR para aditivo. 
 

3. GRUPO CONDUTOR DE REDES: 
3.1 Assuntos das Redes Temáticas:  
Alcina Romero esclareceu que quanto as clínicas CLIOFT – Juazeiro e CNOE – Jequié já tem habilitação 
aprovada pela CIB e que o MS solicitou a aprovação de inclusão na Portaria 419/2019 
Oficinas macrorregionais do Plano de Atenção Hospitalar – Alcina apresentou o cronograma e foi ponderado 
por Stela sua preocupação com a agenda dos municípios por conta das conferências, mas Alcina referiu que o 
prazo está vinculado a OPAS e não teria muito como flexibilizar.  
A desabilitação do laboratório de Canavieiras, foi colocado pelo Secretário que o prestador de Canavieiras não 
vinha apresentando produção, outros prestadores estavam aptos e sugeriu habilitar o laboratório que participou 
do chamamento de Ilhéus e desabilitasse o de Canavieiras. Assim ficou APROVADO. Resolução a ser 
publicada. 
A questão do CEPRED e de outros municípios, sobre a concessão das OPME foi apresentado no GCE de Redes 
ontem, mas será discutido junto aos executores e depois remetido a CIB. 
Liana referiu que a PPI aprovada define a alocação de recurso para atendimento e concessão da OPME pelos 
executores por abrangência, mas a área técnica reunirá com os executores e alinhará isso.  
Sobra a SRT, Liana referiu a SRT é uma casa instalada na comunidade e que em janeiro foi publicada a Portaria 
Estadual n. 33, e alguns municípios foram contemplados dentro dos critérios estabelecidos (111 municípios) e 
podem implantar a SRT. Esclareceu que a Portaria é Estadual e institui recurso de implantação e custeio de 
SRT (R$ 20.000,00) para esses municípios visando a desinstitucionalização dos Hospitais Psiquiátricos, pois 
ainda há um número importante de pessoas que moram nos hospitais e o objetivo e reintegrá-las a sociedade. 
Sobre a questão da ampliação de leitos de UTI Neonatal de Jequié, por meio de aditivo ao Plano, Liliane, 
referiu que a Coordenadora Mariza informou que foi aprovado em CIR e encaminhado para a CIB, e o pleito foi 
de 14 para 20 leitos ao Plano da Rede Cegonha e que estão verificando o número do processo para resposta na 
próxima CIB.  
Sobre o PAR de Porto Seguro há ainda pendência para corrigir e entrará diretamente na próxima pauta da CIB 
que ocorrerá em maio. 
 
4. COSEMS: Temas não abordados. 
4.1 Situação de abastecimento de imuniobiológicos;  
4.2 Situação reposição dos médicos do Programa Mais médicos;  
4.3 PPI – Atualização FPO e a fé pública.  
Luiz Galvão, Secretário de Salvador, apresentou a solicitação de retificação do Art. 2º da Portaria Ministerial 
Nº 2.508/2018, onde se lê Fundo estadual de Saúde da Bahia, leia-se Fundo Municipal de Saúde de Salvador no 
estado da Bahia – Pactuação sobre o pleito referente a habilitação da APAE para Doenças Raras. Aprovado. 
 

PRÓXIMA REUNIÃO DIA 21 DE MARÇO DE 2019 (QUINTA-FEIRA) – 14 horas 


