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Contexto da Instituição Proponente
Características da Instituição - Operacional em Saúde
AComunidade Terapêutica Rural Santa Carlota, é vinculada a Fundação EspíritaAmérico Bairral, em
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo,e oferece um programa psicossocial de
reabilitação e reintegração social, paradependentes de álcool e outras drogas, com características
diferentes dosmodelos clínicos e médicos tradicionais, que utiliza o ambiente e o própriodependente na
promoção do aprendizado e das mudanças necessárias para rompercom o ciclo de uso e recaídas que
podem apresentar, para auxiliá-los a semanter em abstinência e modificar o estilo de vida, resgatando
assim suacidadania e autocontrole necessários para o retorno à sociedade, em condiçõesde manter uma
vida regrada e reconstruir suas relações sociais, familiares e profissionais.
Missão da Instituição
romovero bem estar e a qualidade de vida do ser humano, atendendo suas carênciasmateriais e
espirituais e procurando assegurar-lhe uma vivência mais saudável eplena. Dedicar-se à busca do
conhecimento científico e espiritual, aplicando-oem benefício dos seus assistidos.
Histórico da Instituição
Fundadoem 31/12/1937, a Fundação Espírita Américo Bairral tem por missão promover obem estar e
qualidade de vida do ser humano, atendendo suas carências materiaise espirituais procurando assegurar
-lhe uma vivência mais saudável e plena.Dedica-se à busca do conhecimento científico e espiritual,
aplicando-o embenefício dos seus assistidos. É uma instituição filantrópica situada na cidadede Itapira,
Estado de São Paulo, município que conta atualmente com 70.341habitantes, conforme dados obtidos
junto ao SEADE 2015. O hospital pertence àregional do Departamento Regional de Saúde de São João
da Boa Vista – DRS XIV,sendo referência para os municípios de Aguaí, Águas da Prata, Caconde,
CasaBranca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi,Mococa, Mogi Guaçu, Mogi
Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio doJardim, São João da Boa Vista, São José do Rio
Pardo, São Sebastião da Grama,Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul e recebe anualmente, em
Autenticação:1885055683152021121655

Sistema SANI - Documento Digital - SES/SP

1/8

FUNDACAO ESPIRITA AMERICO BAIRRAL

Plano de Trabalho para Formalização de Convênio
média, 96pacientes atendidos pela regional de São João da Boa Vista, além de 165pacientes
pertencentes a outras regiões do Estado de São Paulo (SP), incluindoCRATOD

