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Município: Itapira

Número: 313

CEP: 13970905
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327.871.088-65
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Gerente Administrativa

227.341.138-30

Danieli Cristina Bellini

Gerente Técnica

Recebimento dos Recursos
Banco: 001

Agência: 00171

Conta: 000433756

Praça: Agência Itapira

Gestor Convênio: Alberto Luis de Mello Rosatto
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento dos recursos do Convênio.

Contexto da Instituição Proponente
Características da Instituição - Operacional em Saúde
O Bairral atende 808 pacientes em regime de internação para tratamento psiquiátrico, sendo destes 491
através do convênio SUS. Nas unidades destinadas aos Transtornos de Uso de Substâncias (TUS), são
assistidos 220 dependentes químicos através de projetos específicos em parceria com a Secretaria do
Estado de Saúde de São Paulo.
Missão da Instituição
Missão: Promovero bem-estar e a qualidade de vida do ser humano, atendendo suas carênciasmateriais
e espirituais e procurando assegurar-lhe uma vivência mais saudável eplena, bem como, dedicar-se à
busca do conhecimento científico e espiritual,aplicando-o em benefício dos seus assistidos.
Visão: A busca da excelência no tratamento emsaúde mental e a compreensão das potencialidades
humanas dentro de um enfoqueholístico.
Valores: Ética,Responsabilidade
eTransdisciplinaridade.

Social,

Pioneirismo

e

Inovação,

Humanização,

Fraternidade

Histórico da Instituição
Háquase um século, movidos por profundos sentimentos de solidariedade, o CasalOnofre Batista e
Gracinda Batista iniciou uma obra assistencial destinada apacientes psiquiátricos, que na época recebiam
pouca atenção do sistema desaúde. Em 31 de dezembro de 1937, com a aprovação de seu primeiro
estatuto, aentidade ganhou personalidade jurídica, nascendo então a Fundação EspíritaAmérico Bairral,
uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos e com amissão de levar tratamento psiquiátrico de
qualidade à população. A instituiçãodedica-se à busca do conhecimento científico e espiritual, aplicandoos sempreem benefícios dos seus assistidos. Atualmente o quadro de funcionários dispõede 963
profissionais de diversas áreas, que atuam com o objetivo de proporcionaro bem-estar e qualidade de
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vida aos pacientes.

Qualificação do Plano de Trabalho
Objeto
Custeio: Pagamento de pessoal, serviços de terceiros e aquisição de material de consumo visando
assistência qualificada aos pacientes SUS referenciados ao Projeto do Transtornos de Uso de
Substancias Psicoativas Álcool
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 e lavanderia: sacos para descarte de resíduo hospitalar, panos, papel
higiênico, papel bobina alto corte, desinfetante, detergente, quartenário, clorexidina aquoso 1%,
amaciante, alvejante, hydra gell, limpa pedra, álcool 70%, Blue de ligth, neutrapour, clax 200 color, clax
200, sonril e deosolf sabonete líquido, cotonete, creme dental, escova dental, desodorante, aparelho de
barbear, pente fino, gel capilar, cortador de unha, alicate de cortar unha, shampoo e condicionador.
•Kit maternidade gestante/bebê: Itens para composição de kit bebê, contendo materiais básicos de
higiene, cuidados (uso tópico) e vestuário (fralda, sabonete, shampoo, lenço umedecido, pomada de
assadura, mamadeira, body, mijão, macacão, meia, luva, touca, toalha de banho e cobertor).
2)Materiais hospitalares: luvas de procedimento, luvas estéreis, gaze, atadura crepe, espátula, seringa,
agulha, equipo de soro, cateter venoso para inserção periférica, kit curativo, kit sutura, kit cateterismo
vesical de alívio e demora, kit retirada de pontos, curativo adesivo, algodão, esparadrapo, fita crepe.
3)Medicamentos:
•Psiquiátricos (anticonvulsivantes, neurolépticos, antipissicóticos, benzodiazepinecos, estabilizadores de
humor, ansiolíticos e antidepressivos);
•Clínicos (anestésicos, analgésicos, anti-inflamatórios, cardiológicos, dermatológicos, laxantes,
ginecológicos, vitaminas, anti-anêmicos, antibióticos, otorrinológicos e endocrinológicos, solução
fisiológica e glicofisiológica).
4)Utilidade Pública:
•Energia elétrica,
•Água e esgoto.
5)Serviços terceirizados
•Transporte: Passagem de ônibus para retorno dos pacientes ao município de origem na alta.
•Exames laboratoriais: Sorologias (VDRL, HIV, Hep. B), tipagem sanguínea (fator Rh), Toxoplasmose, Hb,
Urina I, Urocultura, HMG completo, Glicemia, Enzimas hepáticas, Enzimas cardíacas, enzimas renais,
entre outros.
6)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 (4 assistentes sociais, 4 terapeutas ocupacionais, 4 psicólogas,
1 coordenador de
enfermagem, 4 enfermeiros do setor, 2 enfermeiros plantonistas noturnos, 2 médico clínico, 8 médicos
psiquiatras plantonistas, 3 médicos psiquiatras do setor, 1 professor de educação física, 40 técnicos de
enfermagem, 13 auxiliares de enfermagem, 5 conselheiros, 4 monitores de atividades 1 coordenadora de
práticas assistenciais, 1 coordenador administrativo, 7 auxiliares de higiene e limpeza, 1 coordenador de
farmácia, 12 auxiliar de farmácia, 1 comprador e 4 farmacêutico).
Objetivo
Prestar assistência e a integração dos usuários, garantindo o atendimento aos problemas de saúde e
visando o acolhimento, desintoxicação, motivação, recuperação e reinserção dos usuários à sociedade,
buscando a equidade, qualidade e acessibilidade através do estabelecimento de metas quantitativas e
qualitativas.
Justificativa
Continuar oferecendo assistência integral (suporte multidisciplinar) para os usuários de álcool e outras
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drogas da região da DRS XIV de São João da Boa Vista e do CRATOD do Estado de São Paulo, maiores
de 18 anos, de todos os gêneros (incluindo gestantes), mantendo uma equipe especializada no
tratamento de Transtorno por Uso de Substâncias, visando dar apoio e suporte no restabelecimento dos
vínculos e condições para retornar ao convívio como membro ativo da sociedade. Atualmente são
realizados em média 850 admissões anuais reguladas através da CROSS, mantendo uma média de
ocupação acima de 90%.
Local
Fundação Espírita Américo Bairral
Rua Dr. Hortêncio Pereira da Silva, 313 - Centro - Itapira(SP) - CEP: 13.970-905
CNES: 2085143
Observações
Continuidade por mais 12 meses do CUSTEIO - Assistência Alcool e Drogas

