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Objeto Conveniado 
 O presente termo de ajuste versa sobre o programa 

de parceria entre a Prefeitura Municipal de 
Campinas e o Instituto Padre Haroldo com a 
implantação e funcionamento de uma Unidade de 
Atenção em Regime Residencial para Mulheres 
Gestantes e Puérperas com Bebês,em situação de 
alta vulnerabilidade e risco que necessitam de 
ambiente de proteção social e de cuidado integral 
em saúde. 



Vagas 
 Terá capacidade para acolher 20 pessoas sendo 

mulheres gestantes e filhos de 0 a 6 anos por um 
período de até dois anos, dependendo do projeto 
terapêutico singular desenvolvido pela equipe de 
referencia. 

 



Acesso 
 100% das pacientes deverão ser regulados pela Central Municipal 

de Regulação e deverão atender aos critérios estabelecidos: 
 As UBSs, CAPS, UPAs, Consultório na Rua, Maternidades 

Municipais, deverão entrar em contato com a Central Municipal de 
Regulação para comunicar a necessidade do pedido de vaga; 

 Toda internação deverá ser voluntária; 
 Mulheres gestantes maiores de 18 anos; 
 Para os encaminhamentos deve ser considerado que o equipamento 

tem seu funcionamento referenciado no modelo residencial; 
 Poderão ser acolhidos no serviço outros filhos com idade máxima de 

6 anos. 
 Em casos de Transtornos Psiquiátricos e ou Clínico a usuária deve 

apresentar quadro estabilizado em condições de autonomia; 
 Usuárias que fazem uso de medicação devem ser encaminhadas 

acompanhadas com prescrição do médico de referencia e 
orientações de retorno, quando for o caso. 
 

 



Equipe 
 01 Coordenador 
 01 Psicólogo 
 01 Assistente Social 
 14 Cuidadores 
 01 Arte Educador 
 01 Assistente Administrativo 
 01 Cozinheiro 
 01 Auxiliar de Limpeza 
 01 Auxiliar de Manutenção 
 01 Supervisor Clínico 

 
 



Ofertas 
 Oficinas variadas conforme interesse das usuárias do 

serviço. 
 Recursos Terapêuticos no cuidado integral do binômio 

mãe-filho: o primeiro contato do binômio mãe-filho deve 
ser vivido no período da gestação e no pós parto 
imediato, pois esse é um período crítico e essencial para 
que se instale uma relação saudável entre ambos. Essa 
ligação entre mãe e filho permanece durante todo o 
tempo,além do ambiente hospitalar e domiciliar, dessa 
forma é importante que toda a equipe propicie segurança 
ao binômio, através do estímulo à formação de um 
vínculo precoce, possibilitando à mãe, a prestação de 
cuidados adequados ao recém-nascido. 
 



Ofertas 
 Estimular a gestante a perceber as alterações que estão 

ocorrendo em seu corpo e relacioná-las com a gestação; 
 Estimular a gestante a cuidar de seu próprio corpo; 
 Proporcionar momentos de descoberta do significado da 

maternidade para a gestante; 
 Estimular o aprendizado materno sobre como cuidar do RN; 
 Educar para o controle das eliminações do RN; 
 Ensinar e realizar junto com as mães, os cuidados com o coto 

umbilical; 
 Encaminhamento para o acompanhamento de puericultura  
 Proporcionar o estabelecimento de vínculo afetivo entre mãe 

e filho com oficinas de Shantala, cuidados do bebê e Yoga 
 Biblioteca especializada e incentivo a filmes relativos à 

maternagem e cuidados das crianças. 
 



Monitoramento 
 A Conveniada compromete-se ter efetivamente e 

apresentar mensalmente relatórios a Comissão de 
acompanhamento do Convenio: 

 Atividades realizadas com a usuária (metodologia e 
aproveitamento) 

 Quantitativo de participação 
 Análise qualitativa e quantitativa do aproveitamento e 

participação 
 Cardápio mensal das refeições ofertadas 
 Toda análise  qualitativa  será realizada pelos 

Técnicos do DS. 
 



Plano de Aplicação de recurso 
Financeiro 

 Recursos Humanos = 56,80% 
 
 Materiais de Consumo =  27,04% 
 
 Prestação de Serviços/Serviços de terceiros = 

16,16% 
 
 



Demonstrativo de Despesas 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA 

DESPESA 
 

Valores % de Utilização 

Recursos  Humanos, Encargos e 
Benefícios R$ 63.255,97      56,80% 

Medicamentos R$ 300,00 0,27% 
Material  para  Oficinas Terapêuticas R$  1.000,00 0,90% 
Material  para Higiene Pessoal R$ 1.200,00 1,08% 
[Vestuário R$ 800,00 0,72% 
Produtos  de Limpeza R$ 1.500,00 1,35% 
Gêneros Alimentícios R$ 20.100,00      18,05% 
Materiais  de Escritório R$ 400,00 0,36% 
Energia Elétrica, Água, Esgoto, 
Gás, Telefone, Internet R$ 3.800,00 3,41 % 

Manutenção Geral R$ 1 .000,00 0,90% 
Serviços de Terceiros  RPA R$ 2.500,00 2,24% 
Locação  de Imóvel R$ 10.500,00 9,43% 
Locação  de veículo R$ 5.000,00 4,49% 
TOTAL R$ 111.355,97 100% 



Material de Consumo 
Item Valor Mensal % Utilizada 

Alimentação R$ 20.100,00 18,05% 

Higiene Pessoal R$1.200,00 1,07% 

Vestuário R$ 800,00 0,72% 

Produtos de limpeza R$1.500,00 1,35% 

Materiais Manutenção R$ 1.000,00 0,90% 

CPFL R$1.000,00 0,90% 

SANASA R$ 1.800,00 1,62% 

NET/GVT/FONE R$1.000,00 0,90% 

Materiais Oficina R$ 1.000,00 0,90% 

Materiais Escritório R$400,00 0,36% 

Medicação R$300,00 0,27% 

TOTAL: R$ 30.100,00 27,04% 



Prestação de Serviços 
Item Valor Mensal % Utilizada 

Serviços 

Terceiros RPA 

R$ 2.500,00 2,24% 

Locação de 

Imóvel 

R$ 10.500,00 9,43% 

Locação de 

Veiculo 

R$ 5.000,00 4,49% 

TOTAL: R$ 18.000,00 16,16% 





Valores 
 Valor Mensal = R$ 100.220,373  +  R$ 11.135,597 
   (Contrato de metas) = R$ 111.355,97  
 
 Valor  Anual = R$ 1.336.271,64 
 
 Valor  dos 24 meses = R$ 2.672.543,28 



Análise 
 Reunião de comissão de acompanhamento mensal 
 Relatórios do DS das atividades realizadas nas 

oficinas 
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