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  Oficio Nº 35/ 18 - DGDO/ SMS 

 

 

Campinas, 22 de Janeiro de 2018 

 

Assunto: Justificativa para formalização de Termo Aditivo ao Termo de Convênio 

no. 79/15, entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Entidade “Serviço de 

Assistência aos Enfermos - Grupo Vida”, com vigência de 11-08-2015 a 10-02-18, 

para prorrogação do convênio por mais 12 meses e aumento do valor da 

contrapartida da entidade, além de aporte financeiro para ampliação do quadro de 

Recursos Humanos (RH) e subsídio as despesas da entidade com Serviços de 

Terceiros, Consumo, Serviços de Adequação da Área Física e Material de Uso, a 

fim de cumprir com o objeto do convênio.  

 

 

 

I. JUSTIFICATIVA  

 

1) HISTÓRIA DA AIDS E A CHEGADA DAS CASAS DE APOIO: O surgimento 

da epidemia de AIDS, no início da década de 80, constituiu-se em um fenômeno de 

saúde pública de grande impacto, de complexidade diagnóstico-terapêutica agravada 

pelos limitados conhecimentos científicos, e por um Sistema de Saúde deficitário, 

tanto na quantidade da oferta, quanto na própria qualidade da assistência 

prestada à população. Por cerca de dez anos, o caráter agudo das patologias 

condicionou uma sobrevida bastante reduzida dos pacientes. O início dos anos 90 já 

foi marcado por uma rápida ascensão da epidemia, com modificações relevantes no 

perfil epidemiólogico e por significativos progressos na área científica. Esta década 

também foi, e continua a ser identificada por importantes ações preconizadas e 

asseguradas pelo Ministério da Saúde, no contexto da assistência aos pacientes 

portadores do HIV e doentes de AIDS. Começavam a ser disponibilizados na rede 

pública os medicamentos antirretrovirais de primeira geração, como o AZT. 

Recentemente, com o início da oferta gradativa de novos antirretrovirais, assim como o 

melhor conhecimento sobre o diagnóstico e o tratamento das infecções oportunistas, 

deu-se a possibilidade concreta de uma redução da mortalidade, do aumento da 

sobrevida, e da conseqüente necessidade de promover modificações nas formas de 

assistência oferecidas pelo Sistema de Saúde. Também foi constatada uma queda na 
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demanda das internações convencionais, acompanhada de um crescente aumento das 

necessidades ambulatoriais, do volume de internações em regime de Hospital-Dia, da 

oferta dos serviços especializados de assistência e do atendimento em nível domiciliar. 

Certamente, a política de expansão desses serviços pelo Ministério da Saúde vem 

permitindo uma maior cobertura assistencial do HIV/ AIDS. Entretanto, a demanda é 

maior do que a disponibilidade existente, o que promove os serviços assistenciais 

não institucionalizados, à condição de estratégia fundamental de cooperação entre 

o SUS e a comunidade. A iniciativa de implantação de Casas de Apoio passa a ser, 

efetivamente, uma grande aliada do Estado na sua responsabilidade social de 

garantir ao portador do HIV e ao doente de AIDS o seu direito à saúde e à 

reintegração na comunidade. Neste sentido, as Casas de Apoio desenvolvem um 

trabalho importante pra a melhoria biopsicossocial do paciente, o resgate da sua plena 

cidadania. (GUIA DE RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – Casas 

de Apoio em HIV/ AIDS. Brasília, 1997). 

 

2) AIDS EM CAMPINAS: O Programa Municipal de DST/ AIDS/ Hepatites Virais 

de Campinas nos apresenta, conforme documento em ANEXO I, dados referentes 

aos casos de AIDS e de infecção pelo HIV:  

Casos notificados de AIDS em Campinas: nos últimos 34 anos, de 1982 a novembro 

de 2016, foram notificados 7.571 casos, sendo 7405 adultos e 71,2% do sexo 

masculino. Média de 234 casos por ano (2010-2015). 

Taxa de incidência: Desde o ano 2000 a taxa de incidência (nº casos novos / pop. de 

100.000 habitantes) de AIDS vem apresentando declínio. A maior taxa de incidência 

nos casos de AIDS é na faixa de 30-39 anos, seguida da faixa de 40-49 anos.  

Em 2014 a taxa de incidência no Estado de São Paulo foi de 16,7/100.000 e em 

Campinas de 20,1 casos por 100.000 habitantes, para indivíduos acima de 13 anos. 

Mortalidade por AIDS: Campinas teve em 1995 o pico de taxa de mortalidade, com 

22 óbitos/100.000 habitantes e desde então registra decréscimo destes números. Em 

2014, observa-se taxa de óbito de 6,4/100.000. 

 

3) A ENTIDADE “SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS ENFERMOS - GRUPO 

VIDA”, classificada, conforme a Portaria no. 2.555 de 28 de Outubro de 2011, em 

ANEXO II, como Casa de Apoio tipo I, mista, que, em parceria com o Programa 

Municipal de DST/AIDS de Campinas, vem desenvolvendo um trabalho de 

acolhimento, para Pessoas Vivendo com HIV/ AIDS (PVHA), oferecendo-lhes 

assistência, apoiando-os e orientando-os quanto aos cuidados com a saúde, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 

3 
 

desenvolvendo ações que contribuam com a reintegração à sociedade, promovendo os 

direitos humanos e o fortalecimento dos laços sociais e familiares; 

O Termo de Convênio nº 79/15, formalizado com a entidade em 11/08/15, foi 

prorrogado até 10/02/2018, através do Termo de Aditamento no. 02/16, alcançando, 

nesta data, 30 (trinta) meses de vigência do convênio, por intermédio do qual 

disponibiliza 35 (trinta e cinco) vagas para o abrigamento de pessoas vivendo com 

HIV/ AIDS, que não tem apoio familiar e o desenvolvimento de atividades de acordo 

com o Programa Municipal de DST/ AIDS do Município de Campinas; 

 

4) PROPOSTAS: Para o ajuste, a entidade apresentou um novo Plano de Trabalho, 

encartado neste processo às Fls. 2.038 a 2.047, com quatro propostas, que foram 

descritas abaixo, seguidas das análises e/ ou ações realizadas pela equipe técnica do 

DGDO/ SMS: 

 

4.1) Primeira proposta: Continuidade da parceria através da prorrogação do 

convênio, conforme Fls. 2.037. 

 

Nossa análise com relação à 1ª. proposta: A manifestação de interesse na 

prorrogação do convênio, foi acolhida por esta Secretaria, por mais 12 meses. 

