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I – INTRODUÇÃO: 

Este Plano de Trabalho foi elaborado em conformidade à Instrução normativa nº 02/2016 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com vigência a partir de 04/08/2016 e a Lei 

n8666, de 21 de Junho de 1993, artigo 116, que foi utilizado como modelo. 

 

 

II – OBJETO 

O presente termo aditivo versa sobre o programa de parceria entre a Prefeitura Municipal 

de Campinas e o Instituto Padre Haroldo para o 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.  

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. 

As vagas serão 100% reguladas pela Central Municipal de Regulação. 

 

 

III – METAS 

As metas a serem atingidas para as 20 acomodações serão: 

Construir o projeto terapêutico singular de acordo com a demanda de cada participante 

sem perder de vista o espaço coletivo de convivência que serão norteados pelas seguintes 

características:  

 Assegurar endereço institucional de referência; 

 Promover a inserção da gestante na rede de saúde para ser acompanhada em seu pré-natal 

na UBS referência;  

 Viabilizar o acesso a qualquer equipamento de saúde conforme a demanda de cada 

acolhida; 

 Proporcionar a reconstrução e fortalecimento de vínculos familiares, sociais e relacionais; 

 Possibilitar vivências pautadas no respeito a si e ao próximo; 



 

 

 Garantir espaços que assegurem canais de participação e respeito às opiniões e às 

decisões individuais e coletivas, bem como a construção das regras de moradia através de 

planejamento participativo; 

 Estimular o desenvolvimento de ações que possibilitem a construção de um projeto de 

vida autônomo de forma sustentável; 

 Promover a inserção social dos indivíduos por meio de ações intersetoriais que envolvam 

educação, trabalho, esporte, cultura e lazer; 

 Favorecer a inclusão da mãe no mundo do trabalho ou em projetos de geração de renda; 

 Diminuição de óbito decorrente de causas evitáveis entre as gestantes que se encontram 

em situação de vulnerabilidade através de encaminhamentos para assistência médica da 

gestante e puérpera; 

 Aumento da adesão ao acompanhamento pré-natal adequado, com assistência ao parto e 

incentivo ao aleitamento materno; 

 Promoção de educação em saúde, visando o fortalecimento do binômio mãe e filho; 

 Proporcionar às usuárias do serviço o contato com novos saberes e fortalecer sua 

percepção em fazer escolhas conscientes com relação à condução de sua saúde e a de seu 

filho; 

 Promoção da Saúde Mental através de acompanhamento especializado, encaminhamentos 

aos CAPS AD e CAPS III do município e oferta de atividades lúdicas e espaços de 

conversas que promovam a troca de experiências, vivências e conhecimentos;  

 Promoção de autonomia desenvolvendo habilidades que favorecem o autocuidado, a 

conquista da autoestima e proporcionar capacitação para inclusão social; 

 Encaminhamentos das crianças preferencialmente a partir dos 06 meses para as vagas em 

creches municipais e conforme a realidade do binômio mãe-filho; 

 Encaminhamento das crianças aos cuidados e acompanhamento na rede de saúde; 

 Estimular as mães a buscar profissionalização e inserção em trabalho formal, a fim de 

conquistar sua autonomia de vida; 

    Estimular as relações de vínculo e cuidado das mães com seus filhos com atividades 

lúdicas, oficinas de massagem de bebês e brincadeiras; 

    Proteger os bebês e as crianças com as medidas cabíveis em caso de risco à sua vida, 

negligência ou maus tratos. 

 

 



 

 

Ofertas 

 Todas as acolhidas e/ou familiares terão acesso a atendimentos psicológicos (individual ou 

grupo) ao menos uma vez por semana.  

 Realizar visita domiciliar mensal, quando houver possibilidades de vínculos, com o objetivo 

de resgatar e fortalecer os mesmos.  

 Grupo para desenvolvimento de atividades da vida diárias e atividades da vida pratica: 

estímulo ao zelo pela casa, cuidados com seus próprios documentos e pertences, lavagem das 

próprias roupas e das roupas dos bebês e crianças, ajuda e aprendizagem na cozinha. 

 Grupos de gestantes com variados temas pertinentes a maternagem e a relação mãe e bebê: 

oficinas de shantala, musicoterapia, culinária, cuidados com o recém-nascido, a importância 

do brinquedo e da brincadeira, a importância de contar historias no mundo da infância e 

como contar. 

 Oficinas para fortalecimento dos binômios mãe e filho que envolva a linguagem corporal, 

despertando-as para o afeto, essencial no exercício da maternidade. 

 Passeios que promovam a reabilitação, autonomia das mulheres e interação do binômio.  

 Oficinas terapêuticas com ateliês de arte terapia. 

 Desenvolvimento de projetos para geração de renda como: produção de fraldas para o 

próprio uso e possível comercialização, colchas de retalhos, almofadas, patchwork, produção 

de sabonetes, aromatizantes de ambientes, técnicas diversificadas de artesanato como: 

mosaico, pinturas especiais e uso de materiais recicláveis como caixas de papelão, latinhas e 

embalagens, confecção de sabão de óleo entre outras possibilidades com materiais 

reutilizáveis. 

