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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 284ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 18/02/2021 – 14:13 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 284ª Reunião Ordinária da CIB de 2021 às 14:10.  

 

Foram ratificadas as Resoluções CIB publicadas em Ad Referendum: 014, 017, 019, 020 e 021/2021.  

Informado que as Resoluções 014, 017 e 021/2021 foram discutidas e aprovadas no GT de Leitos que se reúne 

semanalmente sobre os anexos dos leitos de COVID e a 019 e 020/2021 que aprovaram repasse de recurso para 

Ilhéus e Protocolo do Teto, devido ao prazo do envio ao MS.  

 

INFORMES 

 

A Sesab informa que o MS, em reunião com governadores, apresentou a intenção de disponibilizar mais de 230 

milhões de doses de vacinas iniciando com 11 milhões de doses em fevererio e até julho 50 % da necessidade no 

primeiro semestre e o restante até o fim do ano para toda a população, e se espera que a parcela mais vulnerável 

seja vacinada ainda no primeiro semestre e isso refere-se ao país.  

Informa também sobre a forma de pagamento dos leitos UTI Covid-19, referido pelo MS como pré-pagos e 

posteriormente a serem pagos como pós-pagos. Referido que foi feita uma ação pela PGE junto ao MS contendo a 

necessidade de habilitações, renovações e pagamentos de leitos pré-pagos. Caso a proposta não seja atendida, farão 

um cronograma na próxima semana para agilizar o processamento das AIH para não haver atraso no pagamento, 

comprovando a produção. A Bahia enviou documento solicitando credenciamento dos leitos que estão funcionando 

e sem receber e o MS informa que estão elaborando portarias a respeito.  

Encaminhamento: Construção de documento da CIB (Ofício) endossando encaminhamento da SESAB para o MS.  

 

1. 1 Secretaria Executiva da CIB e SAIS/DAB: 

 

1.1 Comunicado sobre credenciamentos solicitados ao MS em Palmas de Monte Alto, de ESF – Equipe de Saúde 

da Família (3), ESB – Equipe de Saúde Bucal (5); EAP – Equipe de Atenção Primária de Nova Canaã (2). 

 

1.2 Secretaria Municipal de Saúde de Salvador comunica a atualização do Incentivo Financeiro 100% SUS para os 

Hospitais Aristides Maltez e Martagão Gesteira, e a solicitação ao Ministério da Saúde de adesão do Hospital Dois de 

Julho ao Incentivo Financeiro 100% SUS. 

 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DAE: 

2.1 Portaria nº 460/2020 – Linha de Cuidado às Pessoas com HTLV. 

Publicação de Portaria prorrogando o prazo para a CIR apresentar à CIB a definição das unidades que comporão a 

referência da linha do cuidado nas regiões de saúde. 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 
1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DGC: 
1.1 Credenciamento/Habilitação:  

MUNICÍPIO UNIDADE CNES CNPJ HABILITAÇÃO 

Dom Basílio 
Policlínica Municipal de 

Dom Basílio 
0259209 13.673.314/0001-05 

Projeto Assistencial da Equipe Multiprofissional de 

Atenção Especializada em Saúde Mental 

(eMAESM) – Tipo 2 

APROVADO – RESOLUÇÃO CIB/BA Nº 022/2021. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVEP:  

1.1 Vacinação contra COVID-19 no Estado da Bahia – cenário atual;  

1.2 Ampliação da vacinação da faixa etária de maiores de 80 anos e continuidade da vacinação dos trabalhadores de 

saúde; 



1.3 Fortalecimento do Sistema de Informação através do Registro Nominal de Doses (SI – API). 

 

 

 

 

SESAB realiza apresentação sobre a vacinação contra COVID-19:  

 
 

 
 

As vacinas para a primeira dose já estão acabando nos municípios. O gráfico acima mostra o percentual 

vacinado dos grupos prioritários. As doses já foram utilizadas. A maior sobra está relacionada às doses extras 

para os indígenas aldeados.  

 

Número de casos novos confirmados de COVID-19 e pessoas vacinadas por dia. Bahia, 2021.  

 

 
Espera-se observar uma queda para os casos novos, principalmente com o resultado da vacinação. 

 



 
 

Para a segunda dose não há estoques zerados. 

