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Solicito, por gentileza: 1) quantidade de comprimidos comprados em
relação aos seguintes remédios: ivermectina, cloroquina,
hidroxicloroquina e azitromicina para ações de combate ao
coronavírus. Favor, informar de forma discriminada a quantidade por
tipo de remédio. exemplo (cloroquina - X comprimidos, etc), 2) sobre
as ações contra a covid-19, valor pago pelas compras em relação aos
seguintes remédios: ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina e
azitromicina para ações de combate ao coronavírus. Favor, informar
de forma discriminada o valor pago por tipo de remédio. exemplo
(cloroquina - X reais, etc); 3) informar quantidade distribuída à
população em relação aos seguintes remédios: ivermectina,
cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina para ações de combate
ao coronavírus. Favor, informar de forma discriminada a quantidade
por tipo de remédio. exemplo (cloroquina - X comprimidos, etc); 4)
informar se existe a distribuição de \kit covid\" ou semelhantes, isto
é, um kit de remédios para combater a covid-19 na rede pública. Se
sim, o que é distribuído neste kit e quantos já foram distribuídos? O
período dos pedidos corresponde de 1/03 de 2020 até a data mais
recente disponível pela gestão. Favor, informar o período na
resposta. Obrigado"

Em atenção ao Pedido de Informação n° 2020.093.719, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) não
adotou a distribuição de ?kit covid?. Após criteriosa avaliação médica, o munícipe pode ter ou não a indicação de uso de
um ou mais medicamentos de diferentes classes terapêuticas, conforme quadro clínico por ele apresentado em
consulta médica.\nAté o presente momento, não houve aquisição específica dos medicamentos ivermectina,
cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina para ações de combate ao coronavírus, motivo pelo qual também não
temos dados sobre valor pago pelas compras para apresentar.\nComo os medicamentos azitromicina e ivermectina não
são de uso exclusivo para ações de combate ao coronavírus, não é possível estratificar do quantitativo total distribuído
na rede municipal de saúde, no período de 01/03 até a presente data, a quantidade destinada à situação solicitada.
\nQuanto ao medicamento Cloroquina 150 mg comprimido temos a informar que esta SEMUS recebeu do Ministério da
Saúde, em 17/07/2020, 54.000 comprimidos para ações de combate ao coronavírus e que no período de 24/07/2020 a
26/08/2020 foram dispensados 1.212 comprimidos na rede municipal de saúde, mediante apresentação de receita
médica específica, ficha de notificação da COVID-19 e termo de consentimento assinado pelo paciente e médico,
conforme Parecer 04/2020 do Conselho Federal de Medicina. \nSheila Teixeira Zambon\nGerente de Assistência
Farmacêutica\nSecretaria Municipal de Saúde
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Dados das receita recebidas para o enfrentamento do covid19.

Prezado Luiz\n\nConforme solicitado, encaminhamos em anexo o relatório.\n\nFellipe Schultz Vargas\nGerente de
Orçamento\nSecretaria de Fazenda
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Eu trabalho em um condomínio comercial na praia do canto e
estamos com problemas referente ao uso de máscaras pelos
condôminos e visitantes. O condomínio disponibilizou álcool em gel,
colocou avisos orientando sobre o uso de elevadores e orientou os
funcionários a sempre pedirem a todos que usem máscaras. todos os
funcionárias usam máscaras e têm álcool 70% à disposição.\nNo
entanto, muitos condôminos e visitantes se recusam a usar máscaras
e não seguem as orientações.\nO que o condomínio pode fazer neste
sentido? Existe alguma norma específica da PMV que oriente os
condomínios sobre o procedimento a adotar?