 100% das acolhidas que necessitarem de ações que envolvam a rede intersetorial serão 

orientadas, encaminhadas e acompanhadas pela equipe multiprofissional. 

 Recursos Terapêuticos no cuidado integral do binômio mãe-filho, como:  

 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. 

 

 

IV – ETAPAS/FASES DE EXECUÇÃO 

O objeto deste plano de trabalho será executado conforme a necessidade específica de 

cada usuária atendida, sendo que o acolhimento se dará por regulação do CONVENENTE 

através da Central Municipal de Regulação, garantindo a integralidade, resolubilidade e 

qualidade da assistência. 

 

Do acesso 

 100% das pacientes deverão ser reguladas 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; 

 No caso das gestantes, o bloqueio de leito para o filho que irá nascer ocorrerá somente à 

partir da 32ª semana de gestação; 

 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. 

 

OBS: A conveniada deverá garantir atualização diária do censo de ocupação de leitos no Sistema 

CROSS ou outro que o substitua, conforme situação real da utilização dos leitos. 

 



 

 

 

Da Assistência Prestada 

O serviço deve funcionar integrado à rede de saúde de modo que os casos de maior 

complexidade clínica e psíquica sejam acolhidos em serviços especializados.  (AMDA, UBS, 

CAPS-AD e CAPS III). 

A unidade buscará a articulação de forma complementar com os diferentes serviços e 

apoio social, cultural, assistencial e comunitário primando pela intersetorialidade. 

  

 Recursos Humanos 

 

 1 Coordenador com nível superior da área de saúde 

Coordenar a execução do projeto e realizar o monitoramento e a avaliação dos serviços, 

programas, e ações em geral. Garantir e manter as instalações físicas em condições adequadas 

para ser habitada, higiene, alimentação, salubridade e segurança geral dos trabalhadores e dos 

usuários do serviço. Organizar e garantir que as informações sejam consolidadas e enviadas 

mensalmente para o órgão gestor, especialmente as que se referem à incidência de 

vulnerabilidade dos usuários acolhidos; número de gestantes atendidas e acompanhadas. 

Alimentar a central de regulação de vagas diariamente, organizar escalas de plantão e férias a 

fim de que o trabalho não perca qualidade no atendimento. Visando à ampliação e melhoria na 

qualidade do atendimento, deve articular discussões e ações com a rede de serviços 

governamentais, não governamentais e a comunidade. 

 

 1 Psicólogo(a) – 30 horas semanais 

Desenvolver atividades de orientação, atendimento psicológico às mulheres gestantes e 

puérperas, realizar grupos terapêuticos, atendimento familiar, participar das discussões de caso 

com a rede intersetorial, elaborar relatórios e Projeto Terapêutico Singular. Acompanhar o 

desenvolvimento infantil nas suas diversas áreas: cognitiva, psicológica, social. Auxiliar nas 

orientações de cuidados com as crianças e bebês. Propor atividades lúdicas que proporcionem a 

interação do binômio e o desenvolvimento da criança de acordo com o projeto terapêutico 

individual.  Atuar com estimulação quando necessário. 

 

 

 



 

 

 1 Assistente Social – 30 horas semanais 

Realizar acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, com vistas à 

reintegração familiar, elaborando cronograma de atendimentos. Organizar as informações das 

gestantes e das crianças na forma de prontuário individual. Elaborar, encaminhamento e 

discussão com a autoridade Judiciária e Ministério Público de relatórios mensais sobre a situação 

de cada criança, quando solicitado; trabalhar possibilidades de reintegração familiar; 

proporcionar possibilidades de encaminhamentos para trabalho formal e/ou grupos de geração de 

renda e conquista de benefícios quando for o caso; trabalhar a inserção das crianças em creches e 

escolas. 

 

 14 Cuidadores em saúde – 36 horas semanais cada. 

Orientar as mães a zelar pela higiene dos bebês: banhos diários; trocas de fraldas a cada 02 

(duas) horas (exceto no caso de fezes, trocar quando necessário); higiene bucal; limpar 

corretamente as orelhas com cotonetes; cortar as unhas; lavar os cabelos com xampu. Dispensar 

as medicações de acordo com a prescrição médica/odontológica e fazer os registros no 

prontuário de saúde, controlar a guarda dos medicamentos; organizar documentos e pertences 

para as internações e viagens fora do município quando necessário. Cuidar da organização do 

ambiente (espaço físico e atividades desenvolvidas). Ter uma escuta qualificada comas mulheres, 

auxiliar nas atividades do dia a dia, afazeres da casa, hábitos de vida diários, cuidados de higiene 

pessoal e organização dos próprios espaços e os de convívio coletivo. Acompanhar as gestantes 

sempre que necessário às consultas médicas e aos encaminhamentos de CAPS, UBS, AMDA, 

CAISM; realizar oficinas em grupo. 

 

 1 Arte Educador – 30 horas semanais 

Criar e planejar cursos livres, elaborar programas para oficinas de geração de renda, definir 

materiais didáticos, ministrar atividades que estimulem a criatividade artística e avaliar o 

envolvimento das participantes; contribuir na realização e execução do Projeto Terapêutico 

Singular. 