De acordo com o sistema oficial do MS, da população alvo de 407.855, no momento o Estado conta com 

180.573 doses aplicadas:177.719 pessoas vacinadas com a 1ª dose, 2.854 pessoas vacinadas com a 2ª dose. 

Pela planilha do Google Forms a Bahia tem um número muito maior de vacinados.   

 

DISTRIBUIÇÃO DA VACINA – FASE I  

• Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas) - 100% das doses 

liberadas;  

• Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências inclusivas 

(institucionalizadas) - 100% das doses liberadas;  

• População indígena que vive em terras indígenas homologadas e não homologadas - 100% das doses 

liberadas;  

• Pessoas idosas – 100% das doses já foram liberadas para idade a partir de 87 anos;  

• Trabalhadores de Saúde (redes pública, privada e filantrópica), conforme pactuado em CIB, Resoluções nº 

13, 15 e 16/2021, incluindo os acadêmicos e residentes em atuação nos referidos serviços de saúde - 66% 

das doses liberadas. 

 

   PROPOSTA PARA DISTRIBUIÇÃO DA PRÓXIMA REMESSA:  

• Manter a proporção de distribuição de vacinas (conforme MS) para o grupo de idosos e trabalhadores de 

saúde, pois a diferença a menor do trabalhador de saúde foi utilizada para antecipar a faixa etária a partir de 

90 anos;  

• Reter 65 mil doses referentes às segundas doses liberadas em 30 e 31/01;  

• Trabalhadores de saúde   

 Bahia 66%  

 Ministério da Saúde 72%  

 Proposta igualar para 80% (conforme quantitativo da próxima remessa)  

• Idosos  

 Bahia – 100% a partir de 87 anos  

 Ministério da Saúde – 100% a partir de 90 anos  

 Proposta igualar para 100% a partir de 85 anos (conforme quantitativo da próxima remessa), devendo os 

municípios ampliar o acesso por ordem decrescente de idade  

 

SEGUNDA DOSE 

• Recomendam que as 2ªs doses sejam realizadas no mesmo município onde foi aplicada a 1ª dose; 

• O município deve garantir a aplicação da 2ª dose, independentemente de onde foi aplicada a 1ª dose; 

• O estado fará o acompanhamento do percentual das 2ªs doses aplicadas, realizando os ajustes necessários, a 

fim de evitar oportunidades perdidas de vacinação 

 

Em relação à distribuição da vacina CORONAVAC:  

Doses enviadas pelo MS - 617.800 doses;  

Doses distribuídas - 331.220 - 1ª dose. A SESAB está no processo de envio da 2ª dose do CORONAVAC com o seguinte 

cronograma:  

• em 16-02-21: 171.320 doses 

• em 28-02-21; 65.580 doses  

• em 06-03-21: 94.320 doses.  

Próxima remessa de CORONAVAC:300.000 e RESERVADO: 65.000.  



Encaminhamento: Aprovada Resolução sobre situação da vacinação de 2ª dose para todas as pessoas vacinadas, 

inclusive os vacinados fora da ordem de prioridade, não eximindo os mesmos de responderem legalmente por isso 

à justiça ou órgãos de controle. O PNI tem recomendado que se faça a segunda dose. 

 

1.2 Ampliação da faixa etária dos maiores de 80 anos e continuidade da vacinação dos trabalhadores de 

saúde;  

Discutido anteriormente. (ver registro acima) 

 

1.3 Fortalecimento do Sistema de Informação através do Registro Nominal de Doses (SI – API).  

Apresentação dos dados SI-PNI (Registro Nominal) e Formulário Google DOCS: 

 

 
 

O gráfico mostra a grande divergência entre os registros no sistema oficial e no Google Forms. É necessário 

um esforço grande para realizar a informação no site oficial por segurança da informação, mesmo sabendo da 

instabilidade do sistema. Esse sistema está funcionando e não podem deixar de alimentá-lo para a prestação 

de contas que cada gestor terá que fazer.  

 

2. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – 

APG:  

2.1 Apresentação da relação dos indicadores para a pactuação interfederativa série 2017-2021.  
 

Fluxo da Pactuação Indicadores 2017-2021: 

 

 
 

Informado que o gestor deve alimentar o sistema DigiSUS Gestor/Módulo de Planejamento – DGMP disponibilizado pelo 

Ministério da Saúde no endereço eletrônico http://digisusgmp.saude.gov.br/ 

Em 2017 foram pactuados 23 indicadores e a partir daí a CIT veio diminuindo o número de indicadores, ficando com 18 

indicadores.  