Qualificação do Plano de Trabalho
Objeto
Custeio - Aquisição de material de consumo, pagamento de prestação de serviços de terceiros, pessoal e
reflexos - equipe multiprofissional e Utilidade Pública, para assistência qualificada aos pacientes
acolhidos na Comunidade Terapêutica Santa Carlota.
1)Materiais de Consumo:
- Gêneros Alimentícios (produtos perecíveis e não perecíveis), carnes e ovos, hortifrúti, itens de padaria,
leites e derivados, e itens secos (arroz, feijão, pós de café, açúcar, chá, vinagre, latarias, temperos secos,
sal, creme de leite, sucos, fecularias);
- Materiais de higiene e limpeza (saco de lixo várias medidas, panos, papel higiênico, papel bobina alto
corte, desinfetante, detergente, amaciante, alvejante, hydra gell, limpa pedra, álcool 70%, sabonete
líquido).
- Material de manutenção (material elétrico, hidráulico e de pequenos reparos).
- Expediente (Canetas, cadernos, papel sulfite, lápis, borracha, grampos, outros tipos de papéis,
bobinas).
- Material Descartável (copos, talheres, marmitex, embalagens).
- Enxoval (cobertores, lençóis, fronhas, travesseiros, colchão, toalhas).
- Gás GLP 45 quilos,
- Combustível e lubrificantes para veículos próprios.
- Aquisição de armação e lente de óculos.
2)Medicamentos: Psiquiátricos (anticonvulsivantes, neurolépticos, ansiolíticos e antidepressivos); Clínicos
(anestésicos, analgésicos, anti-inflamatórios, cardiológicos, dermatológicos, laxantes, ginecológicos,
vitaminas, anti-anêmicos, antibióticos, otorrinológicos e endocrinológicos, solução fisiológica e
glicofisiológica).
3)Utilidade Pública: Energia elétrica.
4)Equipe Multidisplinar
-Folha de Pagamento / Pessoal e Reflexos: Salário e benefício dos colaboradores das Unidades, que
compõe equipe multidisciplinar e de apoio, referente ao Programa de Tratamento para Dependentes
Químicos (1 agente de manutenção, 1 coordenadora administrativa, 2 assistentes administrativas, 1
auxiliar agente de manutenção, 1 assistente de campo, 1 auxiliar de campo, 2 assistente social, 2
auxiliares de limpeza, 19 conselheiros de dependência química, 1 coordenador de comunidade
terapêutica, 4 cozinheiros II, 1 enfermeiro, 1 médico clínico, 1 médico psiquiatra, 1 educador físico, 2
psicólogas e 1 técnico de enfermagem).
5)Serviços Terceirizados:
- Transporte Terceirizado,
- Limpeza de fossa,
- Exames de laboratório (Creatinina, Uréia, TGO, TGP, Hemograma, Sorologias (HIV, Sifilis e Hepatite),
Glicemia, Parasitlógico, Sódio, Potássio, Urina I, Bilirrubina)
- Capacitação para equipe multidisciplinar (Treinamentos, cursos, workshop, Fóruns, Lives)
- Compra de passagem (Passagens para munícipios do Estados de Sâo Paulo)
- Tratamento Odontológico (Serviços de prótese e tratamentos dentários)
- Consulta Oftalmológica
Objetivo
O objetivo é custear integralmente o Programa da Comunidade Terapêutica (CT) Rural Santa Carlota,
inaugurado em 25 de julho de 2012, para atendimento de pacientes maiores de 18 anos portadores de
Transtorno por Uso de Substâncias - TUS. A CT Rural Santa Carlota utiliza como metodologia básica para
as mudanças no estilo de vida e manutenção da recuperação, a promoção da abstinência, programa
baseado na cultura da paz e não violência, no manejo e gerenciamento de crises e conflitos, na
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convivência entre os pares, na participação ativa no cronograma de atividades proposto, na identificação
e aproximação dos vínculos familiares, quando necessário e no acompanhamento individualizado por
equipe multiprofissional.
Justificativa
O aumento da demanda por tratamento para dependência química por álcool, crack e outras drogas é
conhecido através de pesquisas, reportagens e através dos setores de acolhimento e triagem dos
serviços de saúde, públicos ou privados, especializados ou não. Alguns desses serviços dão conta de
atender parte dessa demanda, principalmente enquanto o comprometimento devido ao uso crônico não
atingiu todas as áreas da vida do usuário. A Comunidade Terapêutica Santa Carlota oferece 100 leitos
para tratamento do TUS (Transtorno de Uso de Substância), mantendo uma média de 125
atendimentos/mês, com objetivo de alcançar a taxa de ocupação mínima 92%. Esses leitos são
destinados aos candidatos vindos dos municípios do estado de São Paulo que fazem parte da DRS XIV
com sede em São João da Boa Vista, ou de encaminhamentos vindos do CRATOD, do Instituto Bairral de
Psiquiatria e de outros municípios do Estado de São Paulo, quando os dependentes apresentarem as
seguintes características:
1. Os dependentes não atingem e não mantem um padrão estável de abstinência ambulatorialmente.
2. Há o desejo expresso e voluntário de chegar à abstinência a partir de programas de reabilitação. 3. Há
dependência grave, de difícil manejo ambulatorial e incompatível com a abstinência.
4. Há a necessidade de programas de apoio e reabilitação social que requerem programas residenciais.
5. Os indivíduos estão vivendo em ambientes desfavoráveis, como privação social, situação de rua,
moradias instáveis e caóticas, que representam uma constante ameaça à motivação para a mudança ou
para a manutenção da abstinência.
6. Existe o envolvimento com ambientes e pessoas que representam uma ameaça constante de recaída.
7. São portadores de uma comorbidade psiquiátrica e se encontram em tratamento da mesma e
estáveis, capazes de compreender e participar da programação sem colocar em risco sua integridade
nem a dos demais acolhimentos.
Local
Comunidade Terapêutica Rural Santa Carlota
Fazenda Santa Carlota
Barão Ataliba Nogueira, S/N - Itapira (SP)
CNES: 2085143
Observações
Continuidade para mais 12 meses do CUSTEIO - Assistência Alcool e Drogas