 

 1 Nutricionista – 10 horas 

Criar cardápio mensal para mulheres e crianças, auxiliar na orientação e incentivo ao aleitamento 

materno e alimentação complementar. Realizar grupo semanal com as mulheres de orientações 



 

 

com relação aos temas: alimentação, alimentação complementar, higiene alimentar, manuseio de 

alimentos. 

 

 1 Assistente Administrativo – 40 horas semanais 

Manter os registros e documentos da casa sempre atualizados. Elaborar planilhas de controle de 

atividades, de ocupação e das atividades desenvolvidas na unidade. Cuidar do pagamento das 

despesas da casa, manter atualizadas as solicitações de compras e provisões necessárias para o 

bom funcionamento da unidade. Cuidar de agendas para consultas e atividades internas e 

externas. Cuidar da logística de transporte das usuárias e de seus filhos. Responsabilizar-se junto 

à coordenadora da unidade pelo registro, processamento e alimentação do sistema que informa a 

produção à CSAC. 

 

 1 Cozinheiro(a) – 40 horas semanais 

Orientar, acompanhar e realizar atividades relacionadas ao manuseio, armazenamento e preparo 

de alimentos. 

 

 1 Auxiliar de Limpeza – 40 horas semanais 

Orientar, acompanhar e realizar atividades que zelem pela limpeza, organização e saúde da casa. 

 

 1 Serviços gerais de manutenção – 10 horas semanais 

Zelar pelo bom funcionamento da estrutura da casa. Executa serviços de manutenção elétrica e 

hidráulica, bem como carpintaria e alvenaria. Realiza reparos e substituições de utensílios 

danificados. 

 

 1 analista de prestação de contas – 10 horas semanais 

Analise e preenchimento dos Planos de Aplicação, separação de documentação para prestação de 

contas (notas fiscais) e outros documentos, elaboração de planilhas de acompanhamento e 

controle. Lançamento no sistema PDC, fechamento de prestações de contas mensal e anual.  

 

 1 auxiliar de compras – 10 horas semanais 

Executa serviços de apoio buscando sempre os melhores preços por meio de cotações dos 

materiais necessários de acordo com a necessidade da casa. Entra em contato com fornecedores e 

fecham pedidos de compra mediante prestação de contas. Recebem as mercadorias e realizam o 



 

 

checklist antes da distribuição. Realiza lançamentos de notas, planilhas de gastos, dentre outros 

serviços pertinentes a função. 

 

 1 Gestor técnico – 10 horas semanais 

Ser responsável pela gestão técnica, orçamentária e de pessoas de um Programa com diferentes 

serviços de acolhimento institucional na área da assistência social e da saúde; Coordenar 

a construção, implantação e reflexões sobre os Projetos técnicos dos serviços e o Projeto Político 

Pedagógico para execução dos trabalhos, garantindo o alinhamento estratégico e 

metodológico; coordenar os processos seletivos das equipes dos serviços; supervisionar  manejos 

com as equipes; supervisionar manejos e discussões de casos mais complexos; participar junto 

com os coordenadores de supervisões de caso internas e na rede de serviços socioassistenciais, de 

saúde e junto ao sistema de garantia de direitos; desenvolver processos de educação permanente 

com as equipes;  supervisionar a elaboração de estratégias para coleta e análise de dados e a 

construção de indicadores que permitam o monitoramento, avaliação e planejamento do 

trabalho; estabelecer parcerias que ampliem as oportunidades de trabalho dos serviços. 

 

 Refeições ofertadas 

 Serão ofertadas 6 refeições diárias, sendo: 

7:00hs - Café da Manhã 

10:00 - Lanche 

12:00 - Almoço 

15:00 - Lanche 

18:00 - Jantar 

20:00– Ceia 

 

Da Alta: 

 Ao completar 01 (um) ano de permanência da mulher e seu(s) filho(s) na instituição, 

deverá ser elaborado e posto em prática o Projeto Terapêutico de preparação da alta. 

 Alta terapêutica: 

Conquista da autonomia e sustentabilidade 

Estabilidade clínica e psíquica 

Inclusão produtiva 



 

 

Quando a mãe efetiva a disponibilização do recém-nascido para adoção. 

 

 Alta administrativa: 

Não participação das propostas da unidade. 

Não estabelecimento de vínculo terapêutico positivo. 

Negligencia da mãe para com o seu bebê sendo esgotados os recursos disponíveis sem 

êxito na construção da condição de maternagem satisfatória. 

 

 Desistência: 

Ausência da unidade por mais de 48 horas sem prévio acordo ou construção no Projeto 

terapêutico. 

 

Do contrato de metas 

 

O valor total do contrato de metas será de até R$ 22.271,20 (vinte e dois mil, duzentos e 

setenta e um reais e vinte centavos) que corresponde a 20% do valor mensal do convenio, que 

é de R$ 111.356,00 (cento e onze mil trezentos e cinquenta e seis reais). Esses 20% serão 

compostos de até 10% para as metas QUANTITATIVAS e até 10% para as metas de 

DESEMPENHO. 

