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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 24/04/2021 – 11:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 14ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 11h00min.  

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação COVID-19. 

Sesab informa o recebimento da 14ª remessa de vacina para o estado, com uma quantidade de 175 mil 

doses de vacina. 

 

 
 

PROPOSTAS  

1 – Continuidade do grupo prioritário de 60 anos ou mais  

2 – Continuidade do grupo de quilombolas 

3 – Continuidade da vacinação do grupo força de segurança e salvamento, podendo avançar para 40 anos 

ou mais, em função de ter sido contemplado a grande maioria desse público   

4 – Comorbidades:  

➢ Manter os estratos 1 a 4 pactuados anteriormente. 

➢ Acrescentar o grupo de transtornos intelectuais permanentes conforme estoques disponíveis nos 

municípios, após conclusão dos demais grupos pactuados anteriormente. (Em relação aos autistas, não 

existe o registro do quantitativo de pessoas com o transtorno e muitos não conseguem manter a máscara 

no rosto. Sugestão: iniciar pelos casos graves (classe 3), com relatório médico para entender qual o 

público que será assistido e da faixa etária de 59 a 18 anos, de forma decrescente. 

5 – Trabalhadores da educação – ampliar para 40 anos ou mais. 

6 – Trabalhadores de Transportes Coletivos Rodoviários e urbanos e intermunicipais – 50 anos ou mais. 

7 – Trabalhadores da limpeza pública. (Na atualização do PNI de dia 23 de abril foram incluídos os 

trabalhadores da limpeza pública).  

 

Ressaltado que os municípios são autônomos para decidirem sobre suas estratégias. As propostas acima 

são para permitir que alguns municípios avancem, balizados no quadro de prioridades do estado.  

 

Colocada a dificuldade dos municípios em avançarem nos grupos prioritários sem terem conseguido 

finalizar suas metas de forma uniforme para todo o estado, devido à pouca quantidade de vacinas 

disponibilizadas pelo MS.  

 

Encaminhamento: Aprovada a proposta apresentada pela SESAB, com resolução reforçando que os 

municípios só devem avançar nos grupos após o término da faixa etária e grupo prioritário anterior e 

após a conclusão da faixa etária de 60 anos ou mais. Aprovar a resolução na terça feira e fazer 

publicização na mídia e rede social.  

Sugestão de separar os dois tipos de bombeiros (militar e civil) e resgatar policial penal ou agente 

penitenciário no estrato do grupo força de segurança e de salvamento da resolução. Reforçado o convite 

oficial direcionado aos representantes do CES, do MPE, órgãos de classe e mesmo profissionais 

especialistas no assunto, como convidados nas reuniões da CIB para participação. 

 