 

4.2) Segunda Proposta: Alteração do Valor da sua Contrapartida: de R$ 300,00 

para 500,00/ mensais, conforme Fls. 2.043: 

 

Análise da equipe técnica do DGDO, com relação à 2ª. proposta: O valor da 

contrapartida da entidade poderá ser ampliado no convênio, para viabilizar a 

execução das ações a serem desenvolvidas. O detalhamento da contrapartida está 

demonstrado às Fls. 2.045, no Plano de Trabalho. 

 

4.3) Terceira proposta: Ampliação do Quadro de RH: 

 

Previsão de GASTOS Plano de Trabalho Vigente Com o Termo Aditivo 

Pessoal R$ 37.496,33 (12 funcionários) R$ 54.528,67 (15 funcionários) 

Serviços de Terceiros R$ 11.773,46 R$ 17.313,05 

Consumo R$13.547,90 R$ 19.199,90 

Serviços de Adequação da 

Área Física 

R$ 647,60 R$ 1.350,56 

Material de Uso R$ 1.295,21 R$ 245,43 

TOTAL mensal  Até R$ 64.760,50 Até R$ 92.637,60 
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Informamos que a ampliação do quadro de 12 para 15 funcionários, conforme 

escala em ANEXO III, foi proposta pela presidente da entidade devido à maior 

prevalência de usuários da casa com grau de dependência parcial ou total, o que 

estava gerando pra entidade, muitas horas extras de cuidadores. 

 

Com isso, solicitamos uma avaliação técnica do Centro de Referência (CR) 

em DST/ AIDS, com relação à complexidade da assistência prestada aos 

usuários que estão na casa e medidas a serem tomadas conforme o resultado 

encontrado. Seguem dados da avaliação, cujo teor completo está encartado no 

ANEXO IV: 

 

A equipe do CR avaliou 29 usuários que estavam na casa na data da visita 

técnica e classificou 04 deles como tendo perfil para Casa de Apoio Tipo I, 

ou seja, com plena autonomia e 25 deles como dependentes parciais ou totais 

de cuidados para a realização de atividades da vida diária, como auxílio para 

locomoção, banho, administração de medicamentos, dentre outros. 

Outras informações relevantes mencionadas neste relatório de avaliação e 

complementadas pelo coordenador do Programa de DST/ AIDS do município de 

Campinas foi que: 

Nos últimos 5 anos foram fechadas 3 Casas de Apoio em Campinas; A Central 

de Vagas do CR em DST/ AIDS encaminha para a Casa de Apoio somente 

usuários com perfil indicado para Casa tipo I (autônomo). No entanto, por conta 

do tratamento mais qualificado, as pessoas não morrem de AIDS e por conta de 

outras demandas clínicas, esses usuários permaneceram na casa, justificando o 

maior número de dependentes hoje, porém ainda não se caracterizam como 

casos clínicos com necessidades contínuas de enfermagem/ médica. 

 

Informamos que o acompanhamento da execução deste convênio demonstrou 

que o agravamento clínico dos usuários os torna mais dependentes de cuidados 

para a realização de atividades da vida diária, como higiene pessoal, 

alimentação, locomoção e banho e concluímos que o número de 9 cuidadores 

estava insuficiente para prestar uma assistência 24 horas, de forma integral e 

qualificada.  

 

Outras análises realizadas pela equipe técnica do DGDO, com relação à 3ª. 

proposta:  

 

 Do aumento do número de Cuidadores 

 

Dentro da alteração do quadro de RH, proposta pela entidade, a presidente do 

Grupo Vida solicita aumento do número de 09 para 12 cuidadores, incluindo 
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mais 01 cuidador diurno e 01 noturno, além de 1 ferista. Em decorrência dos 

usuários portarem o vírus HIV, eles fazem uso de medicamentos de forma 

ininterrupta, visando o não adoecimento, os quais trazem efeitos colaterais 

que, associados ao envelhecimento, trazem maior diminuição de sua 

capacidade de auto cuidado, sendo necessário suporte para alimentação, 

higiene e demais atividades do cotidiano. 

De acordo com o Ministério da Saúde e conforme descrito no “Protocolo Clínico 

e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos”, 

atualizado em 2017 (disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-

br/pub/2013/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-

infeccao-pelo-hiv-em-adultos), as ações do vírus HIV no organismo do 

indivíduo podem causar febre, cefaleia, astenia (diminuição da força física), 

faringite, exantema (erupção cutânea), mialgia (dor muscular), sudorese e 

linfadenomegalia (aumento dos linfonodos), comprometendo principalmente as 

cadeias cervicais anterior e posterior, submandibular, occipital e axilar. Podem 

ocorrer, ainda, esplenomegalia (aumento do volume do baço), letargia (apatia/ 

inconsciência), anorexia e depressão. Náuseas, vômitos, diarréia, perda de 

peso e úlceras orais podem estar presentes. Cefaléia e dor ocular são as 

manifestações neurológicas mais comuns, mas pode ocorrer meningite 

asséptica, neurite periférica sensitiva ou motora, paralisia do nervo facial 

ou síndrome de Guillan-Barré (fraqueza muscular de aparecimento súbito 

causada pelo ataque do sistema imunitário ao sistema nervoso periférico).  

Os benefícios globais da terapia medicamentosa com o uso de antirretrovirais 

(ARV) superam largamente os riscos associados a eles. Seguem os efeitos 

adversos que podem se manifestar: 

 Na Pele: 

Reação de hipersensibilidade e cutâneas graves. 

 No Coração: 

Anormalidades eletrocardiográficas.  

 No Fígado: 

Hiperbilirrubinemia indireta (icterícia), Hepatomegalia (aumento anormal do 

volume do fígado) grave com esteatose (gordura no fígado) e Hepatotoxicidade 

(dano no fígado causado pela química do medicamento). 

 No Pâncreas 

Pancreatite (inflamação do pâncreas) 

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2013/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2013/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2013/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos
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 Nos Rins: 

Risco de toxicidade renal (alterações no volume urinário, dificuldade pra urinar, 

presença de sangue na urina, edema, aumento da pressão arterial e frequência 

respiratória, estase de jugular (ingurgitamento das veias jugulares), aumento de 

peso, náuseas e vômitos, anorexia, dor lombar e/ ou abdominais), lesão renal 

aguda, nefrolitíase (cálculo renal) e síndrome de Fanconi (múltiplos defeitos na 

reabsorção proximal renal, que causam perda de glicose, fostato, aminoácido  e 

bicarbonato pela urina). 

 

 No Sistema Nervoso Central (SNC) 

Toxicidade persistente no SNC (tonturas, sonolência, insônias, sonhos vívidos, 

“sensação de embriaguez”) ou sintomas mentais (ansiedade, depressão, confusão 

mental), insônia e convulsões. 