 

As metas QUANTITATIVAS a serem atingidas para as 20 acomodações serão realizadas 

em concordância coma FPO abaixo e no atendimento de sua totalidade corresponderão a até 

10%do valor mensal do convenio, ou R$ 11.135,60 (onze mil, cento e trinta e cinco reais e 

sessenta centavos).  

 

Caso e entidade não realize a totalidade de procedimentos previstos na FPO como metas 

quantitativas, serão considerados os percentuais a seguir: 

 

 90% até 99% dos procedimentos realizados – corresponderão a 5 % do valor 

quantitativo ou R$ 5.567,80 (cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e 

oitenta centavos) 

 Abaixo de 90% - não recebem o recurso referente às metas quantitativas. 

 



 

 

CASA DA GESTANTE - PADRE HAROLDO 

              

FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO DOS PROCEDIMENTOS EM SAÚDE 

Procedimento 

Quantitativo 

de 

Procedimentos 

/ Mês 

Valor 

Unitário 

Tabela 

SUS 

Valor 

Unitário 

Complement

ar 

Valor 

Total 

Unitário 

Valor Total 

Mensal 

03.01.01.004-8 

Consulta de Profissionais 

de Nível Superior na 

Atenção Especializada 

(Exceto médico) 260 R$ 6,30 R$ 50,00 R$ 56,30 R$ 14.638,00 

030108015-1 

Atendimento em Oficina 

Terapêutica II 40 R$ 23,16 R$ 100,00 R$ 123,16 R$ 4.926,40 

030108014-3 

 Atendimento em Oficina 

Terapêutica I 90 R$ 6,11 R$ 60.00 R$ 66,11 R$ 5.949,90 

TOTAL 390       R$ 25.514,30 

 

As metas de DESEMPENHO a serem atingidas para as 20 acomodações serão realizadas 

em concordância com o quadro de metas de DESEMPENHO (Quadro 1) a seguir, e no 

atendimento de sua totalidade corresponderão a até 10% do valor mensal do convênio, ou R$ 

11.135,60 (onze mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos).  

 

Caso a entidade não realize a totalidade de metas de desempenho prevista, 

correspondente a 1000 pontos, será considerada a pontuação atingida e o pagamento será 

proporcional à pontuação atingida, conforme Quadro de Pontuação (Quadro 2). 

 

QUADRO 1 – Quadro de Indicadores de Desempenho 

Item Meta Parâmetro de Avaliação Peso 

1 Promover a inserção da 

gestante / puérpera, na rede de 

saúde para ser acompanhada 

em seu pré-natal / puerpério, na 

UBS de referência, serviço de 

referência em pré-natal de alto 

risco (PNAR) e outro 

100% dos Cartões de pré-natal 

devidamente preenchidos pela 

UBS de referencia. Disponibilizar   

acompanhante e transporte para 

acesso das usuárias. 

Avaliação mensal pelo núcleo da 

saúde da mulher, da criança e da 

100 

pontos 



 

 

equipamento.  

 

 

saúde mental (SM). Emissão de 

relatório quantitativo e nominal 

das mulheres atendidas. 

2 Promover a inserção dos 

recém-nascidos / crianças na 

rede de saúde, a fim de ser 

acompanhada na UBS, serviços 

de referencia e outros.  

Encaminhar as crianças a partir 

dos 6 meses para as creches e 

ou escolas de educação infantil 

do município 

 

 

Disponibilizar acompanhante e 

transporte para acesso das 

crianças aos equipamentos de 

saúde e da educação, quando 

necessário. 

Avaliação mensal da Carteira da 

Criança, pelo núcleo da saúde da 

mulher, da criança e da saúde 

mental, e das intercorrências com 

as crianças, contendo receitas 

médicas e agendamentos, além da 

frequência escolar (mensal). 

100 

pontos 

3 Identificar através da 

construção do PROJETO 

TERAPEUTICO SINGULAR 

(PTS), sua avaliação e as 

propostas de atendimento 

(individual/ grupo) das 

moradoras, filhos e seus 

familiares, a fim de promover 

e/ou restabelecer o convívio 

entre seus pares / familiares. 

Oferecer avaliações no mínimo de 

01 atendimento (quinzenal/ 

mensal), com profissional de 

referencia para acompanhar a 

evolução do caso através da 

avaliação do PTS. Emissão de 

relatório mensal, apresentado ao 

núcleo da saúde da mulher e da 

criança da SMS, o qual emitirá 

relatório ao DGDO. 

100 

pontos 

4 Proporcionar a reconstrução e 

fortalecimento de vínculos 

familiares, sociais e 

relacionais; e, proteger os 

bebês e as crianças com as 

medidas cabíveis em caso de 

risco à vida, negligência ou 

maus tratos. 

Oferecer no mínimo 20(vinte) 

atendimentos psicológicos 

mensais, e 10 atendimentos 

individuais com assistente social 

às usuárias/ crianças, devidamente 

registrados no prontuário familiar/ 

PTS.  

