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Oficio Nº 551/15     DGDO/SMS 
 

Campinas, 06 de julho de 2015. 
 

 
 
Assunto: Solicitação de formalização de Termo de Convênio, com a Instituição Serviço de 

Assistência aos Enfermos Grupo Vida – Vigência de 04/08/2015 a 03/02/2016.  
 
 
Justificativa  
 
 
Considerando que o Termo de Convênio nº 75/10 firmado com o Serviço de Assistência aos 
Enfermos – Grupo Vida encerra sua vigência em 04/08/2015, alcançando, nesta data, 05 (cinco) 
anos de vigência, e; 
 
Considerando que a Lei nº 13019/2014, que estabelece novo regime jurídico parra as parcerias 
voluntárias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, teve sua vigência 
prorrogada, nos termos da Lei nº 13102/2015, e que, portanto, na presente data não está vigente, 
e; 
 

Considerando que as estipulações da Lei nº 13019/2014, inclusive aquelas relativas à 
obrigatoriedade de promover chamamento Público para a escolha das entidades, ainda 
aguardam regulamentação, por intermédio de Decreto, até o momento não publicado, e; 
 

Considerando que, para a formalização de novos Termos de Convênio não há previsão 
legal de obrigatoriedade de Processo Seletivo das entidades por intermédio de 
chamamento Público, e; 
 
Considerando o disposto na alínea "c" do art. 38 da Portaria nº 3.252/GM/MS,de 2009,  que 
prevê o incentivo financeiro destinado ao custeio das ações desenvolvidas por Casas de Apoio 
para Pessoas Vivendo com HIV/AIDS (Casas de Apoio) como um dos incentivos específicos que 
constituem o Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde (PVVPS), e; 
 
Considerando 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, e; 
 
Considerando o trabalho que vem sendo  desenvolvido  pela  Casa  de Apoio em parceria  com  o 
Programa Municipal de DST/AIDS de Campinas  para Pessoas   Vivendo   com   HIV/Aids   ( 
PVHA ),   acolhendo-os   temporariamente, oferecendo-lhes   assistência,  apoiando-os  e  
orientando-os   quanto aos cuidados   com  a  saúde,   desenvolvendo ações que contribuam com 
a reintegração à  sociedade, promovendo os direitos humanos e o fortalecimento dos laços 
sociais e familiares, e; 
 
Considerando que há necessidade no 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 biopsicossocial de forma a propiciar o desenvolvimento e fortalecimento de 
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vínculos familiares e sociais, e; 
 
Considerando que o Serviço de Assistência aos Enfermos Grupo Vida oferece 35 (trinta e cinco) 
vagas para o abrigamento das PVHA, e desenvolve atividades de acordo com o Programa 
Municipal de DST/Aids do Município de Campinas, e; 
 
Considerando que 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, e; 
 
Considerando a Portaria nº 2.555, DE 28 DE OUTUBRO DE 2011 a qual dispõe sobre o  
incentivo  financeiro  destinado  ao  custeio  das  ações desenvolvidas por Casas de Apoio   para  
Pessoas  Vivendo com   HIV/AIDS  (Casas de Apoio ),   jurídicas  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, e; 
 
Considerando que os valores a serem repassados pelo Termo de Convênio se baseiam nos 
recursos federais destinados especificamente por número de vagas de Casas de Apoio aos 
usuários com HIV/AIDS, conforme objeto do convênio já explicitado, e de recursos municipais 
por vagas, repassados conforme a taxa de ocupação destas vagas, cujo valor/vaga é estimado 
levando–se em conta o custo de cada usuário, e; 
 

Considerando que o perfil da epidemia mudou, as pessoas com HIV/AIDS estão vivendo mais, e 
os usuários encaminhados para a Casa de Apoio nos últimos dois anos, são pessoas que além da 
AIDS, as complicações dos efeitos colaterais das medicações antiretrovirais e infecções 
oportunistas, também apresentam outros quadros clínicos patológicos decorrentes do 
envelhecimento, na oncologia, neuropatias, e também comorbidades como esquizofrenia, 
demência, e outras que definem uns usuários mais dependentes nas funções básicas de vida 
diária, o que determina aumento de trabalho no cuidado destas pessoas, maior nº de transporte 
para diversos equipamentos da rede SUS, como hospitais, centros de saúde, serviços de saúde 
mental como os CAPS e outros, e; 
 

Considerando que as despesas com alimentação, higiene pessoal, limpeza geral sofreram um 
aumento substancial nestes últimos 12 meses, e; 
 

Considerando que o Ministério da Saúde, aumentou de R$ 350,00(trezentos e cinqüenta reais) 
para R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor do repasse por vaga deliberado pela Comissão 
Intergestores  Bipartite (CIB) – 9, de 27-032014, e publicada no Diário do Estado de nº 59 de 
28/03/2014 –Seção 1 –p.87, em Anexo, cujo Apostilamento do aumento foi publicado no Diário 
Oficial de 05/11/2014 – p. 24/25, em Anexo neste processo, e; 
 

 Considerando as 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, solicitamos a formalização de Termo de Convênio, pelo prazo de 06 (seis) 
meses. 
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Economicidade 
 
 
 
Justificativa da vantagem econômica para a Administração Pública para firmar convênio 
com o Serviço de Assistência aos Enfermos - Grupo Vida  
  

 

A Administração Pública – Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, não dispõe de 
equipamentos e profissionais para a retaguarda social que as pessoas vivendo com HIV/AIDS, 
em situação de exclusão social necessitam. 

