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O Hospital Nossa Senhora do Carmo e a Secretaria Municipal de Saúde de Carmo, fizeram 

adesão ao Programa de Incentivo aos Hospitais do Interior 

Para essa adesão tanto a 

Compromisso com a Secretaria de Saúde do Estado Do Rio de Janeiro e juntamente com este termo, 

apresentaram um Plano de Trabalho com as diretrizes de aplicação dos recursos de acordo com a 

Resolução SES 619/2013. 

Esse Planto de Trabalho (anexo 1) foi avaliado pela Equipe Técnica do PAHI para que, 

posteriormente fossem iniciados os repasses dos recursos.

Seguindo o cronograma do Plano de Trabalho, estão sendo concluídas as obras de reforma e 

construção do abrigo de resíduos hospitalares

funcionários dos setores de limpeza, lavanderia, cozinha, farmácia, manutenção, recepção(incluindo 

maqueiros), 01 carrinho para distribuição de alimentos (de acordo com a exigência da

Sanitária), 01 ampola para o RX fixo.  Foram feitos reparos no gerador, RX móvel, autoclave, bomba 

de vácuo.  Estarão sendo iniciadas as reformas para adequação na lavanderia, rouparia e cozinha, 

bem como a pintura de toda a área interna do hos

previstos no Plano estarão sendo comprados de acordo com a implantação e adequação dos 

serviços.  Estarão sendo realizados treinamentos/cursos para os diversos setores da entidade.

O Plano de Trabalho dever
619/2013 como: 

 

I - Serviço de ouvidoria em funcionamento;
II - Acolhimento e classificação de risco;
III - Atendimento de pacientes de outros municípios na média complexidade;
IV - Atendimento de pacientes de outros municípios na alta complexidade;
V - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
VI - Higienização do Ambiente Hospitalar;
VII - Qualidade e Higienização da roupa hospitalar.
 
 
 
 
 
 
 
 
* Resolução   da   Diretoria   Colegiada 
gerencia mento   de   resíduos  de  
  tratamento   e  disposição   final resíduos 
n.   275,  de  25  abr.  2001.  Dispõe
na   identificação   de   coletores   e
NBR  7500  –  Símbolos  de   risco 
 2000; NBR  9191  –  Sacos  plásticos 
 de  2000; NBR   12235  –  Armazena mento 
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O Hospital Nossa Senhora do Carmo e a Secretaria Municipal de Saúde de Carmo, fizeram 

adesão ao Programa de Incentivo aos Hospitais do Interior – PAHI para 2013. 

Para essa adesão tanto a unidade hospitalar quanto a SMS assinaram Termo de 

Compromisso com a Secretaria de Saúde do Estado Do Rio de Janeiro e juntamente com este termo, 

apresentaram um Plano de Trabalho com as diretrizes de aplicação dos recursos de acordo com a 

Esse Planto de Trabalho (anexo 1) foi avaliado pela Equipe Técnica do PAHI para que, 

posteriormente fossem iniciados os repasses dos recursos. 

Seguindo o cronograma do Plano de Trabalho, estão sendo concluídas as obras de reforma e 

rigo de resíduos hospitalares*, compra de EPIs, compra de uniformes para 

funcionários dos setores de limpeza, lavanderia, cozinha, farmácia, manutenção, recepção(incluindo 

maqueiros), 01 carrinho para distribuição de alimentos (de acordo com a exigência da

Sanitária), 01 ampola para o RX fixo.  Foram feitos reparos no gerador, RX móvel, autoclave, bomba 

de vácuo.  Estarão sendo iniciadas as reformas para adequação na lavanderia, rouparia e cozinha, 

bem como a pintura de toda a área interna do hospital.  Outros materiais e equipamentos que estão 

previstos no Plano estarão sendo comprados de acordo com a implantação e adequação dos 

serviços.  Estarão sendo realizados treinamentos/cursos para os diversos setores da entidade.

O Plano de Trabalho deverá ser confeccionado seguindo algumas metas da Resolução SES 

Serviço de ouvidoria em funcionamento; 
Acolhimento e classificação de risco; 
Atendimento de pacientes de outros municípios na média complexidade;

pacientes de outros municípios na alta complexidade;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
Higienização do Ambiente Hospitalar; 
Qualidade e Higienização da roupa hospitalar. 