Emissão de relatório mensal, 

100 

pontos 



 

 

 

 

apresentado à CSAC e ao núcleo 

da saúde da mulher, criança e da 

SM da SMS, a qual emitirá 

relatório ao DGDO. 

5 Garantir espaços que 

assegurem canais de 

participação e respeito às 

opiniões e às decisões 

individuais e coletivas, bem 

como a construção das regras 

de moradia através de 

planejamento participativo. 

Realizar 04 assembleias mensais 

com usuários e trabalhadores, 

devidamente registradas em atas 

com lista de presença dos 

participantes. 

Emissão de relatório mensal, 

apresentado à CSAC e ao núcleo 

da saúde da mulher, criança e da 

SM da SMS, a qual emitirá 

relatório ao DGDO. 

100 

pontos 

6 Promover atividades 

individuais e /ou grupo a fim 

de trabalhar educação em 

saúde, possibilitando mudança 

comportamental. 

 

 

Oferecer no mínimo 2(duas) 

Oficinas Terapêuticas semanais, 

de modalidades diferentes 

(maternagem, alimentação entre 

outras) devidamente registradas 

em atas com lista de presença dos 

participantes, podendo ser 

(oficinas, dinâmica de grupo, 

jogos, filmes, documentários e 

outros), com atendimento 

individual / grupo. 

Emissão de relatório mensal, 

apresentado à CSAC e ao núcleo 

da saúde da mulher, criança e da 

SM da SMS, a qual emitirá 

relatório ao DGDO. 

100 

pontos 

7 Favorecer a inclusão da mãe no 

mundo do trabalho ou em 

projetos de geração de renda, e 

Oferecer inserção em oficina de 

geração de renda interna e/ou 

externa à Casa da Gestante, em 

100 

pontos 



 

 

promover a busca de 

profissionalização e inserção 

no trabalho formal. 

 

 

 

parceria com equipamentos 

formadores do município. 

Emissão de relatório mensal, 

apresentado ao núcleo da saúde da 

mulher e da criança da SMS, e 

comprovação através das 

inscrições/comprovante de 

matrícula mensal. 

8 Oferecer espaço de discussão 

da equipe multiprofissional em 

relação ao trabalho 

desenvolvido pelos 

profissionais. 

 

 

Realizar no mínimo 4 (quatro) 

Reuniões de Equipe ao mês, 

devidamente registradas em atas. 

Emissão de relatório mensal ao 

núcleo da saúde da mulher, 

criança e da SM da SMS, a qual 

emitirá relatório ao DGDO. 

100 

pontos 

9 As 20 (vinte) vagas oferecidas 

na Casa da Gestante serão 

100% reguladas através da 

Central Municipal de 

Regulação. 

Relatório mensal da CMR. 100 

pontos 

10 Ofertar dieta com cardápio 

diversificado, contemplando a 

clientela atendida (mãe, 

gestante, recém-nascido e 

criança)  

 

Emissão de relatório mensal, 

apresentado ao núcleo da saúde da 

mulher, criança e da SM da SMS, 

a qual emitirá relatório ao DGDO. 

100 

pontos 

Pontuação Final                1000 

 

 

 

  



 

 

QUADRO 2 – Quadro de Pontuação 

001 a 100 pontos faz jus a 10% do recurso variável; 

referente ao Plano de Trabalho 

101 a 200 pontos faz jus a 20% do recurso variável; 

referente ao Plano de Trabalho 

201 a 300 pontos faz jus a 30% do recurso variável; 

referente Plano de Trabalho 

301 a 400 pontos faz jus a 40% do recurso variável; 

referente Plano de Trabalho 

401 a 500 pontos faz jus a 50% do recurso variável; 

referente ao Plano de Trabalho 

501 a 600 pontos faz jus a 60% do recurso variável; 

referente ao Plano de Trabalho 

601 a 700 pontos faz jus a 70% do recurso variável; 

referente Plano de Trabalho 

701 a 800 pontos faz jus a 80% do recurso variável; 

referente ao Plano de Trabalho 

801 a 900 pontos faz jus a 90% do recurso variável; 

referente ao Plano de Trabalho 

901 a 1000 pontos faz jus a 100% do recurso variável; 

referente ao Plano de Trabalho 

Obs.: o valor deste perfaz 10% do valor mensal conveniado. 

 

 Observação: 

 

 Todas as acolhidas e/ou familiares terão acesso a atendimentos psicológicos (individual ou 

grupo) ao menos uma vez por semana.  

 

 Realizar visita domiciliar mensal, quando houver possibilidades de vínculos, com o objetivo 

de resgatar e fortalecer os mesmos.  

 

 Grupo para desenvolvimento de atividades da vida diárias e atividades da vida pratica: 

estímulo ao zelo pela casa, cuidados com seus próprios documentos e pertences, lavagem das 

próprias roupas e das roupas dos bebês e crianças, ajuda e aprendizagem na cozinha. 

 



 

 

 Grupos de gestantes com variados temas pertinentes a maternagem e a relação mãe e bebe: 

oficinas de shantala, musicoterapia, culinária, cuidados com o recém-nascido, a importância 

do brinquedo e da brincadeira, a importância de contar historias no mundo da infância e 

como contar. 