Metas Quantitativas
Manter o numero de admissões/ano igual ou superior a 850 pacientes no período de vigência do
convênio
Ações para Alcance: Realizar a gestão de leitos por perfil diagnóstico e epidemiológico, afim de acolher
os pacientes para tratamento do Transtorno por Uso de Substâncias Psicoativas e
Álcool.
Situação Atual: Assistência em média a 800 pacientes admitidos em busca de tratamento por
transtorno do uso de substância psicoativa e álcool.
Situação Pretendida: Manter a admissão igual ou superior a 850 pacientes no período de vigência do
convênio
Indicador: Total de internações período de vigência/total de atendimentos pretendidos (850).
Relatório mensal contendo o número de admissões/CID/gênero.
Manter a taxa de ocupação igual ou superior a 90%
Ações para Alcance: Implementar o modelo de tratamento de reabilitação psicossocial aos pacientes com
Transtorno por Uso de substância Psicoativa e Álcool, através de do plano
terapêutico singular.
Situação Atual: A média ficou em 53% devido a Pandemia do Covid-19
Situação Pretendida: Manter a taxa de ocupação igual ou superior a 90%
Indicador: Taxa de Ocupação = Média dos Pacientes – Dia / Leitos Operacionais x 100.
Manter ou diminuir a média de permanência para 70 dias
Ações para Alcance: Implementar o modelo de tratamento de reabilitação psicossocial aos pacientes com
Transtorno por Uso de substância Psicoativa e Álcool, através de do plano
terapêutico singular.
Situação Atual: A média de permanência atingiu 40 dias por pacientes, teve reflexo devido o cenário
da pandemia, por termos pacientes positivos que eram transferidos para hospital
clínico ou para casa para tratamento, bem como saídas a pedidos dos pacientes
contatactes a pacientes positivos e os setores ficarem isolados.
Situação Pretendida: Manter ou diminuir a média de permanência para 70 dias
Indicador: Média de permanência = nº de pacientes-dia / total de pacientes saídos do mesmo
período.