Colegiada   n.   306,  de   07  dez.   2004.  Dispõe  sobre  o   regulamento 
 serviços de  saúde. Resolução   CONAMA   n.   358,  de  29

final resíduos   de   serviços  de   saúde   e  dá   outras  providências. Resolução 
Dispõe  sobre  o  código   de   cores   para   diferentes   tipos   de 

e  transportadores,   bem   como   nas   campanhas   informativas 
  e  manuseio   para   o   transporte   e armazenamento  

Sacos  plásticos   para   acondiciona mento   de   lixo   –  requisitos   e métodos
Armazena mento   de  resíduos   sólidos   perigosos,  de   abril   de   
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O Hospital Nossa Senhora do Carmo e a Secretaria Municipal de Saúde de Carmo, fizeram 

 

unidade hospitalar quanto a SMS assinaram Termo de 

Compromisso com a Secretaria de Saúde do Estado Do Rio de Janeiro e juntamente com este termo, 

apresentaram um Plano de Trabalho com as diretrizes de aplicação dos recursos de acordo com a 

Esse Planto de Trabalho (anexo 1) foi avaliado pela Equipe Técnica do PAHI para que, 

Seguindo o cronograma do Plano de Trabalho, estão sendo concluídas as obras de reforma e 

, compra de EPIs, compra de uniformes para 

funcionários dos setores de limpeza, lavanderia, cozinha, farmácia, manutenção, recepção(incluindo 

maqueiros), 01 carrinho para distribuição de alimentos (de acordo com a exigência da Vigilância 

Sanitária), 01 ampola para o RX fixo.  Foram feitos reparos no gerador, RX móvel, autoclave, bomba 

de vácuo.  Estarão sendo iniciadas as reformas para adequação na lavanderia, rouparia e cozinha, 

pital.  Outros materiais e equipamentos que estão 

previstos no Plano estarão sendo comprados de acordo com a implantação e adequação dos 

serviços.  Estarão sendo realizados treinamentos/cursos para os diversos setores da entidade. 

á ser confeccionado seguindo algumas metas da Resolução SES 

Atendimento de pacientes de outros municípios na média complexidade; 
pacientes de outros municípios na alta complexidade; 

regulamento   técnico   para   
29  abr.  2005.  Dispõe  sobre  o 

providências. Resolução   CONAMA   
de   resíduos,   a   ser  adotado  

informativas   na  coleta  seletiva.  
 de material,  de  mar ç o  de 

e métodos de  ensaio,  de  julho 
 1992;  
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Existem gastos que não podem ser r

Art. 12 - É vedada a utilização dos recursos do PAHI
relacionadas abaixo, por não serem consideradas como despesas afins do programa:
a) pagamento de aposentadorias e pensões;
b) assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade (clientela fechada);
c) merenda escolar; 
d) saneamento básico; 
e) limpeza urbana e coleta seletiva (lixo);
f) preservação e correção do meio ambiente;
g) ações de assistência social não 
saúde e não promovidas pelos órgãos de saúde do SUS;
h) ações e serviços públicos de saúde custeadas com recursos que não os especificados nas 
bases de cálculos das receitas próprias de Estados e Mu
i) servidores ativos e servidores inativos;
j) gratificação de função de cargos comissionados;
k) pagamento de assessorias / consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao 
quadro do próprio Município, Estado ou União;
l) novas construções, exceto para a construção do abrigo de Resíduo ou Lavanderia;
m) contratação de pessoa física e jurídica no caso de profissionais de saúde, plantonistas ou 
diarista seja por Cooperativa, Organização Social de Saúde 
contrato direto para prestação de assistência a saúde;
n) compra de veículos motores.
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Existem gastos que não podem ser realizados com os recursos do PAHI tais como:

É vedada a utilização dos recursos do PAHI-R /2013 para pagamento das despesas 
relacionadas abaixo, por não serem consideradas como despesas afins do programa:

pagamento de aposentadorias e pensões; 
assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade (clientela fechada);

limpeza urbana e coleta seletiva (lixo); 
preservação e correção do meio ambiente; 
ações de assistência social não vinculadas diretamente a execução das ações e serviços de 

saúde e não promovidas pelos órgãos de saúde do SUS; 
ações e serviços públicos de saúde custeadas com recursos que não os especificados nas 

bases de cálculos das receitas próprias de Estados e Municípios; 
servidores ativos e servidores inativos; 
gratificação de função de cargos comissionados; 
pagamento de assessorias / consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao 

quadro do próprio Município, Estado ou União; 
struções, exceto para a construção do abrigo de Resíduo ou Lavanderia;

contratação de pessoa física e jurídica no caso de profissionais de saúde, plantonistas ou 
diarista seja por Cooperativa, Organização Social de Saúde – OSS, Fundações, similares e 

ntrato direto para prestação de assistência a saúde; 
compra de veículos motores. 
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ealizados com os recursos do PAHI tais como: 