 

 Oficinas para fortalecimento dos binômios mãe e filho que envolva a linguagem corporal, 

despertando-as para o afeto, essencial no exercício da maternidade. 

 

 Oficinas terapêuticas com ateliês de arte terapia. 

 

  Desenvolvimento de projetos para geração de renda como: produção de fraldas para o 

próprio uso e possível comercialização, colchas de retalhos, almofadas, patchwork, produção 

de sabonetes, aromatizantes de ambientes, técnicas diversificadas de artesanato como: 

mosaico, pinturas especiais e uso de materiais recicláveis como caixas de papelão, latinhas e 

embalagens, confecção de sabão de óleo entre outras possibilidades com materiais 

reutilizáveis. 

 

 100% das acolhidas que necessitarem de ações que envolvam a rede intersetorial serão 

orientadas, encaminhadas e acompanhadas pela equipe multiprofissional. 

 

Do Monitoramento e Controle 

 

A Conveniada obriga-se a informar diariamente a Central Municipal de Regulação de 

Vagas o censo diário de pacientes abrigados via Sistema CROSS, com cópia para Coordenação 

da Saúde da Mulher e da Criança do Departamento de Saúde. 

Este censo deverá conter os seguintes dados: registro, nome completo da mãe, idade 

materna, leito, data do acolhimento e demais informações exigidas pelo CROSS. 

A Conveniada submete-se periodicamente a ser auditada pela CAC – Coordenadoria de 

Avaliação e Controle. 

A Conveniada compromete-se ter efetivamente e apresentar mensalmente relatórios a 

Comissão de Acompanhamento do Convênio e à CSAC: 

 

 Atividades realizadas com a usuária (metodologia e aproveitamento) 



 

 

 Quantitativo de participação 

 Análise qualitativa e quantitativa do aproveitamento e participação 

 Cardápio mensal das refeições ofertadas 

 

V – Plano de Aplicação de Recurso Financeiro 

 

Sem alteração do quanto estabelecido no Plano de Trabalho objeto do Termo de 

Aditamento, os recursos serão utilizados expressamente para executar o objeto conveniado em 

conformidade ao Manual de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde - 06/12, ou 

outro que porventura venha a substituí-lo, e, ainda, às normas e instruções do TCE/SP e TCU 

devendo ser prestado contas de sua totalidade ao Departamento de Prestação de Contas da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

As despesas dar-se-ão na utilização de: 

 Recursos Humanos = 65,46% 

 Materiais de Consumo = 15,80% 

 Prestação de Serviços/Serviços de terceiros = 18,74% 

 

5.1 - Demonstrativo Geral de Despesas Mensais: 100% 

 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS   

CATEGORIA OU FINALIDADE DA 

DESPESA Valores (R$) 

% de Utilização 

Recursos Humanos, Encargos e Benefícios 72.896,11 65,46 

Medicamentos 400,00 0,36 

Material para Oficinas Terapêuticas 900,00 0,81 

Material para Higiene Pessoal 1.200,00 1,08 

Vestuário 800,00 0,72 

Produtos de Limpeza 1.500,00 1,35 

Gêneros Alimentícios 8.834,89 7,93 



 

 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS   

CATEGORIA OU FINALIDADE DA 

DESPESA Valores (R$) 

% de Utilização 

Materiais de Escritório 400,00 0,36 

Energia Elétrica 1.000,00 0,90 

Agua e Esgoto 800,00 0,72 

Gás 150,00 0,13 

Telefone e Internet 1.000,00 0,90 

Manutenção Geral 600,00 0,54 

Serviços de Terceiros RPA e INSS 2.500,00 2,25 

Locação de Imóvel 12.375,00 11,10 

Transporte de Passageiros 6.000,00 5,39 

TOTAL R$ 111.356,00 100,00% 

 

 

5.1.1– Recursos Humanos = 65,46% 

 

 

  

Or. Nome FuncionarioFunção C.Horaria Salario Bie/Anu A Not 30 DSR Bruto INSS IRRF VT Ass.MedAss.DentLiquido FGTS Aliment. V.Transp 1/3 Férias 13º INSS 13 LIQ 13º FGTS 13º Vr.Total

1 Coorden.Tec/Chefe Setor 40 hs 5.788,55 5.788,55 608,44 555,17 0,00 0,00 4.624,94 463,08 0,00 0,00 160,79 482,38 50,70 431,68 38,59 6.933,40

2 Psicologo 30 hs 3.688,92 3.688,92 405,78 137,67 0,00 0,00 3.145,47 295,11 0,00 0,00 102,47 307,41 33,82 273,59 24,59 4.418,51

3 Assist. Social 30 hs 3.688,92 3.688,92 405,78 137,67 0,00 0,00 3.145,47 295,11 0,00 0,00 102,47 307,41 33,82 273,59 24,59 4.418,51

4 AlineCuidador 36 hs 2.164,05 2.164,05 194,76 0,00 0,00 0,00 1.969,29 173,12 136,00 0,00 60,11 180,34 16,23 164,11 14,43 2.728,05