Prezada,\nCom a detida análise do Pedido de Informação acima identificado, percebe-se que a solicitante Mayra relata
que no condomínio onde ela trabalha muitas pessoas não usam máscara e não seguem as orientações destinadas à
prevenção da COVID-19.\n\n \n\nDiante da situação relatada, a solicitante pede informações acerca da existência de
norma específica e também indaga se há algo que o condomínio possa fazer.\n\n \n\nInicialmente, cumpre registrar
que o Município de Vitória decidiu observar as limitações e prazos estipulados pelo Estado, conforme consta do Decreto
Municipal 18.056/2020.\n\n \n\nNesse sentido, informo que na Portaria Estadual 100-R consta uma série de medidas
obrigatórias destinadas à proteção da saúde e prevenção ao contágio do COVID-19.\n\n \n\nO artigo 6º, I, \f\" constitui
como obrigação do cidadão o uso de máscaras, sempre que for necessário sair de casa.\n\n \n\nAlém do uso
obrigatório de máscara, a Portaria 100-R também estabelece outras medidas preventivas como a necessidade de
distanciamento social, higienização das mãos etc.\n\n \n\nApesar de existir medidas obrigatórias que devem ser
seguidas pelos cidadãos e comunidades em geral, consta também a recomendação de adoção de medidas específicas
aos condomínios na Nota Técnica de nº 51/2020 SESA/SSVS/GEVS/NEVS/SERVIÇOS.\n\n \n\nDiante disso, orientamos
que o condomínio se atente as normas e recomendações estaduais acima citadas.\n\n \n\nAs Normas e
Recomendações Estaduais podem ser localizadas por meio dos seguintes links: coronavirus.es.gov.br/legislacao e
saude.es.gov.br/coronavirus_notas_tecnicas\n\n \n\nQuanto à sua dúvida sobre o que pode ser feito no caso de
descumprimento das medidas preventivas obrigatórias por parte dos condôminos em área comum do edifício (fora de
sua residência), informamos que caso seja constatado o cometimento de infração sanitária, denúncias poderão ser
formalizadas por meio do telefone 156.\n\n \n\nQuanto à obrigação e responsabilidade civil dos condôminos em face
do condomínio, essa é uma análise que não compete à Vigilância Sanitária.\n\n \n\n\nAtenciosamente,\n\n \n\n
\n\nFLAVIA CRISTIANNE SCHULZ RIEGERT\n\nGerente de Vigilância Sanitária\n\nPMV/SEMUS/VISA"
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Esta solicitação busca entender como o governo tem utilizado
diferentes tecnologias para combater a covid-19. Por isso, com base
na Lei de Acesso à Informação, solicito que as seguintes perguntas
sejam respondidas: 1. Desde março deste ano até a presente data, o
governo tem utilizado recursos de "big data", inteligência artificial,
geolocalização, aplicativos, câmeras e/ou algoritmos para monitorar
distanciamento social, verificar uso de máscaras, medir a
temperatura corporal, fazer rastreamento de contatos e/ou analisar a
evolução da covid-19? 2. Em caso afirmativo, quais são as tecnologias
e os equipamentos utilizados? Indicar: a. Informações sobre o
processo pelo qual o programa foi adquirido ou desenvolvido; b.
Informações sobre as auditorias feitas no software e os relatórios
correspondentes; c. Estimativa quanto ao número de pessoas
afetadas pelo(s) programa(s); d. No caso de software que faz uso de
banco de dados, quais bancos de dados o(s) sistema(s) se apoia(m)
para operar? e. Qual entidade ou entidades gera esses dados? Como
os dados são gerados? f. Os dados são públicos? Estão disponíveis em
algum portal de dados ministerial ou nacional? Nesse caso, solicita-se
que o link seja compartilhado.