 

 Nas Glândulas Mamárias 

Ginecomastia (aumento do volume das mamas no homem) 

 

 Ossos 

Diminuição da densidade mineral óssea 

Ainda podem ocorrer os efeitos adversos:  

Anemia e neutropenia grave (queda de neutrófilos no sangue), Acidose lática 

(acúmulo de ácido láctico no corpo que leva à acidificação do sangue), 

lipodistrofia (alteração na distribuição de gordura do organismo com 

concentração de gordura na barriga, costas, pescoço e nuca e perda de gordura 

nos braços, pernas, nádegas e face), miopatia (afecção das fibras musculares), 

rabdomiólise (síndrome grave que ocorre devido a uma lesão muscular), 

dislipidemia (distúrbio nos níveis de lipídios [moléculas gordurosas] e/ou 

lipoproteínas no sangue e diarréia. 

Diante das informações descritas neste parecer, acerca da especificidade exigida 

na prestação de assistência ao paciente com HIV/AIDS, temos a afirmar que o 

custeio é mais dispendioso comparando com indivíduos saudáveis, pois: 

- São pacientes que necessitam de dietas alimentares específicas  

- Necessitam de número de transporte muito maior 

- São pacientes que necessitam de maior nº de cuidadores 
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 Do Aumento do nº de Cozinheiros 

Informamos que a entidade presta assistência aos usuários que permanecem um 

longo período de tempo e que são imunodeprimidos, isto é, possuem defesas 

imunológicas deficientes tornando-se vulneráveis aos vírus, bactérias e fungos e 

necessitando de uma alimentação equilibrada e de boa qualidade, provendo-os 

de nutrição adequada. Por esse motivo, para a preparação das 06 refeições 

diárias, o quadro de cozinheiros será de 2 funcionárias, podendo contar com a 

ajuda da terceira funcionária, contratada para serviços gerais, conforme a escala 

apresentada no ANEXO III. 

 

A adequação se faz necessária, também, em cumprimento ao princípio da 

capacitação que norteia o funcionamento das Casas de Apoio para portadores 

de HIV/ AIDS, conforme Portaria Conjunta 2 CVS/ CRT – DST/ AIDS, de 28 

de Novembro de 2001, que em seu Artigo 11, Capítulo II, diz: 

 

I - Princípio da Capacitação: os estabelecimentos deverão contar com 

instalações, equipamentos e recursos humanos capacitados para a prestação 

de serviços, de acordo com o grau de dependência e as condições psíquicas de 

cada usuário.  

 

 

4.4) Quarta Proposta: Subsídio para despesas com Serviços de Terceiros, 

Consumo, Serviços de Adequação da Área Física e Materiais de Uso (Todos os 

gastos exceto RH): 

 

Ação realizada pelo DGDO: Solicitamos a presidente da entidade, justificativa 

de reajuste dos valores referentes a essas despesas, que utilizou para alimentar o 

quadro de despesas proposto às Fls. 2.043. Para isso, a entidade demonstra às 

Fls. 2.048, a média de despesas com Serviços de Terceiro, Consumo, Material de 

Uso e Manutenção, no período de janeiro a setembro de 2017 e compara com as 

despesas de janeiro de 2018, à Fls 2049, ambos com a média de 27 usuários ao 

mês. Ao analisarmos as duas tabelas, identificamos que:  

 

 

Com relação aos Serviços de Terceiros: 

       Comparando as despesas de 2017 com janeiro de 2018, a entidade demonstra   

       aumento das despesas mensais, detalhado no item IV – Demonstrativo de  
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       Cálculos.  

 

 

Com relação ao Consumo:  

       Comparando as despesas de 2017 com janeiro de 2018, a entidade demonstra   

       aumento das despesas mensais, detalhado no item IV – Demonstrativo de  

       Cálculos.  

 

Com relação aos Serviços de Adequação da Área Fìsica: 

A entidade prevê em média, o mesmo valor de gastos com este item para 2018, 

além de ter demonstrado gasto com manutenção de ventiladores, já em janeiro 

de 2018. Quando comparamos com o Termo Aditivo vigente no. 02/16, o valor 

solicitado pela entidade foi ajustado, pois com o passar do tempo e com o alto 

número de moradores na casa faz-se necessária a recuperação de mobiliários e a 

manutenção predial como pintura, pequenas adequações físicas, adaptação de 

ambientes, reparação de parte elétrica e hidráulica. 

Foi previsto este valor como um gasto médio/ mês, utilizando o conceito de 

manutenção preventiva, e os parâmetros utilizados foram baseados na dimensão 

da área física, no nº de usuários que utilizam os mobiliários e o nº de 

mobiliários, como também recursos utilizados na manutenção anual da área 

física da entidade, nas adaptações de ambiência necessária de acordo com as 

especificidades de cada paciente recebido pelo Grupo Vida, na recuperação de 

camas, cadeiras, espelhos, mesas, guarda roupas, armários, sofás, entre outros. 

 

Com relação aos Materiais de Uso: 

 

A entidade demonstra que o valor solicitado no Plano de Trabalho para despesas 

com este item, é menor do que o que consta no convênio vigente, prevendo que 

os valores a serem gastos com este item, neste Aditivo, seguirá a média gasta em 

2017. 

 

Baseado nessas informações, a entidade calcula, conforme as Fls. 2.049, as 

despesas mensais em janeiro de 2018, com todos esses itens (exceto RH) no 

valor mensal de R$ 27.466,29, para 27 usuários (ocupação do mês), ou seja, R$ 

1.017,27 por usuário, e, ainda, prevê gastos de R$ 1.932,03 com serviços de 

terceiro, consumo, manutenção e material de uso, totalizando um custo de R$ 

1.088,83/ usuário (exceto RH). Sendo assim, o quadro de Gastos, demonstrado 

às Fls 2.043, no Plano de Trabalho, foi calculado para 35 vagas: 
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 Previsão para 

despesas em 2018 

Valor do RH TOTAL Por usuário 

 

R$ 1.088,83/ usuário 

baseado nas despesas 

apresentadas em janeiro 

2018 e previsão de 

gastos para 2018 com 

serviços de terceiros, 

manutenção, consumo 

e material de uso. 

