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Ofício

Número de Referência: Requer Inf 461/2020
Interessado: SIALE - Casa Civil
Assunto: Requerimento de Informação n. 461/2020 - Informações sobre critérios
técnicos para determinar as fases de retomada das atividades no Estado

Ofício G. S. ? 1947/2020

 

Excelentíssimo Senhor

Dr. ANTONIO CARLOS RIZEQUE MALUFE

DD. Respondendo pelo Expediente da Casa Civil.

Senhor Secretário,                           

Confirmo o recebimento da Mensagem Eletrônica (Processo ATL ? 461/2020), que encaminhou,
para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, o Requerimento de Informação ? 461, de
2020, de autoria do Deputado Bruno Ganem, solicitando informações sobre quais foram os
critérios técnicos adotados para determinar as fases de retomada das atividades no Estado de São
Paulo.

Sobre o assunto, após consultar os órgãos técnicos competentes desta Pasta, tenho a informar o
que segue:

1-Conforme divulgado pelo Governo do Estado, o Plano São Paulo estabeleceu fases para a
reabertura do comércio e retomada das atividades de forma segura. Porém, não foram
especificados os critérios técnicos utilizados. O documento estabelece como indicadores para
cada fase a taxa de ocupação de leitos, leitos de UTI por 100 mil habitantes, número de casos,
internações e óbitos, mas não informa como tais indicadores serão utilizados e não apresenta
metodologia e demais informações sobre o procedimento. Diante desse contexto, quais foram os
critérios técnicos adotados para determinar as fases de retomada das atividades no Estado de São
Paulo?

Os critérios do Plano São Paulo de retomada consciente e faseada da economia tem como base 6
pilares:

1-Disseminação da doença

2-Capacidade do Sistema de Saúde
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3-Protocolos e vulnerabilidade Econômica

4-Testagem e Monitoramento da transmissão

5-Comunicação e Transparência

6-Abordagem regional

2-A respeito das doações recebidas pelo Estado para o combate ao coronavírus, ainda não foram
disponibilizadas informações na transparência. Quais são os valores recebidos e itens
arrecadados? Quem são os respectivos doadores? Para onde e para quais finalidades as doações
foram destinadas?

Foi criada uma Comissão do Governo de SP que organiza as doações de acordo com critérios
estabelecidos pela Secretaria da Saúde. No site www.saopaulo.sp.gov.br é possível consultar a
planilha com todas as doações aprovadas pelo Governo do Estado bem como o doador, a
destinação, o objeto e o valor de cada doação.

3-Sobre a possibilidade de queda da arrecadação tributária em razão da crise econômica causada
pela pandemia, há previsão de impacto sobre o orçamento previsto para 2020? Há previsão de
eventuais prejuízos no desenvolvimento de programas e políticas públicas?

As questões sobre os impactos econômicos advindos da diminuição das atividades econômicas 
causadas pela pandemia de Coronavírus estão sendo estudadas e avaliadas pelas equipes da
Secretaria da Fazenda.

4-Conforme anunciado pelo Governo do Estado, o Instituto Butantan teria firmado parceria com
a empresa farmacêutica chinesa Sinovac, a fim de produzir uma vacina contra o novo
coronavírus. No entanto, não houve atualização das informações sobre o andamento do processo.
Em que fase se encontra atualmente o desenvolvimento da parceria e quais são os próximos
passos para a testagem da vacina?

Todas as informações sobre o desenvolvimento da produção da vacina estão no site:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/vacina

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

São Paulo, 22 de julho de 2020.

 

Eduardo Ribeiro Adriano
Secretário Executivo
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