Metas Qualitativas
Planejamento da alta hospitalar e a continuidade do cuidado na rede de atenção à saúde
Ações para Alcance: Implementar o processo de alta planejada, afim de dar continuidade na assistência
ao paciente nos serviços da rede de atenção saúde e social no pós alta.
Situação Atual: Todos os usuários são contra referenciados e/ou referenciados para rede de
atenção à saúde de sua origem
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Situação Pretendida: Aprimorar o processo de alta planejada com as ações de articulação com a rede,
visando a continuidade do tratamento ambulatorial.
Relatório
mensal de altas planejadas, articuladas e contra referenciadas e/ou
Indicador:
referenciadas.
Assistência as Gestantes com Transtorno por Uso de Substância Psicoativa e Álcool
Ações para Alcance: Manter o programa de Pré-natal durante o período de internação da gestante,
respeitando/ considerando a realização da rotina de Pre-Natal pactuada no Plano de
Ação Regional da Rede Cegonha – DRS XIV – SJBV, município de Itapira, para a
idade gestacional com registro adequado em prontuário. E a promoção da
assistência de sensibilização do vinculo mãe/filho, com a oferta do chá de bebê e kit
maternidade.
Situação Atual: Assistências as gestantes acolhidas na Instituição
Situação Pretendida: Manter a assistência integral 24 horas para a gestante durante do seu período de
internação e garantindo a realização do PN adequado
Relatório
mensal com número de gestantes atendidas/mês e ações disponibilizadas,
Indicador:
contendo: nome, data da internação, idade da paciente, idade gestacional, data da
alta (se for o caso), resultado dos testes para HIV e Sífilis, contato com a família,
com registro em prontuário.
Assistência Hospitalar aos pacientes com Transtornos por Uso de Substância Psicoativa e Álcool
Ações para Alcance: Manter o programa de Tratamento do Transtorno por Uso de Substância Psicoativa
e Álcool nas etapas: desintoxicação, motivação, reabilitação, e promover assistência
médica hospitalar através realização de exames laboratoriais, medicamentos
terapêuticos, procedimentos médicos hospitalar, consulta de enfermagem e
assistência 24 horas de enfermagem, acolhimento por conselheiros e equipe
interdisciplinar.
Situação Atual: Assistência interdisciplinar integral ao paciente durante o período de internação,
promovendo ações conforme plano terapêutico singular, em atividades terapêuticas
individuais e grupais. Bem como, assistência médica através da realização de
exames laboratoriais, ECG, terapêutica medicamentosa, encaminhamentos para
serviços de saúde externos, entre outros.
Situação Pretendida: Manter a assistência integral e de 24 horas para os pacientes durante seu período
de internação.
Indicador: Relatório mensal com número de pacientes atendidos/mês no programa TUS:
nome, gênero, data nascimento, CID, data de admissão, tipo de internação,
município proveniente, DRS referência, data da saída, tipo de saída.

Etapas ou Fases de Execução
Etapa

Dias

Descrição

Equipe Multidisciplinar

360

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
(4 assistentes sociais, 4 terapeutas ocupacionais, 4
psicólogas,
1 coordenador de enfermagem, 4
enfermeiros do setor,
2 enfermeiros plantonistas
noturnos, 2 médico clínico, 8 médicos psiquiatras
plantonistas, 3 médicos psiquiatras do setor, 1
professor de educação física, 40 técnicos de
enfermagem, 13 auxiliares de enfermagem, 5
conselheiros,
4
monitores
de
atividades
1
coordenadora de práticas assistenciais, 1 coordenador
administrativo, 7 auxiliares de higiene e limpeza, 1
coordenador de farmácia, 12 auxiliar de farmácia, 1
comprador e 4 farmacêutico).
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Etapa

Dias

Material de Consumo

360

Material Hospitalar

360

Medicamentos

360

Utilidade Pública

360

Serviços Tercerizados

360

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 e lavanderia: sacos
para descarte de resíduo hospitalar, panos, papel
higiênico, papel bobina alto corte, desinfetante,
detergente, quartenário, clorexidina aquoso 1%,
amaciante, alvejante, hydra gell, limpa pedra, álcool
70%, Blue de ligth, neutrapour, clax 200 color, clax
200, sonril e deosolf sabonete líquido, cotonete, creme
dental, escova dental, desodorante, aparelho de
barbear, pente fino, gel capilar, cortador de unha,
alicate de cortar unha, shampoo e condicionador.
•Kit
maternidade
gestante/bebê:
Itens
para
composição de kit bebê, contendo materiais básicos de
higiene, cuidados (uso tópico) e vestuário (fralda,
sabonete, shampoo, lenço umedecido, pomada de
assadura, mamadeira, body, m
Materiais hospitalares: luvas de procedimento, luvas
estéreis, gaze, atadura crepe, espátula, seringa,
agulha, equipo de soro, cateter venoso para inserção
periférica, kit curativo, kit sutura, kit cateterismo
vesical de alívio e demora, kit retirada de pontos,
curativo adesivo, algodão, esparadrapo, fita crepe
•Psiquiátricos
(anticonvulsivantes,
neurolépticos,
antipissicóticos, benzodiazepinecos, estabilizadores de
humor, ansiolíticos e antidepressivos);
•Clínicos (anestésicos, analgésicos, anti-inflamatórios,
cardiológicos, dermatológicos, laxantes, ginecológicos,
vitaminas, anti-anêmicos, antibióticos, otorrinológicos e
endocrinológicos, solução fisiológica e glicofisiológica).
•Energia elétrica,
•Água e esgoto.
•Transporte: Passagem de ônibus para retorno dos
pacientes ao município de origem na alta.
•Exames laboratoriais: Sorologias (VDRL, HIV, Hep. B),
tipagem sanguínea (fator Rh), Toxoplasmose, Hb,
Urina I, Urocultura, HMG completo, Glicemia, Enzimas
hepáticas, Enzimas cardíacas, enzimas renais, entre
outros.