 

 

 

 

R$ 54.528,67  

  

TOTAL 

para os 35 

usuários 

(capacidade 

da casa) 

 

R$ 38.109,05 

 

R$ 54.528,67 

 

R$ 92.637,72 

 

R$ 2.646,79 

 

Considerando que o presente ajuste é possível, efetivamente viável, necessário e 

justificado, embasado também, nos dados objetivamente aferíveis abaixo descritos: 

a) A justificativa na qual a entidade “Serviço de Assistência aos Enfermos – Grupo 

Vida”, manifesta interesse público na celebração de novo Termo de Convênio, 

com o município de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Saúde; 

 

b) O disposto no artigo 199, § 1º da Constituição Federal: “Art. 199. A assistência 

à saúde é livre à iniciativa privada. § 1º As instituições privadas poderão 

participar de forma complementar do sistema único de saúde (SUS), segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos;” 

 

c) O disposto no artigo 4º da Lei Federal nº 8.080/1990: Art. 4º O conjunto de 

ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). § 1º 

Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, 

estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de 

insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de 

equipamentos para saúde. § 2º A iniciativa privada poderá participar do 

Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar; 
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d) O disposto no artigo 24 da Lei Federal nº 8.080/1990: Art. 24. Quando as suas 

disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 

população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá 

recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A 

participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante 

contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público; 

 

e) Para o Sistema Único de Saúde, a complementaridade se presta a suprir o 

Poder Público dos serviços que lhe faltam, visando, na realidade, alcançar a 

integração de serviços, como forma de atingir a integralidade do cuidado; 

 

f) A Política Nacional de Saúde se fundamenta num sistema que possui complexa 

forma de organização (redes, região de saúde, direção única em cada esfera de 

governo); 

 

g) No presente caso, os serviços atenderão territórios restritos, visando estabelecer 

e garantir a integralidade do cuidado, com atendimento a usuários que 

possuem características específicas, de forma referenciada e continuada, neste 

sentido se diferenciando dos programas governamentais definidos como de 

parceria e fomento; 

 

h) As estipulações da Lei nº 13.019/ 2014, inclusive aquelas relativas à 

obrigatoriedade de promover chamamento Público para a escolha das entidades 

e à vigência da referida norma no âmbito Municipal, restaram alteradas pela 

Lei nº 13.204/ 2015, estipulando ainda que: "artigo 3º Não se aplicam as 

exigências desta Lei - inciso IV - aos convênios e contratos celebrados com 

entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do § 1o do art. 199 da 

Constituição Federal"; 

 

 

i) Os convênios propriamente ditos, de interesses cooperativos e nos quais o 

objetivo de lucro sequer pode ser cogitado, não se coadunam com a idéia de 

licitação, de disputa, de competitividade. Neste sentido, julgamento dos 

interesses recíprocos entre as partes que podem ser alcançados em regime de 

mútua cooperação, viabiliza a utilização do convênio, descartada a necessidade 

de licitação, porque não existe na Lei nº 8.666/93 qualquer dispositivo que 

coloque o procedimento licitatório como antecedente necessário ao convênio 

(julgamento do TCU no processo 020.069/93-6 publicado no DOU de 17.06.93); 

 

j) A discricionariedade garantida ao Gestor Público mediante o disposto no 

parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Municipal nº 16.215 de 12 de maio de 2008: Art. 

4º - A celebração de convênios e demais ajustes se iniciará na Secretaria 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art199§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art199§1
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solicitante, onde deverá ser instruído, minimamente, com os seguintes 

documentos: (...) § 2º A celebração de convênio com entidades privadas sem fins 

lucrativos poderá ser precedida de chamamento público, a critério do órgão ou 

entidade convenente, visando à seleção de projetos ou entidades que tornem 

mais eficaz o objeto do ajuste (grifos nossos); 

 

k) A reciprocidade de interesses e a confluência entre os objetivos estatutários 

da entidade (Artigo 2º do Capítulo I do Estatuto Social) e a Política Municipal 

de Saúde para o presente convênio tem por objeto manter, em regime de 

cooperação mútua entre os Convenentes, um Programa de Parceria na 

Assistência à Saúde, à pessoa vivendo com HIV/AIDS, um Programa de 

Parceria no acompanhamento, atenção, promoção à saúde e reintegração social e 

familiar das Pessoas Vivendo com HIV/ AIDS; acolhendo-os temporariamente, 

oferecendo-lhes assistência, apoiando-os e orientando-os quanto aos cuidados 

com a saúde, reintegrando-os à sociedade, promovendo a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária; 

 

l) O Município de Campinas não possui serviço próprio que garanta a 

assistência à saúde em questão e o Grupo Vida demonstrou ter capacidade 

técnica operacional para executar um Programa de Parceria na Assistência à 

Saúde, à pessoa vivendo com HIV/AIDS, um Programa de Parceria no 

acompanhamento, atenção, promoção à saúde e reintegração social e familiar 

das Pessoas Vivendo com HIV/ AIDS; acolhendo-os temporariamente, 

oferecendo-lhes assistência, apoiando-os e orientando-os quanto aos cuidados 

com a saúde, reintegrando-os à sociedade, promovendo a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. Demonstrou a existência em quadro 

permanente, de profissionais qualificados para a execução das ações e 

especificidades previstas no Plano de Trabalho proposto, a serem desenvolvidas 

por intermédio da parceria em regime de cooperação mútua, seja coincidente 

com a finalidade precípua da instituição; 

 

m) O disposto na alínea “II” no art. 20 da Portaria nº 1378/GM/MS de 2013, que 

prevê o incentivo financeiro destinado ao custeio das ações desenvolvidas 

por Casas de Apoio para Pessoas Vivendo com HIV/AIDS como um dos 

incentivos específicos que constituem o Piso Variável de Vigilância e Promoção 

da Saúde (PVVPS), e; 
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n) A importância da participação e parceria da Sociedade Civil Organizada e de 

instituições não-governamentais no acompanhamento, atenção, promoção à 

saúde e reintegração social e familiar das Pessoas Vivendo com HIV/AIDS; 

 

o) É Diretriz do Estado Brasileiro, assegurar a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, das pessoas vivendo com HIV/AIDS que 

não disponham de recursos familiares; 

 

p) A Portaria nº 3.276 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013 a qual dispõe sobre o 

incentivo financeiro de custeio às ações de vigilância, prevenção e controle 

das DST/ AIDS e Hepatites Virais, incluindo-se o apoio às organizações da 

sociedade civil, a manutenção de Casas de Apoio para Pessoas Vivendo com 

HIV/AIDS, legalmente constituídas e organizadas sem fins lucrativos que 

funcionem como estrutura de suporte de acolhimento temporário ou de longa 

duração, inclusive, nos finais de semana, disponibilizando pernoite, alimentação 

e atividades de cuidados com a saúde; 

 

 

Diante das justificativas de escolha da entidade “Serviço de Assistência aos Enfermos – 

Grupo Vida”, aliadas as justificativas da relevância na continuidade da prestação dos 

serviços até aqui expostas, e que a não formalização deste convênio causará 

desassistência às pessoas vivendo com HIV/ AIDS que não têm recurso familiar, 

solicitamos a celebração de Termo Aditivo para prorrogação do convênio por mais 

12 meses e aumento do valor da contrapartida da entidade, além de aporte 

financeiro para ampliação do quadro de Recursos Humanos (RH) e subsídio as 

despesas da entidade com Serviços de Terceiros, Consumo, Serviços de Adequação 

da Área Física e Material de Uso, a fim de cumprir com o objeto do convênio.  