 
Conforme preconizado pela Portaria Nº 1.824/04 do Ministério da Saúde, as Casas de 

Apoio devem contar com a retaguarda técnica de profissionais cuidadores os quais não constam 
na sua totalidade do quadro de servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Campinas. Quando comparamos o quadro de profissionais abaixo, 
verificamos uma economicidade de 33% para os cofres públicos. Informamos que os 
documentos estão em anexo no processo 
 

Apresentação dos cargos da Entidade e da Administração Pública  

 
 

Cargos Nº 
Valor 

SMS/PMC/mês** Valor Prestador/Grupo Vida/mês 

Cuidador Diurno* 02 

19.568,84 

R$ 5.229,06 

Cuidador Noturno* 02 R$ 6.029,06 

Acompanhante* 01 R$ 2.614,53 

Sub total 05 19.568,84 R$ 13.873,19 

Cuidador Supervisor Diurno* 01 R$ 7.024,90 R$ 5.592,19 

Cuidador Supervisor Noturno* 01 R$ 7.024,90 R$ 6.277,19 

Cozinheira 02 R$ 6.010,00 R$ 4.748,48 

Total 09  R$ 39.628,64 R$ 30.490,51 
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Demonstrativo de Cálculo  
 
 

O cálculo para formulação do deste convenio, com o devido aumento do valor por vaga teve 
como referência: 
 

• A constatação de que o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) por vaga 
repassada pela Administração Pública Municipal, não teve reajuste desde 2010 sendo 
constatado um aumento substancial nos gêneros alimentícios, combustível, salários, 
dentre outras despesas e utilizando como referencia o IGP-M (FGV) de Agosto de 2010 a 
Junho de 2015 a inflação foi de 36, 02%, conforme documento em anexo, e; 

 

• A análise das despesas por natureza demonstradas na prestação de contas de janeiro a 
março de 2015, dentro da capacidade instalada da Entidade de 35 vagas, e; 
 

• O rearranjo na equipe de funcionários, em função das necessidades dos usuários que com 
a mudança do perfil da epidemia, as pessoas com HIV/AIDS estão vivendo mais, e os  
usuários  encaminhados  para  a Casa de Apoio nos últimos dois anos, são pessoas que 
além da AIDS, as complicações dos efeitos colaterais das medicações antiretrovirais e 
infecções oportunistas, também apresentam outros quadros clínicos patológicos 
decorrente do envelhecimento, tais como oncologia, neuropatias, e também co-
morbidades como esquizofrenia, demência, e outras que definem um usuário mais 
dependentes nas funções básicas de vida diária, o que determina aumento de trabalho no 
cuidado destas pessoas, e; 

 

• A necessidade de mais transporte para diversos equipamentos da rede SUS, como PUCC, 
UNICAMP, Centro de Referência em DST/AIDS, Centros de Especialidades, serviços de 
saúde mental como os CAPS, dentre outros, e; 
 

• A necessidade reposição de mobiliários e eletrodomésticos, estimadas em 2% ao mês, 
decorrentes de quebra e depreciação em função do uso, e;  

 

• A necessidade de maior investimento com ações de inclusão social, atividades 
ocupacionais e projetos de geração de renda. 

  
Isto posto, abaixo demonstramos as despesas que compõem o valor mensal por vaga de 

usuário abrigado: 

 
A – Custeio mensal de Pessoa Vivendo com HIV/AIDS (PVHA) abrigada: 

•  R$ 871,16/mês (oitocentos e setenta e um reais e quinze centavos), referentes ao 
custeio de cuidadores/profissionais; 

• R$ 680,84/mês (seiscentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos) referentes ao 
pagamento de despesas diversas, como gêneros alimentícios, vestuário, combustível, 
acomodações, lazer, ações de inclusão social, projetos de geração de renda;  

• R$ 16,00/mês referentes ao pagamento com despesas de manutenção predial; 
• R$ 32,00/mês referentes ao pagamento com de despesas de material permanente. 
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• Total: R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) por vaga/mês. 