CONSIDERANDO que a Subsecretaria da Tecnologia e Informação detectou um ataque de cyber segurança ao ambiente
digital do Município de Vitória na madrugada de 08 de novembro de 2020, \nCONSIDERANDO o que consta do Boletim
Unificado nº 43590693 registrado em 09/11/2020; \nCONSIDERANDO que a ocorrência do ?ataque? resultou na
necessidade de desligamento de todo o ambiente tecnológico do Município para proteção, análise e mitigação do
ocorrido; \nCONSIDERANDO a necessidade de o Município adotar providências que evitem prejuízos na prestação de
serviços públicos em razão da ausência do sistema; \nVimos por meio desta informar que será necessário acréscimo do
prazo para a resposta do solicitação de informações, por mais 10 dias passando o prazo para o dia 07/112, uma vez que
as informações solicitadas demandam de que nossos ambientes e ferramentas virtuais estejam restauradas e
disponíveis para prestar tais informações.\nAtt.\nClaudinete Vicente Borges\nAssessora Técnica ? Subsecretaria de
Tecnologia da Informação
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Esta solicitação busca entender como o governo tem utilizado
diferentes tecnologias para combater a covid-19. Por isso, com base
na Lei de Acesso à Informação, solicito que as seguintes perguntas
sejam respondidas:\n\n3. Quais são as finalidades específicas de cada
uma das tecnologias e dos equipamentos usados? \n\n4. No caso do
uso de câmeras equipadas com alguma das tecnologias mencionadas
na questão 1, onde elas estão instaladas (em quais pontos da cidade ?
detalhar o local)? \n\n5. Quais unidades do governo usam esses
recursos tecnológicos para orientar ações de combate à covid-19?
Solicita-se anexar a documentação correspondente a cada uma delas,
incluindo as especificações dos softwares/equipamentos utilizados,
nome legal e CNPJ de cada uma das empresas privadas e/ou órgãos
públicos que fornecem os softwares e os equipamentos pelos quais
os algoritmos são executados, bem como os contratos
correspondentes e as documentações que formalizaram os processos
de aquisição.\n\nGrato.

CONSIDERANDO que a Subsecretaria da Tecnologia e Informação detectou um ataque de cyber segurança ao ambiente
digital do Município de Vitória na madrugada de 08 de novembro de 2020, \nCONSIDERANDO o que consta do Boletim
Unificado nº 43590693 registrado em 09/11/2020; \nCONSIDERANDO que a ocorrência do ?ataque? resultou na
necessidade de desligamento de todo o ambiente tecnológico do Município para proteção, análise e mitigação do
ocorrido; \nCONSIDERANDO a necessidade de o Município adotar providências que evitem prejuízos na prestação de
serviços públicos em razão da ausência do sistema; \nVimos por meio desta informar que será necessário acréscimo do
prazo para a resposta da solicitação de informações, por mais 10 dias passando o prazo para o dia 07/112, uma vez que
as informações solicitadas demandam de que nossos ambientes e ferramentas virtuais estejam restauradas e
disponíveis para prestar tais informações.\nAtt.\nClaudinete Vicente Borges\nAssessora Técnica ? Subsecretaria de
Tecnologia da Informação
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Prezados,\n\nFiz o exame de covid na unidade de saúde da ilha de
santa maria no dia 10/11/2020. Até o momento não tive informação
do meu resultado. Meu atestado terminou e retornei ao trabalho
presencial hoje (23/11/2020). Gostaria de saber se poderiam verificar
meu resultado por favor.\nFui informado que após 6 dias o resultado
estaria na minha unidade de saúde do bairro Alagoano ou no sistema
laboratorial, até o momento nenhum deles.\nSaliento que a minha
preocupação é devido ao resultado da minha mãe ter dado positivo e
tive contato com ela. Nosso isolamento acabou mas ainda tenho
coriza, não sei se posso estar ainda com o vírus ou se nunca
estive.\nMeu código é XXXXXX.\n\nDesde já agradeço a atenção.

Prezado,\nSegue, em anexo, resposta do setor responsável. Atenciosamente,
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ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE FAZENDA

RECEITAS RECEBIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19
Código

Fonte

Descritivo

Valor

Valor

Receita

Fixo

Receita

Previsto

Arrecadado

1.9.9.0.99.1.1 1.990 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS

-

137.937,06

1.7.1.8.03.1.1 1.214 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA

-

11.755.466,64

1.7.1.8.12.1.1 1.311 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

-

6.244.981,03

1.7.2.8.07.1.1 1.390 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

-

240.000,00

1.7.1.8.99.1.1 1.710 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

-

3.933.331,47

-

22.311.716,20

TOTAL
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