5 DioniCuidador 36 hs 2.164,05 2.164,05 194,76 0,00 0,00 0,00 1.969,29 173,12 136,00 0,00 60,11 180,34 16,23 164,11 14,43 2.728,05

6 JeffersonCuidador 36 hs 2.164,05 2.164,05 194,76 0,00 0,00 0,00 1.969,29 173,12 136,00 0,00 60,11 180,34 16,23 164,11 14,43 2.728,05

7 JessicaCuidador 36 hs 2.164,05 2.164,05 194,76 0,00 0,00 0,00 1.969,29 173,12 136,00 0,00 60,11 180,34 16,23 164,11 14,43 2.728,05

8 LucianaCuidador 36 hs 2.164,05 2.164,05 194,76 0,00 0,00 0,00 1.969,29 173,12 136,00 0,00 60,11 180,34 16,23 164,11 14,43 2.728,05

9 RodolfoCuidador 36 hs 2.164,05 2.164,05 194,76 0,00 0,00 0,00 1.969,29 173,12 136,00 0,00 60,11 180,34 16,23 164,11 14,43 2.728,05

10 VerenaCuidador 36 hs 2.164,05 2.164,05 194,76 0,00 129,84 0,00 1.839,44 173,12 136,00 144,00 60,11 180,34 16,23 164,11 14,43 2.742,21

11 VilmaCuidador 36 hs 2.164,05 2.164,05 194,76 0,00 129,84 0,00 1.839,44 173,12 136,00 144,00 60,11 180,34 16,23 164,11 14,43 2.742,21

12 DayaneCuidador 36 hs 2.164,05 43,28 441,47 99,96 2.748,76 247,39 0,00 129,84 0,00 2.371,53 219,90 136,00 278,40 76,35 229,06 20,62 208,45 18,33 3.576,96

13 ElisangelaCuidador 36 hs 2.164,05 21,64 437,14 99,96 2.722,79 245,05 0,00 0,00 0,00 2.477,74 217,82 136,00 0,00 75,63 226,90 20,42 206,48 18,15 3.397,30

14 LuzineteCuidador 36 hs 2.164,05 21,64 437,14 99,96 2.722,79 245,05 0,00 129,84 0,00 2.347,89 217,82 136,00 144,00 75,63 226,90 20,42 206,48 18,15 3.411,45

15 Cuidador 36 hs 2.164,05 432,81 99,96 2.696,82 242,71 0,00 0,00 0,00 2.454,11 215,75 136,00 0,00 74,91 224,74 20,23 204,51 17,98 3.366,19

16 Cuidador 36 hs 2.164,05 432,81 99,96 2.696,82 242,71 0,00 0,00 0,00 2.454,11 215,75 136,00 0,00 74,91 224,74 20,23 204,51 17,98 3.366,19

17 Cuidador 36 hs 2.164,05 432,81 99,96 2.696,82 242,71 0,00 0,00 0,00 2.454,11 215,75 136,00 0,00 74,91 224,74 20,23 204,51 17,98 3.366,19

18 Arte Educador I 30 hs 2.490,44 2.490,44 224,14 27,17 0,00 0,00 2.239,13 199,24 0,00 0,00 69,18 207,54 18,68 188,86 16,60 2.982,99

19 Assist. Administrativo 40 hs 1.929,40 1.929,40 173,65 0,00 0,00 0,00 1.755,76 154,35 136,00 0,00 53,59 160,78 14,47 146,31 12,86 2.446,99

20 Cozinheira 40 hs 1.659,37 1.659,37 132,75 0,00 0,00 0,00 1.526,62 132,75 136,00 0,00 46,09 138,28 11,06 127,22 11,06 2.123,55

21 Aux. De Limpeza 40 hs 1.152,44 1.152,44 92,20 0,00 69,15 0,00 991,10 92,20 136,00 427,20 32,01 96,04 7,68 88,35 7,68 1.874,42

22 Serv. Gerais Manut. 10 hs 471,37 471,37 37,71 0,00 0,00 0,00 433,66 37,71 34,00 0,00 13,09 39,28 3,14 36,14 3,14 598,60

23 Analista Prestação Contas 10 hs 950,63 28,52 979,15 104,57 38,21 0,00 0,00 836,37 78,33 0,00 0,00 27,20 81,60 8,71 72,88 6,53 1.172,80

24 Nutricionista 10 hs 757,66 757,66 83,34 14,88 0,00 0,00 659,44 60,61 0,00 0,00 21,05 63,14 6,95 56,19 5,05 907,51

25 Gestor Técnico 10 hs 2.239,00 2.239,00 182,53 186,00 0,00 0,00 1.870,47 179,12 0,00 0,00 62,19 186,58 15,21 171,37 14,93 2.681,82

TOTAL 55.113,40 115,08 2.614,17 599,76 58.442,41 5.474,63 1.096,77 588,52 0,00 51.282,50 4.675,39 2.346,00 1.137,60 1.623,40 4.870,20 456,22 4.413,98 389,62 72.896,11



 

 

5.1.2 – Material de Consumo = 15,80% 

 