 

 

 

II. CRITÉRIOS DE ESCOLHA DA ENTIDADE “SERVIÇO DE 

ASSISTÊNCIA AOS ENFERMOS – GRUPO VIDA” 

 

Em complementaridade às informações das justificativas acerca dos critérios 

isonômicos, técnicos e objetivos, temos a informar que a escolha da Entidade “Grupo 

Vida” foi embasada: 
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Na necessidade do Município e Região Metropolitana de Campinas em assistir às 

Pessoas Vivendo com HIV/AIDS em situação de abandono, encaminhadas pelos 

Serviços de Assistência Especializados a Pacientes Portadores do HIV/AIDS, cuidando 

integralmente de suas necessidades biopsicossociais de forma a propiciar o 

desenvolvimento e fortalecimento de vínculos familiares e sociais; 

 

Na finalidade estatutária, que no seu item II, descrito abaixo, coincide com as 

necessidades do município, conforme Fls 2.081: 

II- Atender pessoas carentes, portadoras do vírus HIV ou qualquer outra doença, 

promovendo assim à reintegração destas pessoas a sociedade e capacitar os valores 

humanos. 

Parágrafo Único – No desenvolvimento de suas atividades prestará serviços 

gratuitos permanentes de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social, não fazendo distinção alguma de clientela quanto à 

raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso; 

 

Na execução do objeto do convênio com qualidade na assistência integral aos 

portadores de HIV/ AIDS, visando à garantia da atenção à saúde dos munícipes que 

integram a região de Campinas, cumprindo as cláusulas do Convênio e metas, em 

conformidade com os Planos de Trabalho, encartados ao convênio; 

 

Na disponibilização mensal de 35 (trinta e cinco) vagas para o abrigamento das 

Pessoas Vivendo com HIV/AIDS e o desenvolvimento de atividades de acordo com o 

Programa Municipal de DST/AIDS do Município de Campinas. Em 2017, a entidade 

apresentou uma taxa de ocupação média, de 27 usuários, representando 88% do 

conveniado, cujo acesso sempre foi regulado pela Central de Vagas do Centro de 

referência em DST/ AIDS do Município de Campinas. 

 

No regular funcionamento, demonstrado pelo Alvará de Uso adquirido em 23/02/17, 

conforme, ANEXO V. O Grupo Vida está localizado à Rua Cassiano Gonzaga, nº 729 – 

São Bernardo – Campinas – SP.  

 

No fato da Administração Pública – Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, não 

dispor de equipamentos e profissionais para a retaguarda social, que as pessoas vivendo 

com HIV/AIDS, em situação de exclusão social, necessitam; 
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III. ECONOMICIDADE 

 

Justificativa da vantagem econômica para a Administração Pública para firmar 

convênio com o Serviço de Assistência aos Enfermos - Grupo Vida:  

 

As Casas de Apoio devem contar com a retaguarda técnica de profissionais cuidadores. 

No quadro de servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura 

Municipal de Campinas constam agentes de ação social, que desempenham papel 

similar. Quando comparamos o quadro de profissionais abaixo, verificamos uma 

economicidade de 26% para os cofres públicos, conforme ANEXO VI.  

 

Considerando que a carga horária mensal do profissional (CLT) e a carga horária 

mensal do profissional da PMC são diferentes, calculamos o valor hora de cada 

profissional (colunas em destaque) de ambos, a partir do salário base. Em seguida, 

calculamos quanto custaria mensalmente para a PMC se contratássemos profissionais 

com a carga horária do Grupo Vida e os salários da PMC. Encontramos o valor total de 

R$ 40.057,47. Comparando esse valor com os 29.449,10 (total dos salários bases do 

Grupo Vida), podemos concluir que estamos economizando 26% (vinte e seis) 

com esta parceria (Convênio).    

 

Segue, abaixo, planilha comparativa entre os salários da entidade e da PMC. 
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IV. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO 

O Demonstrativo de Cálculo para o aporte financeiro neste ajuste foi embasado em três 

dados: 

 

4.1) Custo proposto pela entidade no valor mensal de R$ 2.646,78/ usuário. 

Analisamos as tabelas de despesas e custos da entidade, encartadas às Fls 2.048 e 

2.049, já mencionadas nas Fls. 8 e 9 desta justificativa e comparamos este custo 

com o custo médio per capita gasto com usuários que estão abrigados nos Serviços 

de Acolhimento co-financiados pela Secretaria de Assistência, no valor médio 

mensal de R$ 3.442,57/usuário, conforme ANEXO VII.  

Valor proposto pela entidade 
Custo médio per capita gasto pela Secretaria de 

Assistência com usuários abrigados 

R$ 2.646,78/ usuário/ mês 

(R$ 92.637,60 [valor mensal]  ÷ 35 vagas) 
R$ 3.442,57/usuário/ mês 

Através deste comparativo, concluímos que o valor solicitado pela entidade, por 

usuário, é justificável e aceitável. 

 

4.2) Despesas (exceto RH) apresentados pela entidade, através da planilha de despesas 

realizadas em 2017, Fls. 2.048, no valor médio mensal de R$ 25.483,56, no 

cumprimento do objeto do convênio em 2017 e no valor de R$ 27.466,29, em 

janeiro de 2018. 

Analisamos as tabelas de despesas e previsão de gastos e encontramos também o valor 

médio previsto de R$ 1.088,826 por usuário. Este valor foi multiplicado pelo número 

total de 35 vagas (capacidade de vagas da casa), totalizando o custo de R$ 38.108,93 

com todas as despesas exceto RH. 

 

 

4.3) Pedido e justificativa da entidade para aumento do Quadro de RH e pedido de 

subsídio para Serviços de Terceiros, Consumo, Serviços de Adequação da Área 

Física e Material de Uso: 

Previsão de Gastos Plano de Trabalho 

Vigente 

Plano de Trabalho 

Proposto para o TA (Fls 2.043) 

Pessoal R$ 37.496,33 (12 funcionários)** R$ 54.528,67 (15 funcionários)** 

Serviços de Terceiros  R$ 11.773,46 R$ 17.313,05*** 

Consumo R$13.547,90 R$ 19.199,90*** 

Serviços de Adequação da 

Área Física  

R$ 647,60 R$ 1.350,56*** 

Material de Uso R$ 1.295,21 R$ 245,43 

TOTAL Até R$ 64.760,50* Até R$ 92.637,60* 
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Analisamos que:  

*Atualmente, a Administração Pública repassa, mensalmente, até R$ 64.760,50 (R$ 

17.500,00 de origem federal e até R$ 47.260,50 de origem municipal) e a entidade 

pleiteia um total de até R$ 92.637,60/ mês (R$ 17.500,00 de origem federal e até R$ 

75.137,60 de origem municipal), ou seja, um aumento mensal de recursos financeiros 

no valor de até R$ 27.877,10 (43%).  

