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Pergunta para a Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e
Trabalho:\n\nComo a secretaria atua no enfrentamento e prevenção à
violência doméstica contra a mulher no contexto do isolamento social
Boa tarde\nSegue em anexo a resposta da LAI 2020.041.104. Estamos a
devido à Covid-19? Houve o desenvolvimento de alguma estratégia,
disposição.\n\nSecretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho
programa ou campanha pública específica? Se sim, favor especificá-las
e compartilhar os materiais de divulgação (folder, link da internet,
projeto, portaria, ou outros materiais públicos).
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ANEXO I

2020051760

Em resposta solicitação de informação (2020.051.760) realizado pelo Sr. XXXXXX,
informamos:\n\nOs autos n° 1283564/2020 que trata de procedimento de aquisição do
máscara cirúrgica, perfazendo o valor global da compra de R$ 825.000,00, tendo como
fornecedor a empresa MEDICOM EIRELI, teve sua autorização de fornecimento n° 654/2020
devidamente cancelada, assim como a anulação de reserva, considerando que a empresa
pedido de informação a respeito de uma dispensa de licitação realizada
em tela não cumpriu com as obrigações da dispensa de licitação, sendo que nenhum
para prefeitura.
produto foi entregue a esta municipalidade e não ocorreu, em consequência disso, nenhum
tipo de pagamento, de qualquer que seja o valor. \n\nPor fim, destacamos que as
informações encontram-se disponibilizadas no Portal de Transparência do Município de
Vitória. \n\nColocamo-nos a disposição para quaisquer
esclarecimentos.\n\nAtenciosamente
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RESPOSTA DO CHAMADO

Coordenação de Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher - CPPDDM
A Prefeitura de Vitória-ES, através da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e
Trabalho (SEMCID) possui o Centro de Referência e Atendimento às Mulheres em
Situação de Violência (CRAMSV) na Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e
Trabalho que no referido período encontra-se com o atendimento, conforme descrito
anexo.
Para viabilizar e realizar a gestão das Políticas para as Mulheres, o Município de
Vitória/ES, a SEMCID possui em sua estrutura organizacional a Coordenação de Política
de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher - CPPDDM, na Gerência de Políticas de
Direitos Humanos.
Para o desenvolvimento de estratégias da política pública no período de pandemia,
atuamos com as demais secretarias municipais e estadual para realização de ações
para garantia de atendimento e divulgação da rede de serviços para as mulheres e não
obstante para o empoderamento feminino nas relações de confinamento.
As estratégias já utilizados (atendimentos, divulgação, encaminhamentos diversos)
com a finalidade de alcançar, sensibilizar, incentivar e informar acerca dos canais de
denúncias. A Coordenação, CPPDDM, juntamente com a Equipe do CRAMSV está
finalizando uma proposta de Campanha Municipal onde espera-se que o material
publicitário seja disponibilizado para estabelecimentos comerciais autorizados a
funcionar, principalmente supermercados e farmácias, além da rede municipal de
transporte de Vitória/Es para divulgação dos serviços e plantão de atendimento.
Para além do exposto, atualmente trabalhamos em rede com outras instituições
atuantes no município a exemplo do vídeo informativo sobre os setores de
atendimento na Grande Vitoria em situação de pandemia(anexo).
O CRAMSV
O Centro de Referência de Atendimento as Mulheres em Situação de Violência
(CRAMSV) mantém o serviço funcionando através do Plantão Telefônico (99520-1927),
bem como quando necessário o atendimento presencial obedecendo as devidas
recomendações do Ministério da Saúde e demais recomendações legais vigentes.

Entendendo ser de suma importância a continuidade dos serviços e atendimentos
ofertados para fins de enfrentamento à violência doméstica, bem como a garantia da
integridade física das munícipes, implantamos o Plantão CRAMSV desde o início do
isolamento social em virtude da pandemia da COVID 19.
O serviço de plantão funciona no horário de atendimento do CRAMSV (12 às 19 horas,
de segunda a sexta-feira), onde as técnicas acolhem e atendem as demandas das
mulheres, bem como proporciona os devidos encaminhamentos à rede de
enfrentamento à violência e atendimento psicossocial, até mesmo o encaminhamento
a Casa Abrigo, se necessário.
Em parceria com a Guarda Municipal de Vitória, foi solicitado a as vis realização das
visitas tranquilizadoras às munícipes detentoras do DSP(Dispositivo de Segurança
Preventiva- Botão do Pânico), que nesse período de pandemia, respeitam os devidos
cuidados preventivos ao corona vírus, o que vem ocorrendo.
Fora solicitado a DEAM de Vitória – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
os registros de violência doméstica para realização de Busca Ativa junto às essas
mulheres.
Para além do plantão, existem os canais de atendimento: 156-online (Prefeitura de
Vitória) e e-mail (cramsv@correio1.vitoria.es.gov.br), serviços divulgados amplamente
pelos meios de comunicação e site da Prefeitura Municipal de Vitória.
O serviço de plantão, por se tratar se um novo canal aberto ao atendimento as
mulheres, vem sendo divulgado por canais como site da PMV e redes sociais do
CRAMSV, bem como sites e redes sociais de parceiros no enfrentamento à violência
doméstica, como: Ministério Público; Governo do Estado do Espírito Santo; Defensoria
Pública; DEAMS e nos Coletivos de Mulheres.
Por fim, como iniciativa desta Secretaria, foi sugerido e realizado conjuntamente ao
Grupo de Trabalho “Maria da Penha Vai”(grupo intersetorial que tem por objetivo
fortalecer ações integradas de prevenção à violência contra a Mulher no Munícipio de
Vitória), um vídeo , extensivo a todos os municípios da Grande Vitória a fim de que
muitas pessoas tenham acesso a informação dos serviços da rede de atendimento as
Mulheres, incluindo os coletivo da sociedade civil que de atuam no enfrentamento a

violência contra mulher. O vídeo vem sendo amplamente divulgado pela Rede de
enfrentamento, através de grupos de whatsapp e redes sociais.

Portaria:https://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20200331_cartaz3.jpg?1589374145
Link do Serviço de Atendimento: https://www.vitoria.es.gov.br/noticia/coronavirusatendimento-por-celular-para-mulheres-vitimas-de-violencia-40297