 
Síntese demonstrando o valor repassado atual e o valor a ser repassado no novo TC  
 
Nº DE VAGAS 
OFERTADAS 

VALOR POR VAGA REPASSADA PELO 
CONVÊNIO ATUAL 

VALOR POR VAGA A SER REPASSADO 
PELO NOVO TERMO DE CONVÊNIO  

35 
FEDERAL MUNICIPAL FEDERAL MUNICIPAL 

R$ 500,00 R$ 950,00 R$ 500,00 R$ 1.100,00 

VALOR TOTAL  R$ 17.500,00 R$ 33.250,00 R$ 17.500,00 R$ 38.500,00 

Valor/vaga R$ 1.450,00 R$ 1.600,00 

 
 
 
Plano de Aplicação de Recursos  

 

Os recursos financeiros totalizam o valor de até R$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil 
reais)/mês e serão utilizados expressamente visando a execução do objeto conveniado e em 
conformidade ao Manual de Gerenciamento de Convênios 2011 da Prefeitura de Campinas, 
podendo realizar despesas com: 
 

GASTOS % DO TOTAL VALOR 
PESSOAL 54,44% R$ 30.490,51 

SERVIÇOS DE TERCEIROS* 21,03% R$ 11.780,00 

CONSUMO* 21,51% R$ 12.049,49 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO*  1% R$ 560,00 

MATERIAL PERMANENTE 2% R$ 1.120,00 
TOTAL 100% R$ 56.000,00 
 

A Instituição terá uma contra partida mensal abaixo descrita: 
 

Contra Partida da Instituição/mês R$ 200,00 
 

TOTAL DO CUSTO DO CONVÊNIO = R$ 56.200,00 / MÊS 
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DETALHAMENTO DE EXECUÇÃO DA CONTRA PARTIDA DA CONVENIADA 
 

  
• Gêneros alimentícios necessários à alimentação equilibrada e/ou solicitada por prescrição 

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

 
 

Cronograma de desembolso 
 

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

avaliado pelo Programa Municipal de DST/AIDS 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, abaixo descritos por fonte, será repassado em parcelas mensais e 

consecutivas, referente á vigência de 06 meses do presente Termo de Convênio, sempre até o 10° 
dia útil de cada mês: 

 
Fonte Federal (Portaria 1824/04) - R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), repassados 

em parcelas mensais fixa de R$ 17.500, 00 (dezessete mil e quinhentos reais). 
 

Fonte Municipal - R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), repassados em 
parcelas mensais de até R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), conforme a taxa de 
ocupação. 

 
Este Termo de Convênio tem o valor máximo de até R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e 

seis mil reais) referente à vigência de 06 (seis) meses, em parcelas mensais no valor de até       
R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais), respeitadas as fontes de origem descritas acima.  
 

 
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, Coordenador 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. 
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Cronograma de desembolso em 2015 
 

 Fonte de Recursos  

Meses/2015 
Federal  Municipal Total de 

Desembolso 
mensal  

Já 
Empenhado A Empenhar Já 

Empenhado A Empenhar 

Agosto R$ 0,00 R$ 17.500, 00 R$ 0,00 R$ 38.500,00 R$ 56.000,00 

Setembro R$ 0,00 R$ 17.500, 00 R$ 0,00 R$ 38.500,00 R$ 56.000,00 

Outubro R$ 0,00 R$ 17.500, 00 R$ 0,00 R$ 38.500,00 R$ 56.000,00 

Novembro R$ 0,00 R$ 17.500, 00 R$ 0,00 R$ 38.500,00 R$ 56.000,00 

Dezembro R$ 0,00 R$ 17.500, 00 R$ 0,00 R$ 38.500,00 R$ 56.000,00 

TOTAL 2015 R$ 0,00 R$ 87.500,00 R$ 0,00 R$ 192.500,00 R$ 280.000,00 
 

NOTA: Trata-se de um novo Termo de Convênio, portanto não existe recurso empenhado 
 

 
 

Cronograma de desembolso em 2016 
 

 Fonte de Recurso  

Meses/2016 
Federal  Municipal Total de 

Desembolso 
mensal  

Já 
Empenhado 

A Empenhar Já 
Empenhado 

A Empenhar 

Janeiro R$ 0,00 R$ 17.500, 00 R$ 0,00 R$ 38.500,00 R$ 56.000,00 
TOTAL 2016 R$ 0,00 R$ 17.500, 00 R$ 0,00 R$ 38.500,00 R$ 56.000,00 

 
NOTA: Trata-se de um novo Termo de Convênio, portanto não existe recurso empenhado 

 
 
 

PLANILHA RESUMIDA DO RECURSO A  SER  EMPENHADO  DURANTE A VIGÊNCIA  DO  
CONVÊNIO 

 

