
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS 

ENFERMOS - GRUPO VIDA

TC: 11/20

Processo:PMC.2020.00018940-16



OBJETO DO CONVÊNIO

Manter, em regime de cooperação mútua entre os 
Convenentes, um Programa de Parceria na Assistência à 

Saúde da pessoa vivendo com HIV/AIDS, 
oferecendo acompanhamento, atenção, promoção à saúde e 

reintegração social e familiar aos assistidos. Oferta de 
30 vagas no Serviço de Assistência aos Enfermos - Grupo 

vida, classificada como Casa de Apoio tipo I, mista, 
destinada às pessoas portadoras de HIV/ AIDS na faixa 

etária acima de 18 anos, garantindo retaguarda social, os 
cuidados básicos de saúde, 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.



OBJETIVOS DO PRESENTE ADITAMENTO

1. Prorrogação da vigência convenial;

2. Adequação da oferta assistencial em 

conformidade com a demanda, com ajuste no 

quantitativo de vagas ofertadas;

3. Adequação Orçamentária e Financeira;

4. Alteração da Contrapartida.



PERÍODO DE VIGÊNCIA

18 Meses

Com início a partir de 11/02/2022 até 
10/08/2023



ASSISTÊNCIA

Anterior ao Aditamento Após o Aditamento

35 Vagas 30 Vagas



ASSISTÊNCIA

 Oferecer moradia e alimentação balanceada e adequada, com cardápio que atenda 
as necessidades nutricionais dos usuários, contemplando 06 refeições diárias 
(desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia) a 100% dos 
usuários/ moradores da Casa;

 Garantir o transporte a 100% dos usuários para o acompanhamento clínico 
assistencial ou outros projetos terapêuticos singulares e aos serviços de saúde da 
rede municipal;

 Oferecer ações, oficinas e/ou eventos voltados à preservação da referência 
temporal, inclusive das datas comemorativas da cultura nacional, a 100% dos 
usuários da Casa;

 Oferecer ações individuais e/ou em grupos que contribuam para a inserção/ 
reinserção social, de 100% dos usuários da Instituição;

 Realizar oficinas de automedicação, estimulando o autocuidado a 100% dos 
usuários;

 Realizar oficinas de prevenção Positiva a 100% dos usuários/ moradores da Casa;

 Estimular a leitura incentivando a cultura, ofertando acesso a jornais, livros, 
revistas, internet e televisão a 100% dos usuários/ moradores da Casa;



ASSISTÊNCIA

 Estimular convívio social promovendo o lazer, por meio de visitas a parques, museus, cinemas e 
espaços públicos ou privados, a 100% dos usuários/ moradores da Casa, com exceção daqueles que 
estão com deficiência física temporária e/ou permanente, ou em estado agudo de patologias 
psiquiátricas, que impeçam sua participação;

 Estruturar ações de incentivos voltadas à empregabilidade a 100% dos usuários que reúnam 
condições físicas e psicológicas por meio de:

 Promover ações de resgate a autonomia a 100% dos usuários/ moradores da Casa;

 Manter ações de retaguarda social para as pessoas vivendo com HIV/AIDS a 100% dos usuários 
assistidos pela Casa Grupo Vida; Oferecer instalações físicas adequadas para o número de vagas 
propostas, com cama, roupa de cama e armários individualizados para a guarda de pertences de 
valor e pessoais, a 100% dos usuários/moradores da Casa;

 Garantir a manutenção predial voltada à adequação do ambiente;

 Aquisição de equipamentos, necessários à boa execução do convênio

 Construir estratégias de adesão ao tratamento com a Equipe Multidisciplinar do Centro de Referencia 
DST/AIDS e/ou Centro de Apoio Psicossocial de referencia (CAPS).



GRUPO VIDA

Anterior ao 
Aditamento

Valor Mensal

R$ 92.637,60

Posterior ao 
Aditamento

Valor Mensal

R$ 94.285,80



GRUPO VIDA

Vaga

Fonte
Convênio Vigente 

(TC 11/20)

Termo de 

Aditamento

Federal R$ 500,00 R$ 500,00

Municipal R$ 2.146,78 R$ 2.642,86

Total R$ 2.646,78 R$ 3.142,86



Fonte Federal Fonte Municipal
Total Mensal

(Fixo) (Variável)

R$ 15.000,00/ mês
Até R$ 79.285,80/ 

mês

Até R$ 94.285,80/ 

mês

ou seja: ou seja: ou seja:

R$ 500,00/ vaga 

conveniada

R$ 2.642,86/ vaga 

ocupada

R$ 3.142,86/ 

usuário



Fonte de 

Recurso

A Empenhar em 

2022

A Empenhar em 

2023

A Empenhar 

de 2022 a 2023

Federal R$ 165.000,00 R$ 105.000,00 R$ 270.000,00

Municipal R$ 872.143,80 R$ 555.000,60 R$ 1.427.144,40

TOTAL R$ 1.037.143,80 R$ 660.000,60 R$ 1.697.144,40



GRUPO VIDA

Valor total em 18 meses

até R$ 1.697.144,40



GRUPO VIDA

CONTRAPARTIDA R$ 500,00/ mês 



GRUPO VIDA

A regulação do acesso é feita pela Central de 

Vagas do Centro de Referência em DST/AIDS 

do Município de Campinas.



OBRIGADA

Shirley Franco

Camila Couto

Apoio Técnico - DGDO