 

** No que tange a Recursos Humanos, sua maior parcela de gastos, a entidade solicitou 

um aumento de 45% (de R$ 37.496,33 para R$ 54.528,67) justificando a necessidade de 

ampliação do quadro de RH de 12 para 15 funcionários, sendo 12 cuidadores para as 24 

horas, às custas da prevalência da maioria dos usuários da casa, estarem em condições 

dependentes de auxílio para as atividades de vida diária, conforme já demonstramos no 

ANEXO IV.  

 

*** No que se refere ao subsídio para Serviços de Terceiros, Consumo, Serviços de 

Adequação da Área Física e Material de Uso: 

O recurso alocado neste tópico se destina ao cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Trabalho, com o objetivo de garantir a retaguarda social, os cuidados básicos 

de saúde, às pessoas portadoras de HIV/ AIDS na faixa etária acima de 18 anos, 

contribuindo com a recuperação da auto-estima, melhoria da qualidade de vida e 

reinserção social, através de projetos terapêuticos singulares que atendam a 

individualidade do usuário. 

 

A entidade ainda demonstra, conforme, Fls 2.048, que: 

 

Com relação aos Serviços de Terceiros: 

       Teve aumento das despesas mensais, nos itens: 

       Sanasa (31%), Gás (13,5%), CPFL (10,5%), Contabilidade (6%) e Aluguel da   

       Casa (13%). 

 

Com relação ao Consumo:  

       Teve aumento das despesas mensais, nos itens: 

       Fralda (6,5%), justificado pela prevalência de usuários com maior grau de  

       dependência de atividades de vida diária; Combustível (60%); Higiene (3%);        

       Material de Limpeza (3%); Água mineral (25%), justificado por reajuste e  

       aumento de consumo; Farmácia (25%), justificado pela falta constante de  

       medicamentos na rede básica de saúde, fazendo com que a entidade precise  

      comprar mais medicamentos para os pacientes; Alimentação (3%) e Material de  

      Expediente (9%). 
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Com relação aos Serviços de Manutenção/ Adequação da Área Física: 

Não teve alteração dos valores gastos em 2017, quando comparado a janeiro de 

2018. Em comparação com o Termo Aditivo vigente no. 02/16, o valor solicitado 

pela entidade foi ajustado em 55%, pois com o passar do tempo e com o alto 

número de moradores na casa faz-se necessária a recuperação de mobiliários e a 

manutenção predial como pintura, pequenas reformas, adaptação de ambientes, 

reparação de parte elétrica e hidráulica. 

Foi previsto este valor como um gasto médio/ mês, utilizando o conceito de 

manutenção preventiva, e os parâmetros utilizados foram baseados na dimensão da 

área física, no nº de usuários que utilizam os mobiliários e o nº de mobiliários, 

como também recursos utilizados na manutenção anual da área física da entidade, 

nas adaptações de ambiência necessária de acordo com as especificidades de cada 

paciente recebido pelo Grupo Vida, na recuperação de camas, cadeiras, espelhos, 

mesas, guarda roupas, armários, sofás, entre outros. 

 

V) PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS – ORIGEM DOS RECURSOS 

Os recursos financeiros totalizam o valor de Até R$ 92.637,60 (Noventa e dois mil, 

seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) e serão utilizados expressamente 

visando à execução do objeto conveniado e em conformidade com o Manual de 

Gerenciamento de Convênios 2011 da Prefeitura de Campinas, podendo realizar 

despesas com: 

A Instituição terá uma Contrapartida mensal abaixo descrita: 

Contra Partida da Instituição/ mês R$ 500,00 

 

TOTAL DO CUSTO DO CONVÊNIO = Até R$ 93.137,60/ mês 

PREVISÃO DE GASTOS % DO TOTAL VALOR mensal 

PESSOAL 58,86% R$ 54.528,67 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 18,69% R$ 17.313,05 

CONSUMO 20,72% R$19.199,90 

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA 

ÁREA FÍSICA 

1,47% R$1.350,56 

MATERIAL DE USO 0,26% 

 

R$ 245,43 

TOTAL 100% Até R$ 92.637,60 
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Nº DE VAGAS 

VALOR REPASSADO NO 

CONVÊNIO ATUAL 

VALOR A SER REPASSADO COM O 

TERMO ADITIVO 

FEDERAL MUNICIPAL FEDERAL MUNICIPAL 

Valor por vaga R$ 500,00 R$ 1.350,30 R$ 500,00 R$ 2.146,78 

Valor pelas 35 

vagas 
R$ 17.500,00 R$ 47.260,50 R$ 17.500,00 R$ 75.137,60 

TOTAL Até 64.760,50/ mês Até R$ 92.637,60/ mês 

 

Detalhamento da execução do Convênio com recursos públicos 

Os Repasses dos recursos públicos neste termo serão destinados para as despesas 

detalhadas a seguir:  

 

RECURSOS HUMANOS 

Estão incluídos neste item: 

Contratação de funcionários (anuncio de jornal para contratação dos mesmos), FGTS, INSS, 

Vale Transporte, Cesta Básica, Férias, 13º salário, rescisões, e outros. 

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA 

Estão incluídos neste item:  

 Adequação da área física como pintura, pequenos reparos, adaptação ambientes (se 

necessário pequenas quantidades de areia, cimento, pedra, cimento, cimento cola, 

tijolos), tintas, massa corrida, reparação de parte elétrica (fios, tomadas, resistências, 

disjuntor, chuveiro) hidráulica, Bomba de agua, torneiras, sifão, canos, caixa de 

gordura, ralos, telas mosquiteiros, para cozinhas, etc 

 

SERVIÇOS DE TERCEIROS  

Estão incluídos neste item: 

 despesas com transporte* a usuários e acompanhantes para reuniões, consultas, 

exames, atividades culturais e de lazer sejam usando taxis, combustível, passes de 

coletivos, aluguel de veículos coletivos, transportes turismo, etc.; transporte de 

mercadorias como produtos alimentícios, e outros produtos  desde que necessários para 

garantir qualidade na execução do objeto do convênio; pagamento de outros serviços 

de terceiro 

*As despesas com transporte são executadas: 

 a) através de ônibus, quando o paciente pode deambular 

 b) através do veículo da Entidade, quando o paciente deambula com dificuldade ou não 

deambula 

 c) através de táxi quando o paciente deambula com dificuldade ou não deambula, e o 

veículo já está sendo utilizado por outro paciente em serviços de saúde diferentes 
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 despesas com  locação de imóveis, utilidades públicas (água, energia elétrica, esgoto, 

gás, telefone e internet)  

 despesas com recuperação de mobiliários (consertos de geladeira, fogão, maquina de 

lavar, etc...  

 despesas com extintores (recarga e troca na validade),  dedetizadora, desentupidora, e 

outros 

 Outras despesas: mão de obra com serviço de terceiros e com serviços para 

adequação da área física, desde que necessários para garantir qualidade na execução do 

objeto do convênio (contabilidade, pedreiro, encanador, eletricista, pintor, etc..) 