Metas Quantitativas
Manter a taxa de ocupação superior a 92 %
Ações para Alcance: Continuar com as capacitações e treinamento contínuos, para o aperfeiçoamento da
equipe; Controlar semanalmente a taxa de ocupação como estratégia preventiva,
para o preenchimento dos leitos; Manter a qualidade do programa, empoderando os
acolhidos e assim, qualificando-os como protagonistas do seu processo de
reabilitação
Situação Atual: Taxa de ocupação 97%
Situação Pretendida: Taxa superior a 92%
Indicador: Taxa de ocupação = Número de paciente dia no período/número de leitos
operacionais no período X 100
Manter a taxa média de 40% de pacientes com conclusão do tratamento, de todos os candidatos
acolhidos na CT, independente de avaliação e engajamento dos mesmos
Ações para Alcance: Acolher o candidato que possui perfil elegível para o tratamento em CT, sem uma
avaliação mais profunda de seu engajamento e outras características que o
impeçam de se beneficiar do tratamento (comorbidade, motivação, doença crônica,
necessidades clínicas especiais, ordem judicial etc.)
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Situação Atual: Média de 44,14%
Situação Pretendida: Melhorar a adesão dos pacientes ao tratamento para manter a meta mínima de
40%, auxiliando-os para que cumpram todas as etapas e atinjam os objetivos do
programa terapêutico, pela equipe de profissionais que atuam no projeto com
acompanhamento anual da taxa de conclusão.
Número
de pacientes que concluíram o tratamento/ Número de pacientes inseridos
Indicador:
no programa no período (ano) X 100
Apresentar a taxa média de 53% de pacientes em engajamento no programa terapêutico, avaliados
no período de 6 meses
Ações para Alcance: O índice da meta leva em consideração os acolhidos que se engajam no programa,
excluindo aqueles que não se adaptam na fase de acolhimento, dos que necessitam
de transferência para outra abordagem mais clínica, dos que necessitam se
apresentar por medida judicial. Manter estratégias de engajamento
Situação Atual: Taxa média de 57,40% de pacientes engajados
Situação Pretendida: Taxa média de 53% de pacientes engajados
Indicador: Número de pacientes na fase de engajamento do tratamento (excluídos os
pacientes sem o perfil e os que não se adaptam ao programa) / Número de
pacientes inseridos no programa no período (ano) X 100
Manter taxa de atendimento psiquiátrico de 50/mês e taxa de atendimento clínico de 50/mês.
Ações para Alcance: Avaliação semanal da saúde mental e física.
Situação Atual: Atendimento psiquiátrico de 50/mês e taxa de atendimento clínico de 50/mês
Situação Pretendida: Manter atendimento psiquiátrico de 50/mês e taxa de atendimento clínico de 50/mês
e odontológico de 15/mês
Indicador: Apresentar relatório com número atendimentos/mês por especialidade (psiquiatria,
clínico)
Manter média de 25 acolhimentos/mês.
Ações para Alcance: Organizar estratégica e operacionalmente o agendamento das saídas para que
sejam agendadas as entradas antecipadamente.
Situação Atual: 25 acolhidos por mês
Situação Pretendida: Manter média de 25 acolhimentos/mês
Indicador: Apresentar relatório com o número de acolhidos/mês

Metas Qualitativas
Desenvolver Capacitação Permanente para equipe multiprofissional
Ações para Alcance: Elaborar o plano anual de capacitação para os profissionais que atuam no projeto
Situação Atual: Capacitamos periodicamente a equipe de profissionais Situação Pretendida:
Cumprir o plano anual de capacitação
Situação Pretendida: Cumprir o plano anual de capacitação
Indicador: Apresentar o plano anual de capacitação; apresentar a relação das capacitações
desenvolvidas, contendo carga horária, tema e e lista dos participantes no período
em comparação ao público com o Plano Anual
Atender as famílias dos pacientes residentes
Ações para Alcance: Realizar reuniões de apoio e orientação aos familiares na Comunidade Terapêutica
em dias de visita ou dias programados. No atual contexto de Pandemia (COVID 19)
manter o contato e buscar resgatar os vínculos familiares através dos recursos de
comunicação, tais como: telefone, reuniões on line, vídeo-chamadas, ...
Situação Atual: Mensalmente é realizada uma visita familiar com o objetivo de participar a família do
tratamento dos pacientes
Situação Pretendida: Engajar mais famílias no tratamento
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Indicador: Apresentar Relatório de famílias participantes das reuniões no período
Resgate do vínculo familiar do acolhido.
Ações para Alcance: Contatos da equipe multidisciplinar com os familiares, buscando aproximação,
engajamento e restabelecimento de vínculos.
Situação Atual: 64% dos acolhidos restabelece vínculos.
Situação Pretendida: 50% dos acolhidos restabelecer vínculos.
Indicador: Apresentar relatório com o números de acolhidos que chegaram com vínculo
fragilizados ou interrompido e saíram com vínculo restabelecido.
Manter taxa de avaliação/atendimento odontológico de 10/mês, exames oftalmológico de 5/mês, 3
próteses dentárias/mês para acolhidos com problemas de mastigação e estética, 5 óculos/mês
para os acolhidos.
Ações para Alcance: Avaliação semanal da saúde bucal e oftalmológica
Situação Atual: Meta qualitativa incluída em 2021.
Situação Pretendida: Manter número de atendimentos conforme especificado na meta.
Indicador: Apresentar relatório co número de avaliação/atendimentos por especialidade.