Item Valor Mensal % Utilizada 

Alimentação 8.834,89 7,93 

Higiene Pessoal 1.200,00 1,08 

Vestuário 800,00 0,72 

Produtos de limpeza 1.500,00 1,35 

Materiais Manutenção 600,00 0,54 

Energia Elétrica - CPFL 1.000,00 0,90 

Água e Esgoto SANASA 800,00 0,72 

Telefone e Internet 1.000,00 0,90 

Gás 150,00 0,13 

Materiais Oficina 900,00 0,81 

Materiais Escritório 400,00 0,36 

Medicação 400,00 0,36 

TOTAL: 17.584,89 15,80 

 

 

5.1.3 – Prestação de Serviços/Serviços de Terceiros = 18,74% 

 

 Item Valor Mensal % Utilizada 

Serviços de Terceiros RPA e 

INSS s/RPA 

2.500,00 2,25 

Locação de Imóvel 12.375,00 11,10 

Transporte de Passageiros 6.000,00 5,39 

TOTAL 20.875,00 18,74 

 

VI – CONTRAPARTIDA 

 

Considerando as ações previstas no projeto “Unidade de Acolhimento para Gestantes e 

Puérperas com Bebês” em parceria com a Secretaria de Saúde do Município de Campinas, o 

Instituto Padre Haroldo apresenta como contrapartida: 



 

 

- Transmissão de conhecimento e capacitação continuada para a equipe multiprofissional nos 

cuidados com as usuárias em situação de vulnerabilidade e envolvimento nocivo com álcool e 

outras drogas. Valor estimado: R$ 1600,00 mensais. 

- Suporte de departamento administrativo, departamento financeiro e setor operacional para 

execução do projeto, sendo 10 horas semanais dos profissionais abaixo relacionados: 

 

Funcionários apoio Administrativo, Financeiro e Operacional - 10 horas semanais. 

 Cargo 

   

Salários Encargos  total 

 
  

   
Gestor Financeiro 

  

1.595,38 304,90 1.900,28 

Analista Rec. Humanos 

 

763,72 145,96 909,68 

Gestor Administrativo 

 

1.672,30 319,60 1.991,90 

Analista Contábil 
  

914,76 174,82 1.089,58 

Assistente Financeiro 
 

683,33 130,60 813,93 

Supervisor Administrativo 
 

1.073,12 205,00 1.278,12 

Auxiliar de Compras   471,37 127,23 598,60 

TOTAL  RH 
 

  
 

8.582,09 

       

       Capacitação Continuada (Serv. Terceiros) 

  

1.600,00 

       
    

TOTAL  CONTRAPARTIDA 
    

10.182,09 
 

 

 

VII—CRONOGRAMADE DESEMBOLSO: 

 

Fonte 1ª Parcela 

Mês: 01/18 

2ª Parcela 

Mês: 02/18 

3ª Parcela 

Mês: 03/18 

4ª Parcela 

Mês: 04/18 

5ª Parcela 

Mês: 05/18 

6ª Parcela 

Mês: 06/18 

Municipal R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 

TOTAL R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 

 

Fonte 7ª Parcela 

Mês: 07/18 

8ª Parcela 

Mês: 08/18 

9ª Parcela 

Mês: 09/18 

10ª Parcela 

Mês: 10/18 

11ª Parcela 

Mês: 11/18 

12ª Parcela 

Mês: 12/18 

Municipal R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 

TOTAL R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 

 



 

 

Fonte 13ª Parcela 

Mês: 01/19 

14ª Parcela 

Mês: 02/19 

15ª Parcela 

Mês: 03/19 

16ª Parcela 

Mês: 04/19 

17ª Parcela 

Mês: 05/19 

18ª Parcela 

Mês: 06/19 

Municipal R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 

TOTAL R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 

 

Fonte 19ª Parcela 

Mês: 07/19 

20ª Parcela 

Mês: 08/19 

21ª Parcela 

Mês: 09/19 

22ª Parcela 

Mês: 10/19 

23ª Parcela 

Mês: 11/19 

24ª Parcela 

Mês: 12/19 

Municipal R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 

TOTAL R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 

 

Fonte 25ª Parcela 

Mês: 01/20 

26ª Parcela 

Mês: 02/20 

27ª Parcela 

Mês: 03/20 

28ª Parcela 

Mês: 04/20 

29ª Parcela 

Mês: 05/20 

30ª Parcela 

Mês: 06/20 

Municipal R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 

TOTAL R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 

 

Fonte 31ª Parcela 

Mês: 07/20 

32ª Parcela 

Mês: 08/20 

33ª Parcela 

Mês: 09/20 

34ª Parcela 

Mês: 10/20 

35ª Parcela 

Mês: 11/20 

36ª Parcela 

Mês: 12/20 

Municipal R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 

TOTAL R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 R$ 111.356,00 

 

VII - Vigência 

 

 Início a partir assinatura do Termo de Aditamento e vigência por 36 meses, nos termos da 

legislação vigente.  

 

 

 

 

 

 

     Luís Roberto Chaim Sdoia                                                Carolina Aparecida Campos 

Presidente da Instituição Padre Haroldo                                                     Responsável Técnico 