 

 CONSUMO 

Estão incluídos neste item despesas com: 

 Produtos de higiene e cuidado pessoal (shampoo, condicionador, prestobarba, 

desodorante ou leite de colônia, sabonete, creme dental, escova de dente, escova de 

tomar banho, hidratante, papel higiênico, cotonete, algodão, álcool, enxaguante bucal, 

tinta para cabelo, removedor de esmalte, cortador de unha, pinça, cera para depilação, 

aborventes, pentes  

 Produtos de Limpeza do ambiente, saco de lixo, cândida, sabão em pó, desinfetante, 

criolina, bucha para lavar louca, bucha sanitária, sabão em barra, amaciante, sacos 

plásticos para armazenar alimentos, cera, desengordurante, cera, escova de lavar roupa, 

tampa de tanque, varal pregador, limpa vidros, bom bril, vassouras, rodos, pá de lixo, 

lixeiras, etc... 

 Material Escolar para pacientes que estão na escola: mochila, lápis, caneta, 

borracha, caderno, lápis de cor, canetinha, pastas, régua, cartolinas, clips, grampo de 

grampeador, tinta de impressora, folhas de sulfite, etc... 

 Material e Insumos de cuidados a saúde como coletores para separar medicamento, 

luvas, fraldas, remédios, mascaras, vasilhas plásticas para armazenar remédios, 

remédios manipulados, e outros 

 Material e Insumos para cuidado pessoal para resgate da auto-estima e da 

autonomia, como calçados, vestes (calça, camisa, camiseta, saias, vestidos, calcinhas, 

soutien, lingerie, agasalho de frio, calça de moleton, etc),, chinelos, sapatos, sandálias e 

outros 

 Produtos destinados às ações de integração social, Inserção social, resgate da 

autonomia e laços familiares, como assinatura de jornal, internet, xerox de 

documentos, telefone, fotos para documentos, material de bijuterias, insumos para 

artesanatos, descartáveis (pratos, copos, talheres  e outros 

 Alimentos destinados para projetos de temporalidade: bolo de aniversário, 

salgadinho, doces, enlatados, pizzas, esfihas, lanches, doces em geral, frios, etc 

 Gêneros alimentícios necessários à alimentação equilibrada e/ou solicitada por 

prescrição médica para dieta específica, e outros produtos utilizados na confecção de 

alimentos,  

 Produtos diversos como os de cama, mesa, banho e cozinha,  como toalhas de 

banho, tapetes antiderrapantes para banheiros, tapetes gás de cozinha, toalhas de mesa, 

guardanapos, lençóis, cobertores, travesseiros, colchões, talheres, panelas, pratos, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

_____________________________________________________________________________ 

21 
 

utensílios domésticos, cabides,capas de sofá, cortinas para quartos, cadeados, forro 

impermeável ou para colchões, chaves para portas e portões, e outros  

 

MATERIAL DE USO 

Estão incluídos neste item, reposição de utensílios de cozinha como batedeira, liquidificador, 

panelas, outros eletrodomésticos como chuveiro, ventilador, ferro elétrico, inalador, monitor de 

pressão arterial, aparelho de glicemia, mesas e cadeiras (pois devido a grande quantidade de 

pessoas que usam com o tempo acaba quebrando). 

 Não estão incluídos neste item, mobiliários, computadores, eletrodomésticos como, 

geladeira, lavadora de roupas, lavadoras de louça, secadora de roupas, fritadeiras 

elétricas ou microondas.  

 

 LAZER  

 Entradas de cinemas, teatros, parques, aluguel de chácara 

 

 

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA CONTRA PARTIDA 

 Gêneros Alimentícios necessários à alimentação equilibrada e/ou solicitada por 

prescrição médica para dieta específica (suplementos alimentares), e outros produtos 

utilizados na confecção de alimentos, bolo de aniversario, salgadinho, doces, 

enlatados, pizzas, esfihas, lanches, doces em geral, frios, etc 

 Produtos de higiene e cuidado pessoal (shampoo, condicionador, prestobarba, 

desodorante ou leite de colônia, sabonete, creme dental, escova de dente, escova de 

tomar banho, hidratante, papel higiênico, cotonete, algodão, álcool, enxaguante bucal, 

tinta para cabelo, removedor de esmalte, cortador de unha, pinça, cera para depilação, 

absorventes, pentes  

 

VI. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Os repasses dos recursos financeiros se darão em conformidade a execução do objeto, avaliado 

e auditado pelo Centro de Referencia DST/ AIDS, Comissão de Acompanhamento, 

Coordenadores do Convênio e outras instâncias que forem citadas/ criadas pelos Órgãos 

Públicos competentes e também em consonância com a prestação de contas dos recursos 

repassados. 

 

O montante de recursos por fonte, abaixo descrito, será repassado em parcelas mensais e 

consecutivas, durante a vigência do Convênio, sempre até o 10° dia útil de cada mês: 
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Fonte Federal: Parcelas mensais fixas de R$ 17.500, 00 (Dezessete mil e quinhentos reais), ou 

seja, R$ 500,00/ vaga conveniada, conforme (Deliberação CIB no. 30, de 23/05/2017, 

publicada em 24/05/2017), encartada no ANEXO VIII. 

 

Fonte Municipal: Parcelas mensais de até R$ 75.137,60 (Setenta e cinco mil cento e trinta e 

sete reais e sessenta centavos), ou seja, R$ 2.146,78/ usuário, variável, conforme a taxa de 

ocupação. Assim: 

 

 

Fonte Federal Fonte Municipal 
Total Mensal 

Fixo Variável 

R$ 17.500,00/ mês 

 

(500,00/ vaga conveniada 

Até R$ 75.137,60/ mês 

 

(R$ 2.146,78/ vaga ocupada) 

Até R$ 92.637,60/ mês 

 

(R$ 2.646,78/ usuário) 

 

Este Termo Aditivo tem o valor mensal máximo de até R$ 92.637,60 (Noventa e dois mil, 

seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), respeitadas as fontes de origem descritas 

acima.  