Etapas ou Fases de Execução
Etapa

Dias

Descrição
- Gêneros Alimentícios (produtos perecíveis e não
perecíveis), carnes e ovos, hortifrúti, itens de padaria,
leites e derivados, e itens secos (arroz, feijão, pós de
café, açúcar, chá, vinagre, latarias, temperos secos,
sal, creme de leite, sucos, fecularias);
- Materiais de higiene e limpeza (saco de lixo várias
medidas, panos, papel higiênico, papel bobina alto
corte, desinfetante, detergente, amaciante, alvejante,
hydra gell, limpa pedra, álcool 70%, sabonete líquido).
- Material de manutenção (material elétrico, hidráulico
e de pequenos reparos).
- Expediente (Canetas, cadernos, papel sulfite, lápis,
borracha, grampos, outros tipos de papéis, bobinas).
- Material Descartável (copos, talheres, marmitex,
embalagens).
- Enxoval (cobertores, lençóis, fronhas, travesseiros,
colchão, toalhas).
- Gás GLP 45 quilos,
- Combustível e lubrificantes para veículos próprios.
- Aquisição de armação e lente de óculos.
Psiquiátricos
(anticonvulsivantes,
neurolépticos,
ansiolíticos e antidepressivos); Clínicos (anestésicos,
analgésicos,
anti-inflamatórios,
cardiológicos,
dermatológicos, laxantes, ginecológicos, vitaminas, anti
-anêmicos,
antibióticos,
otorrinológicos
e
endocrinológicos, solução fisiológica e glicofisiológica).

Material de Consumo

360

Medicamentos

360

Utilidade Pública

360
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Etapa

Dias

Equipe Multidisciplinar

360

Serviços Tercerizados

360

Descrição
Folha de Pagamento / Pessoal e Reflexos: Salário e
benefício dos colaboradores das Unidades, que compõe
equipe multidisciplinar e de apoio, referente ao
Programa de Tratamento para Dependentes Químicos
(1 agente de manutenção, 1 coordenadora
administrativa, 2 assistentes administrativas, 1 auxiliar
agente de manutenção, 1 assistente de campo, 1
auxiliar de campo, 2 assistente social, 2 auxiliares de
limpeza, 19 conselheiros de dependência química, 1
coordenador de comunidade terapêutica, 4 cozinheiros
II, 1 enfermeiro, 1 médico clínico, 1 médico psiquiatra,
1 educador físico, 2 psicólogas e 1 técnico de
enfermagem).
- Transporte Terceirizado, transporte de funcionários e
residentes:
Considerando
que
a
Comunidade
Terapêutica Rural Santa
Carlota está implantada em propriedade situada a
cerca de 15 (quinze) quilômetros da sede desta
Fundação, longe da zona urbana da
cidade, e considerando ainda o funcionamento
ininterrupto
de
suas
atividades,
tornou-se
indispensável a organização de um serviço de
transporte de pessoas da cidade à fazenda e viceversa, contemplando diversos horários ao longo do dia,
a fim de atender inclusive as
famílias dos pacientes residentes, haja vista a ausência
de transporte público regular naquela localidade
- Limpeza de fossa Considerando que a Comunidade
Terapêutica Rural Santa
Carlota está implantada em propriedade rural, que não
possui rede esgoto gerida pelo município, faz-se
necessário limpeza periódica da fossa.
Exames de laboratório (Creatinina, Uréia, TGO, TGP,
Hemograma, Sorologias (HIV, Sifilis e Hepatite),
Glicemia, Parasitlógico, Sódio, Potássio, Urina I, B