Plano de Aplicação de Recursos
Objeto

Aplicação

Salários, encargos e
benefícios
Gêneros Alimentícios

Folha de Pagamento / Pessoal e
Reflexos
Gêneros Alimentícios
Material de higiene e limpeza e
lavanderia

Material de Limpeza
Outros Materiais de
Consumo
Material Médico e
Hospitalar
Medicamentos
Utilidade Pública (Água,
Luz, Telefone, Gás)
Utilidade Pública (Água,
Luz, Telefone, Gás)

Proponente

%

Concedente

%

R$ 0,00

0,0

R$ 3.960.000,00

52,6

R$ 0,00

0,0

R$ 1.896.000,00

25,2

R$ 0,00

0,0

R$ 612.000,00

8,1

Kit Maternidade

R$ 0,00

0,0

R$ 6.720,00

0,1

Material Hospitalar

R$ 0,00

0,0

R$ 113.760,00

1,5

Medicamentos

R$ 0,00

0,0

R$ 660.000,00

8,8

Energia Elétrica

R$ 0,00

0,0

R$ 204.000,00

2,7

Água e Esgoto

R$ 0,00

0,0

R$ 44.400,00

0,6
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Objeto

Aplicação

Serviço prestado por
Pessoa Jurídica
Serviço prestado por
Pessoa Jurídica

Proponente

%

Concedente

%

Exames laboratoriais

R$ 0,00

0,0

R$ 24.000,00

0,3

Transporte

R$ 0,00

0,0

R$ 3.120,00

0,0

R$ 0,00

0,0

Totais:

R$ 7.524.000,00 100,0

Cronograma de Desembolso
Nº

Valor Parcela

%

Proponente

%

Concedente

%

Aplicação Total

1

R$ 627.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 627.000,00

8,3

R$ 627.000,00

2

R$ 627.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 627.000,00

8,3

R$ 627.000,00

3

R$ 627.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 627.000,00

8,3

R$ 627.000,00

4

R$ 627.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 627.000,00

8,3

R$ 627.000,00

5

R$ 627.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 627.000,00

8,3

R$ 627.000,00

6

R$ 627.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 627.000,00

8,3

R$ 627.000,00

7

R$ 627.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 627.000,00

8,3

R$ 627.000,00

8

R$ 627.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 627.000,00

8,3

R$ 627.000,00

9

R$ 627.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 627.000,00

8,3

R$ 627.000,00

10

R$ 627.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 627.000,00

8,3

R$ 627.000,00

11

R$ 627.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 627.000,00

8,3

R$ 627.000,00

12

R$ 627.000,00

8,3

R$ 0,00

0,0

R$ 627.000,00

8,3

R$ 627.000,00

Total:

R$ 7.524.000,00

100,0

R$ 0,00

0,0

R$ 7.524.000,00

99,2

R$ 7.524.000,00

Previsão de Execução
Início de Vigência: 17/06/2021

Término da Vigência: 16/06/2022

Declaração
Documento assinado digitalmente conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Assinaturas

007.516.518-00
Data Assinatura

Wilson Roberto Lima
CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

17/06/2021

111.746.368-07
Data Assinatura

Coordenador de Gabinete

Jeancarlo Gorinchteyn
SES/GABINETE - Gabinete do Secretário

17/06/2021

Secretário de Estado
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007.988.356-72
Data Assinatura

Alberto Luis de Mello Rosatto
FUNDACAO ESPIRITA AMERICO BAIRRAL

17/06/2021

Presidente

Testemunhas

901.204.188-00
Data Assinatura
17/06/2021
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