Indicadores excluídos pelo Ministério da Saúde:  

Indicador 20: Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas 

necessárias a todos os municípios no ano; 

• Indicador 22: Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial 

da dengue; 

Indicadores que o Estado não pactua: 

• Indicador 2: Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados; 

• Indicador 7: Número de casos autóctones de Malária; 

• Indicador 21: Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica. 

 

Prazo para alimentação do sistema DigiSUS: 31 de março de 2021. 

 

 

Serão disponibilizados no novo endereço do Observatório (OBR: https://obr.saude.ba.gov.br/): 

http://digisusgmp.saude.gov.br/


-Manual de Pactuação Interfederativa de Indicadores;  

- Orientações da Bahia/2021 -recomendações para estabelecimento de metas - o município assume ou não a meta 

recomendada; 

-Série histórica: 2010 – 2019. 

Questionado sobre a disponibilização dos indicadores de 2020, sendo informado que serão disponibilizados dentro da 

próxima semana. 

 

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

SAFTEC  

(realizada inversão de pauta): 

3.2 Prestação de Contas da Execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica Municipal e Estadual – 

Exercício 2020 – Débitos de exercícios anteriores Estadual e Municipal (2015-2020).  

 

Apresentação sobre o financiamento atual da Assistência Farmacêutica no SUS: 

 
 

 
 

Prestação de contas da execução financeira estadual e municipal 2015 – 2020: 

Valor a executar segundo a forma de repasse do recurso federal (valor total CBAF a executar 2020): 

- Sob gestão municipal: R$ R$ 111,7 milhões com 350 itens; 

- Sob gestão estadual: R$ 52,6 milhões com 60 itens, totalizando R$ 164,3 milhões.  

A série histórica do percentual de execução da contrapartida estadual e municipal no período de 2015 a 2020: 
 



 
 

Perfazendo em 2020: 109% de execução estadual e 90% de execução municipal. 

Em 2020 o Estado pagou 100% da contrapartida do ano para 335 municípios e 62% do saldo residual 2015-

2019 pactuado para 2020 (até 60% da contrapartida 2019).  

 

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL 2015-2020 

 

 
 

Projeção da dívida em dez/2022: R$ 239,29 milhões. 

 

PACTUAÇÃO – (ponto abordado juntamente com o da execução do recurso do componente básico da 

assistência farmacêutica) 

 

1.2 Pagamento de saldo residual de anos anteriores - 2015-2020 – Débito Estadual.  

 

Proposta de pagamento da dívida estadual 2015-2019, até setembro de 2020.  

 
 

Evolução da dívida estadual: 

 
 



Proposta de execução do saldo: R$ 5,07 milhões - o valor global a ser executado em 2021 e nos anos 

subsequentes (até a quitação), será composto pelo valor da contrapartida anual, acrescido de até 60% da 

contrapartida 2019.  

As solicitações devem considerar a demanda média, podendo ser suplementada em até 50% (20%+30%) do 

quantitativo de cada item. 

Aprovado pela CIB: resolução publicada com a ressalva de que o prazo de setembro poderá se 

estender até dezembro, caso seja necessário, por não ter sido executado até setembro. 

 

Ponto da pauta deslocado para este momento: 

3.1 2ª Etapa do Projeto Modelo de Compras de Medicamentos na Atenção Básica – adesão de novos municípios;  

 

A SAFTEC informa as atualizações normativas do CBAF em 2020. Normas para execução do financiamento 

do CBAF no estado da Bahia - resolução CIB/Ba nº 152/2020, modelo de registro de preços. 

 
 

Organização do novo modelo: 

- A SESAB realiza licitações de registros de preços dos medicamentos do CBAF constante na Rename 

(SUS), com adesão prévia dos municípios; 

-  Qualquer município pode solicitar adesão (opcional) – mediante instrumento definido pela PGE – Termo 

de Adesão – CIB.  

- Os saques (aquisições) serão realizados diretamente por cada município.  

