
CONVÊNIOS CASAS DE APOIO PARA 
PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS

2010



HISTÓRIA

 abandono, preconceito, discriminação e exclusão social 

 cuidados de família: Casas de Apoio

 Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos 

 recursos próprios ou captados na Sociedade e ajuda 
financeira governamental, solidificada na Portaria 1824 e 
em convênios municipais 

 critérios do Ministério da Saúde para a retaguarda social 
das PVHA



HISTÓRIA

 atualmente como uma patologia crônica, onde não se 
estabelece o tempo restante de vida, mas sim a melhor 
forma de se viver indefinidamente 

 populações excluídas socialmente 

 deixar o assistencialismo (que inúmeras vezes tem 
resultado em institucionalização),  para trabalharmos na 
lógica da inclusão social 

 autonomia, resgate de laços sociais e familiares e 
sustentabilidade



ATUAL

 três Casas de Apoio habilitadas pelo Município 
(PM DST/Aids) junto ao Programa Estadual de 
DST/Aids para receberem verba Fundo a Fundo 
através da Portaria 1824 (R$ 350,00 / vaga), 
pactuadas na CIB, renovada a habilitação 
anualmente

 recurso próprio (PMC) para ações de inclusão 
social  (R$ 650,00 / vaga)



ATUAL

 Casa de Apoio Morada Amor e Luz (40 vagas), Casa de 
Apoio Grupo Vida (30 vagas), Casa de Apoio Grupo da 
Amizade (50 vagas)

 Vagas são reguladas pela Central de Vagas Casas de 
Apoio: equipe multiprofissional do Centro de Referência 
em DST/Aids

 Monitoramento técnico: PM DST/Aids

 Monitoramento financeiro: Núcleo de Prestação de 
Contas



OCUPAÇÃO

AMIZADE VIDA MORADA

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

JANEIRO 31 34 21 25 17 22

FEVEREIRO 32 29 22 24 14 24

MARÇO 37 35 20 27 19 24

ABRIL 29 30 16 23 18 21

MAIO 33 24 15 16 21 14

JUNHO 28 21 19 16 20 13

JULHO 27 22 16 18 21 16

AGOSTO 28 25 18 18 19 13

SETEMBRO 32 36 15 19 18 12

OUTUBRO 26 30 17 20 17 15

NOVEMBRO 21 35 17 19 17 19

DEZEMBRO 24 39 18 19 20 21

MÉDIA ANUAL 27 30 32 17 19 25 19 16 23

VAGAS 60 60 50 30 30 30 40 40 40

% OCUPAÇÃO 45% 50% 64% 56% 60% 83% 47,50% 40% 57,50%



Para a renovação dos Convênios em agosto 
próximo, são indicações do PM DST/Aids

 Que as regras técnicas básicas apontadas pelo PM 
DST/Aids em documento próprio constem como critérios 
para renovação e manutenção dos convênios.

 Que seja nomeada Comissão de Acompanhamento de 
Convênios com representantes das Casas de Apoio 
conveniadas, Conselho Municipal de Saúde e Programa 
Municipal de DST/Aids de Campinas.

 Que toda vaga só seja considerada para fins de relatório 
de movimentação se aprovada pela Central de Vagas 
Casas de Apoio do PM DST/Aids através de seus critérios 
e projeto.



Para a renovação dos Convênios em agosto 
próximo, são indicações do PM DST/Aids

 Que os Convênios sejam auditados pelo PM DST/Aids, pelo Núcleo 
de Prestação de Contas, pela Comissão de Acompanhamento e pela 
CAC, cada qual na sua característica e especificidade.

 Que o valor do repasse financeiro municipal seja calculado e atrelado 
à média histórica de vagas ocupadas, podendo ser acrescido ou 
diminuído de acordo com a evolução de ocupação. Quanto ao 
repasse Fundo a Fundo Federal, não há esta possibilidade, já que a 
habilitação do número de é anual e à partir deste se estabelece o 
repasse mensal do ano todo.

 Que o repasse integral esteja atrelado ao cumprimento dos Planos 
de Trabalho propostos pelas Casas e aceitos pela Secretaria 
Municipal de Saúde após avaliação do PM DST/Aids



PROPOSTAS PARA RENOVAÇÃO 
responsabilidades das casas

 Garantir alimentação com seis refeições balanceadas/dia, cujo cardápio deve 
estar exposto na sala de refeições e enviado ao Programa Municipal de 
DST/Aids em relatório mensal

 Garantir o uso dos medicamentos conforme prescrição médica e somente 
com esta, não estando os funcionários das Casas autorizados a prescreverem 
(mesmo que informalmente) ou administrarem medicamentos sem 
prescrição do Serviço de Atendimento

 Garantir a característica de ser apenas Retaguarda Social, sendo portanto 
vedado aos funcionários das Casas realizar procedimento de enfermagem. 
Sendo cuidadores, os funcionários devem somente realizar procedimentos 
que um familiar também seria capaz de fazer (curativos simples, 
alimentação, etc)

 Garantir transporte (próprio ou público) dos usuários aos serviços da rede 
SUS e demais necessidades



PROPOSTAS PARA RENOVAÇÃO 
responsabilidades das casas

 Realizar e estimular a participação dos usuários em 
atividades de lazer, principalmente aquelas com 
participação de população não PVHA, evitando o 
confinamento e isolamento social.