 

Meses/ 2018 

Fonte de Recurso 
Total de 

Desembolso 

mensal 

(Até) 

Federal Municipal 

Conveniado A Conveniar Conveniado 
A Conveniar 

(Até) 

Fevereiro R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

Março R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

Abril R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

Maio R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

Junho R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

Julho R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

Agosto R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 
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Setembro R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

Outubro R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

Novembro R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

Dezembro R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

TOTAL 2018 R$ 0,00 
R$ 192.500,00 R$ 0,00 R$ 826.513,60 R$ 1.019.013,60 

 

Meses/ 2019 

Fonte de Recurso 
Total de 

Desembolso 

mensal 

(Até) 

Federal Municipal 

Conveniado A Conveniar Conveniado 
A Conveniar 

(Até) 

Janeiro R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

TOTAL 2019 R$ 0,00 
R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

 

 

6.1) Cronograma de Desembolso Resumido 

 

Exercício A Empenhar Total de 

Desembolso 

(Até) 
Fonte de Recurso 

Federal 

Fonte de Recurso 

Municipal (Até) 

2018 R$ 192.500,00 R$ 826.513,60 R$ 1.019.013,60 

2019 R$ 17.500,00 R$ 75.137,60 R$ 92.637,60 

TOTAL nos 12 meses R$ 210.000,00 R$ 901.651,20 R$ 1.111.651,20 

 

 

6.2. Contrapartida Conveniada 

Exercício Fonte de Recurso 

Contrapartida da Entidade 

2018 R$ 5.500,00 

2019 R$ 500,00 

TOTAL nos 12 meses R$ 6.000,00 
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VII. PARECER TÉCNICO 

Cumpre esclarecer finalmente, que os recursos públicos financeiros destinados ao 

Convênio em questão não se prestam a investimentos, mas, tão somente, ao custeio 

das atividades. 

 

7.1. Do Monitoramento da Qualidade Assistencial 

O Plano de Trabalho apresentado pela entidade “Serviço de Assistência aos Enfermos 

- Grupo Vida”, está de acordo com a Lei no. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e atende 

nossas necessidades no Programa de Parceria e Assistência à Saúde do Município de 

Campinas, sendo aprovado pelo Gestor do Convênio, pela Diretora do 

Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional e pelo Secretário de 

Saúde. 

Foram feitas visitas, in loco, pela Coordenação de Convênios, pelos técnicos do CR 

DST/ AIDS e pelo Coordenador do Programa de DST/ AIDS do Município de 

Campinas, e os dados obtidos foram analisados e discutidos na Reunião de 

Acompanhamento do convênio. 

A análise do relatório mensal entregue pela entidade demonstra que a mesma vem 

executando o objeto do convênio de forma a garantir o acolhimento e assistência as 

pessoas vivendo com HIV/ AIDS e que não dispõem de recursos familiares com 

continência necessária aos cuidados de vida diária, medicamentosos e assistência na 

rede SUS de Campinas.  

A Entidade apresentou em 2017, uma média de ocupação de 78%, sendo essas vagas 

100% reguladas pela Central de Vagas do Centro de Referência em DST/ AIDS, do 

SUS de Campinas. 

Mediante esta conclusão, o parecer técnico é favorável a Prorrogação do Convênio. 

 

7.2. Da Execução Global do Convênio: 

 

Foram realizadas reuniões mensais com a Comissão de Acompanhamento do Convênio, 

com a participação do Coordenador do Centro de Referência DST/ AIDS, a 

Coordenação do Programa DST/ AIDS, Coordenador do Convênio (DGDO) e 

Presidente da Entidade. 

A Regulação de 100% da Vagas foi realizada pela Central de Vagas do Centro de 

Referência DST/ AIDS; 
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A Entidade realiza a Prestação de Contas mensalmente junto ao Departamento de 

Prestação de Contas (DPC), que ainda não emitiu o relatório final, conforme solicitado 

em 09/01/18, através do ofício no. 20, encartado às Fls 2.113. Em 2017, a entidade 

recebeu da Administração Pública o valor total de R$ 655.599,00 e, conforme consta 

no PDC (sistema on line de prestação de contas) a entidade demonstrou despesa 

aprovada como despesa regular, o valor total de R$ 658.961,07. O sistema ainda pode 

ser alterado pelo DPC a qualquer momento, porém já nos dá um panorama da prestação 

de contas da entidade. Os dados aqui mencionados foram retirados do PDC e da 

controladoria de pagamentos em 05-01-18, compilados e encartados no ANEXO IX.   

 

O Departamento de Prestação de Contas aprovou o Regulamento de Compras e de 

Contratação de RH apresentado pela Entidade, conforme ANEXO X, em sendo 

aplicado a luz da legislação vigente, uma vez que estão de acordo com os princípios da 

Administração Pública, por isso, garante a economicidade. 

 

7.3. Da Quantidade de Atendimento de 2017 

A Entidade tem a capacidade instalada para abrigar até 35 usuários, sendo que, neste 

último ano, foram acolhidos, em média, 27 usuários/ mês, representando 78% do 

conveniado. 

 

7.4. Do alvará de Uso 

Em 2017, a entidade adquiriu o Alvará de Uso, com validade de 3 anos, conforme 

ANEXO V, demonstrando condições adequadas e regular funcionamento.  

 

7.5. Das Considerações Finais 

A entidade executou o objeto do Convênio em conformidade com os Planos de 

Trabalho propostos, realizando ações e serviços de saúde especializados aos 

portadores do HIV/ AIDS, com faixa etária > 18 anos, na modalidade de Casa de 

Apoio Tipo I, mista, e garantiu atenção à saúde dos munícipes que integram a região 

de Campinas, cumprindo as cláusulas do Convênio e metas pactuadas, bem como vem 

ampliando os recursos financeiros em conformidade às ações de saúde desenvolvidas 

conforme relatórios técnico-assistenciais mensais e consolidado anual. 
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Demonstrou como indicador de qualidade o acolhimento humanizado aos usuários e 

a destreza e responsabilidade no seguimento ambulatorial destes moradores e 

ofertando alimentação com cardápio nutricional equilibrado. 

 

Na análise da execução do objeto, foi evidenciada melhoria nos mecanismos de 

acompanhamento e monitoramento junto ao programa DST/ AIDS com visitas 

compartilhadas e a participação efetiva mensal nas reuniões de acompanhamento, 

no ano de 2017. 

 

 

 

Mediante esta conclusão, APROVAMOS o Plano de Trabalho, e o Parecer Técnico 

é favorável a formalização de Termo Aditivo, para prorrogação do convênio por 

mais 12 meses, aumento do valor da contrapartida da entidade, além de aporte 

financeiro para ampliação do quadro de Recursos Humanos (RH) e subsídio as 

despesas da entidade com Serviços de Terceiros, Consumo, Serviços de 

Manutenção e Material de Uso, a fim de cumprir com o objeto do convênio. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

                ______________________                        __________________________ 

                     Paula L. Real                                     Erika Cristina J. Guimarães 

   Coordenadora de Convênios - DGDO/ SMS             Diretor do DGDO, em exercício/ SMS 

 

 

 

 

 

 

 

Ilma. Sra. 

Dra. Elizandra Maria Maluf Cabral 

Diretora do Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ) 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (SMAJ) 

Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) 