Plano de Aplicação de Recursos
Objeto

Aplicação

Salários, encargos e
benefícios
Gêneros Alimentícios

Folha de Pagamento / Pessoal e
Reflexos
Gêneros Alimentícios

Proponente

%

Concedente

%

R$ 0,00

0,0

R$ 1.500.000,00

43,9

R$ 0,00

0,0

R$ 960.000,00

28,1

Material de Limpeza
Outros Materiais de
Consumo
Material de Escritório e
Informática
Outros Materiais de
Consumo
Outros Materiais de
Consumo
Outros Materiais de
Consumo
Outros Materiais de
Consumo
Outros Materiais de
Consumo
Medicamentos

Material de Higiene e Limpeza

R$ 0,00

0,0

R$ 84.000,00

2,5

Material de Manutenção

R$ 0,00

0,0

R$ 52.800,00

1,5

Material Expediente

R$ 0,00

0,0

R$ 48.000,00

1,4

Material Descartável

R$ 0,00

0,0

R$ 72.000,00

2,1

Enxoval

R$ 0,00

0,0

R$ 54.000,00

1,6

Gás GLP

R$ 0,00

0,0

R$ 30.000,00

0,9

Combustível e Lubrificantes

R$ 0,00

0,0

R$ 18.000,00

0,5

Aquisição de Óculos

R$ 0,00

0,0

R$ 18.000,00

0,5

Medicamentos Psiquiátricos

R$ 0,00

0,0

R$ 22.248,00

0,7
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Objeto

Aplicação

Proponente

%

Concedente

%

Medicamentos
Utilidade Pública (Água,
Luz, Telefone, Gás)
Serviço prestado por
Pessoa Jurídica
Serviço prestado por
Pessoa Jurídica
Serviço prestado por
Pessoa Jurídica
Serviço prestado por
Pessoa Jurídica
Serviço prestado por
Pessoa Jurídica
Serviço prestado por
Pessoa Jurídica
Serviço prestado por
Pessoa Jurídica

Medicamentos Clínicos

R$ 0,00

0,0

R$ 27.192,00

0,8

Energia Elétrica

R$ 0,00

0,0

R$ 96.000,00

2,8

Transporte Terceirizado

R$ 0,00

0,0

R$ 300.000,00

8,8

Limpeza Fossa

R$ 0,00

0,0

R$ 43.560,00

1,3

Exames laboratoriais

R$ 0,00

0,0

R$ 4.800,00

0,1

Capacitação Equipe Multidisciplinar

R$ 0,00

0,0

R$ 12.000,00

0,4

Passagem de ônibus

R$ 0,00

0,0

R$ 14.400,00

0,4

Tratamento Odontológico

R$ 0,00

0,0

R$ 54.000,00

1,6

Consulta Oftalmológicas

R$ 0,00

0,0

R$ 9.000,00

0,3

R$ 0,00

0,0

R$ 3.420.000,00

99,9

Totais:

Cronograma de Desembolso
Nº

Valor Parcela

%

Proponente

%

Concedente

%

Aplicação Total

1

R$ 285.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 285.000,00

8,2

R$ 285.000,00

2

R$ 285.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 285.000,00

8,2

R$ 285.000,00

3

R$ 285.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 285.000,00

8,2

R$ 285.000,00

4

R$ 285.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 285.000,00

8,2

R$ 285.000,00

5

R$ 285.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 285.000,00

8,2

R$ 285.000,00

6

R$ 285.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 285.000,00

8,2

R$ 285.000,00

7

R$ 285.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 285.000,00

8,2

R$ 285.000,00

8

R$ 285.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 285.000,00

8,2

R$ 285.000,00

9

R$ 285.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 285.000,00

8,2

R$ 285.000,00

10

R$ 285.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 285.000,00

8,2

R$ 285.000,00

11

R$ 285.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 285.000,00

8,2

R$ 285.000,00

12

R$ 285.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 285.000,00

8,2

R$ 285.000,00

Total:

R$ 3.420.000,00

100,0

R$ 0,00

0,0

R$ 3.420.000,00

98,9

R$ 3.420.000,00
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Término da Vigência: 16/06/2022
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Data Assinatura
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17/06/2021

007.988.356-72
Data Assinatura
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Presidente
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