Fonte de Recurso A Empenhar em 2015 A Empenhar em 2016 Total a Empenhar 

Federal   R$ 87.500,00   R$ 17.500,00   R$ 105.000,00  
Municipal  R$ 192.500,00  R$ 38.500,00   R$ 231.000,00  
TOTAL  R$ 280.000,00  R$ 56.000,00   R$ 336.000,00  
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Parecer Técnico 
 
 
 

O Plano de Trabalho apresentado pelo Serviço de Assistência aos Enfermos - Grupo 
Vida atende nossas necessidades no Programa de Parceria e Assistência à Saúde do Município de 
Campinas, sendo aprovado pela Área Técnica do Programa Municipal de DST/AIDS e 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Quando á Prestação de Contas financeiro/contábil foram emitidos Pareceres Conclusivos 
relativos á 2014, estando o primeiro semestre de 2015 em análise final, sendo que oportunamente 
serão encaminhados documentos finalizando a Prestação de Contas referente ao Termo de 
Convênio Nº 75/10. 
 

Informamos ainda que o  Relatório de Gestão está no Anexo III deste processo, e avalia a 
execução segundo os critérios abaixo: 

 
Da execução global do convenio: 
 

Foram realizadas reuniões mensais com a Comissão de Acompanhamento do Convênio, com a 
participação do Coordenador do Centro de Referencia DST/AIDS e Coordenação do Programa 
de DST/AIDS, Conselho Municipal de Saúde e Presidente da Entidade. 
A Regulação de Leitos foi realizada pelo Centro de Referencia DST/AIDS; 
A Análise da Prestação de Contas realizado junto ao DPC. 
 

Do Monitoramento da Qualidade Assistencial 
 
Fora feitas visitas periódicas in loco da Coordenação de Convênios, e dos técnicos do CR 
DST/AIDS, e os dados obtidos analisados e apresentados na Comissão de Acompanhamento do 
convênio 
 

Da Quantidade de Atendimento no Exercício de 2014 

A Entidade tem a capacidade instalada para receber uma média de 420 usuários/ano, sendo que 
em 2014 foram recebidos 352 usuários, ou seja, foram utilizados 83% da capacidade 
instalada. 
A taxa de ocupação ficou com média mensal de 83,81%, sendo as vagas 100% reguladas pelo 
Centro de Referencia DST/AIDS 
 

Das Considerações Finais 
 
De acordo com o Parecer Conclusivo do exercício de 2014, a entidade executou o objeto do 
Convênio no exercício de 2014 em conformidade com o Plano de Trabalho proposto, realizando 
ações e serviços de saúde especializada a portadores do HIV/ AIDS , na modalidade de Casa de 
Apoio, e garantiu da 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 conformidades 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 evidenciado a necessidade de rever os mecanismos de 
acompanhamento e monitoramento junto ao programa DST/AIDS com visitas compartilhadas, e 
a participação efetiva mensal nas reuniões de acompanhamento,  para o ano de 2015  estabelecer 
cronograma de visitas técnicas conjuntas com a Coordenação do Convenio, relatórios mensais de 
monitoramento. 
 
 
 
Sobre o Alvará de Funcionamento 
 
Sobre o Alvará Sanitário, informamos que a instituição não conseguiu, até o presente momento, 
sua obtenção em função da Legislação de Uso e Ocupação do Solo que define uma metragem de 
construção para equipamentos sociais na região do Bairro São Bernardo, de até 250m² e a 
Entidade tem área construída de 320m². 
 
 

Informamos que a Entidade apresentou no processo: 
 

• Laudo de Avaliação Sanitária 
• O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
• Um Termo de Declaração da SANASA sobre as instalações hidráulicas prediais 
• Um Laudo Técnico de engenheiro atestando os materiais de acabamento e revestimento, 

e também atestando a estanqueidade de instalação centralizada de gás GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Ressaltamos a existência de interesse público impostergável de firmar convênio que oferte 
35 vagas em casa de apoio destinadas às pessoas com DST/AIDS que não tenham possibilidade 
de desfrutar de inteira autonomia social ou não possuam vínculos familiares ou de moradia 
oferecidas pelo Serviço de Assistência aos Enfermos - Grupo Vida, visto que o Serviço de 
Assistência aos Enfermos - Grupo Vida, é o único serviço conveniado para usuários com 
HIV/AIDS, e a não formalização desta parceria causará desassistência. 
 

Desta forma por todas as razões acima citadas, e principalmente o Laudo de Avaliação 
Sanitária que relata que as condições são adequadas ao bom funcionamento da Entidade, 
solicitamos a avaliação do ponto de vista jurídico da possibilidade de ser superado a ausência do 
Alvará Sanitário em razão da divergência apresentada quanto à metragem de construção. 

  
       Atenciosamente, 
 
 

Dra Ivanilde A. Ribeiro 
Diretora do DGDO/SMS 

 
 

Dr. Rodrigo Guersoni 
Diretor do DAJ/SMAJ 