 Prover, com ajuda dos serviços de Atendimento, 
documentação para o usuário.

 Construir e executar projetos  que contribuam para 
reabilitação psicossocial e/ou inclusão social, reabilitação 
de laços familiares e socialização.

 Resguardar o sigilo de cada usuário, não expondo-o à 
público sem sua expressa autorização.



PROPOSTAS PARA RENOVAÇÃO 
responsabilidades das casas

 Não conter, em seu regimento ou na prática diária, regras ou ações 
que firam as diretrizes básicas de Direitos Humanos, a saber: direito 
de ir e vir, liberdade de expressão, de religião, de pensamento 
político e ideológico, direito a diversidade sexual.

 Prover condições para que o usuário abrigado retome seu 
autocuidado, estimulando a Prevenção Posithiva em todas as suas 
faces (direitos sexuais e reprodutivos com prevenção, 
responsabilidade com consultas, exames e medicações, etc).

 Promover a autonomia, sendo de responsabilidade única do usuário 
com benefício a retirada e uso deste como lhe aprouver. Excetuam-
se casos de impossibilidade física extrema, nestes, comunicar o fato 
ao Serviço Social do local de atendimento.



PROPOSTAS PARA RENOVAÇÃO 
responsabilidades das casas

 Estimular a individualidade, tendo o usuário suas próprias 
roupas e objetos de uso pessoal, pelas quais deve cuidar.

 Inserir os usuários em projetos de geração de renda e 
profissionalização, com recurso próprio para este fim. Os 
projetos de geração de renda não devem ser limitados a 
trabalho dentro da Casa, visto que devem preparar o 
indivíduo para o mercado de trabalho do País, além de 
possibilitar sua inserção social e desinstitucionalização.

 Discutir com os Serviços de Atendimento os Projetos 
Terapêuticos Individuais e contribuir para que estes 
sejam seguidos, inclusive com a Rede de Saúde Mental.



PROPOSTAS PARA RENOVAÇÃO 
responsabilidades das casas

 Manter a autonomia de receber pessoas, porém estar ciente de que 
para termos de Convênio somente contarão as vagas reguladas pela 
Central de Vagas Casas de Apoio do PM DST/Aids

 Garantir representante para a Comissão de Acompanhamento de 
Convênio.

 Garantir que a Comissão de Acompanhamento de Convênio tenha 
acesso a documentos, dependências e usuários que esta julgar 
necessárias, dentro da legalidade de suas funções.

 Manter as vagas habilitadas à disposição da Central de Vagas Casas 
de Apoio do PM DST/Aids, que as vistoriará periodicamente.



PROPOSTAS PARA RENOVAÇÃO 
responsabilidades das casas

 Enviar mensalmente relatório técnico ao Programa Municipal de 
DST/Aids que contemple:

1. O movimento mensal de entrada e saída de usuários conforme 
modelo em anexo

2. Relatório de atividades voltadas ao projeto para reabilitação psico-
social e /ou inclusão social, geração de renda, lazer

 Enviar ao Núcleo de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de 
Saúde a prestação de contas financeira mensal.

 Trabalhar em parceria com o PM DST/Aids, assim como demais 
equipamentos e Secretarias Municipais.



PROPOSTAS PARA RENOVAÇÃO
Responsabilidades da Central de Vagas

 Receber os pedidos de vagas, em seu horário de funcionamento (8 às 
18 h, de segunda à sexta feira)

 Avaliar os usuários solicitantes segundo os critérios de 
encaminhamento, podendo dispor de tempo para esta avaliação, 
inclusive para coleta de dados e elaboração de projeto terapêutico.

 Propor discussão multiprofissional para encaminhamentos

 Solicitar avaliação do responsável pela Casa de Apoio segundo seu 
regulamento interno e autonomia.

 Elaborar relatório mensal de movimentação de usuários nas Casas de 
Apoio conveniadas.



PROPOSTAS PARA RENOVAÇÃO
Responsabilidades PM DST/Aids

 Nomear membro para a Comissão de Acompanhamento dos Convênios.
 Elaborar mensalmente relatórios técnico-assistenciais ao Departamento de 

Gestão e Desenvolvimento Organizacional, segundo Plano de Trabalho 
proposto pelas Casas de Apoio.

 Subsidiar o Núcleo da Prestação de Contas na avaliação financeira dos 
Convênios

 Fiscalizar, através de todos os seus técnicos, o cumprimento das cláusulas do 
Convênio, zelando pelo cumprimento deste.

 Manter, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, pessoal para a Central 
de Vagas Casas de Apoio.

 Elaborar, anualmente, a habilitação das Casas junto ao Programa Estadual de 
DST/Aids.

 Facilitar o diálogo entre as Casas parceiras e outros equipamentos e/ou 
Secretarias Municipais.



VALORES FINAIS

GRUPO AMIZADE R$  50.000,00

GRUPO VIDA R$ 30.000,00

MORADA AMOR E LUZ R$  40.000,00

TOTAL R$ 120.000,00 