O Projeto será dividido em três fases - com mudança gradativa de execução do financiamento; Grupos de 

medicamentos; Mudança gradativa de execução do financiamento: 

 
 

Cronograma da 1ª Fase (80 itens):  

- Licitações - até 31.03;  

- Capacitação para os saques - mar/21;  

- Transferência de 100% do recurso federal para o FMS - solicitado e início previsto para os saques: abril/21. 

 

 



Cronograma da 2ª Fase (100 itens – incluindo o elenco estadual):  

- Apresentação do elenco em CIB: 18/fev/21;  

- Adesão dos municípios remanescentes: 19/fev - 21 à 23/mar/21;  

- Capacitação dos municípios remanescentes: mar/21;  

- Planejamento (SIMPAS) - cadastramento da demanda de todos os municípios adesos: 30 dias – mar/abr;  

 - Licitação: até 30/09/21;  

- Capacitação para os saques: set/21;  

- Transferência de 100 % dos recurso para o FMS: set/21; 

- Início previsto para os saques: out/21. 

 

Foi apresentada a relação dos municípios que não realizaram adesão na primeira fase e podem aderir nesse 

momento. 

 

Cronograma da 3ª Fase:  

Até janeiro de 2022, com a inclusão dos demais itens importantes de uso hospitalar do RENAME (demanda 

discutida no GT da Assistência Farmaceutica Básica).  

 

Item de pactuação remanejado 

1.1 Definição da relação dos medicamentos da 2ª Etapa do Projeto Modelo de Compras de Medicamentos da 

Atenção Básica;  

Apresentada a lista dos medicamentos (em anexo).  

Solicitada a inclusão no elenco da medicação ‘risperidona’, mesmo não sendo da atenção básica, no registro de ata 

do estado, para ser sacado pelos municípios e pago com recurso próprio do tesouro municipal, devido à grande 

demanda dos municípios. Discutido que é um componente que está na atenção especializada, devendo voltar a ser 

fornecido pelo Estado para os municípios. Será consultada a PGE e no caso de parecer positivo o medicamento será 

incorporado.  

Encaminhamento: Aprovada a pactuação do elenco de medicamentos da segunda fase.  

O município que não recebeu o e-mail para adesão à 2ª fase, deve enviar seu e-mail para 

dasf.camaf@saude.ba.gov.br, para ciência e orientação. 
 

PACTUAÇÃO 

 

GASEC/COSEMS:  

1.1 Solicitação de Comando único dos municípios Palmas de Monte Alto, Pilão Arcado, Serra Dourada. 

 

Proposta de incluir Pilão Arcado pois seguiu o fluxo, sendo aprovado no Conselho Municipal de Saúde e na CIR, 

faltando, entretanto, o envio da documentação pela CIR. Será feito contato com o Núcleo de Juazeiro para o envio 

da documentação.  

Aprovado o comando dos municípios Palmas de Monte Alto e Serra Dourada e, assim que chegar a 

documentação, ser publicada resolução incluindo Pilão Arcado. 

 

2.2 Portaria GM/MS Nº 3.896, de 30 de dezembro de 2020 – Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos 

Estados e Distrito Federal, para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de 

importância internacional causada pelo novo Coronavírus. Ponto retirado de pauta, pois foi discutido na CIB de 28 de 

janeiro de 2021 e não há mudanças da deliberação anterior. 
 

COSEMS:  

3.1 Indeferimento do Ministério da Saúde do Centro de Atendimento da Covid-19 do munícipio Piripá-Ba.  

O Município informa que implantou o Centro de atendimento COVID-19 no município com objetivo de ofertar 

suporte para o atendimento da população, porém, ao solicitar habilitação ao MS, teve seu pleito indeferido, por 

falta de dotação orçamentária. Diante da importância da manutenção e funcionamento do centro e da necessidade 

de financiamento, solicita apoio da CIB junto ao MS para reavaliação da solicitação. Encaminhamento: A gestora 

da saúde do município contactará a DAE/SAIS/SESAB para este avaliar a situação e apoiar o município na 

solução do problema.  

 

Municípios questionaram o COSEMS sobre o abastecimento da insulina NPH na Bahia e a DAE informou a 

criação pelo Ministério da Saúde, nesta data, de Grupo de Trabalho para discutir a situação da insulina.  

 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: 18/03/2021 