R /2013 para pagamento das despesas 
relacionadas abaixo, por não serem consideradas como despesas afins do programa: 

assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade (clientela fechada); 

vinculadas diretamente a execução das ações e serviços de 

ações e serviços públicos de saúde custeadas com recursos que não os especificados nas 

pagamento de assessorias / consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao 

struções, exceto para a construção do abrigo de Resíduo ou Lavanderia; 
contratação de pessoa física e jurídica no caso de profissionais de saúde, plantonistas ou 

OSS, Fundações, similares e 



Praça Alexandre de Mello, 89 
Home Page: www. hospitalcarmo.com.br  

tesouraria@hospitalcarmo.com.br; enfermagem@hospitalcarmo.com.br; faturamento@hospitalcarmo.com.br.

Plano de Trabalho: Unidade Hospitalar

Parte Fixa:  

Valor mensal estimado: R$ 32.000,00

Meta:  Prestação de serviços 
estrutura adequada, com evidência de melhoria e impacto nos processos.

  Ação 

   Enfermarias Clínicas 

  Enfermarias Pediátricas

 Isolamento 

 Enfermarias Cirúrgicas

 Leitos de Observação 

 Primeiro Andar – Emergência

 Arquivo 

  Implantação do Programa de 
Gerenciamento de resíduos Sólidos

  Equipamentos (Programa de 
Gerenciamento de resíduos Sólidos)

 Uniformes (Programa de 
Gerenciamento de resíduos Sólidos)

 EPI (Programa de Gerenciamento de 
resíduos Sólidos) 

  Equipamentos (Higienização do 
Ambiente Hospitalar). 

 Uniformes (Higienização do 
Ambiente Hospitalar). 

 EPI (Higienização do  
Hospitalar). 

 Reforma (Higienização do 
Hospitalar). 

  Reforma (Qualidade e Higienização 
da Roupa Hospitalar) 

  Equipamentos (Qualidade e 
Higienização da Roupa H

 Rouparia (Qualidade e Higienização da 
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Plano de Trabalho: Unidade Hospitalar

 

R$ 32.000,00          Valor anual estimado: R$ 392.600,00

Prestação de serviços que venha a garantir a integridade dos clientes através de infra 
estrutura adequada, com evidência de melhoria e impacto nos processos.

 Justificativa 

 Pintura da área e reforma dos leitos

Enfermarias Pediátricas  Pintura da área e reforma dos leitos

Pintura da área e reforma dos leitos

Enfermarias Cirúrgicas Pintura da área e reforma dos leitos

 Pintura da área e reforma dos leitos

Emergência Pintura da área 

Adequação e pintura 

Implantação do Programa de 
Gerenciamento de resíduos Sólidos 

Reforma de área para adequação as 
normas técnicas. 

(Programa de 
Gerenciamento de resíduos Sólidos) 

 Compra de 02 carros para 
recolhimento dos resíduos dentro da 
unidade 

(Programa de 
Gerenciamento de resíduos Sólidos) 

Confecção ou compra de uniformes 
para os funcionários 

EPI (Programa de Gerenciamento de Compra de EPIs 

Higienização do  
 

Compra de 02 carros para 
higienização do ambiente 

Higienização do  
 

Confecção ou compra de uniformes 
para os funcionários 

 Ambiente Compra de EPIs 

Higienização do  Ambiente Adequação dos espaços DMLs

Qualidade e Higienização 
 

Melhorias no espaço físico da 
rouparia e lavanderia, adequando o 
fluxo e acondicionamento das roupas.

Qualidade e 
Roupa Hospitalar) 

Compra de carros prateleiras
portas para acondicionamento de 
roupas. 

Qualidade e Higienização da Compra de rouparia hospitalar em 
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Plano de Trabalho: Unidade Hospitalar 

R$ 392.600,00 

que venha a garantir a integridade dos clientes através de infra 
estrutura adequada, com evidência de melhoria e impacto nos processos. 

Valor 
Estimado 

Pintura da área e reforma dos leitos R$ 10.000,00  

Pintura da área e reforma dos leitos R$ 6.000,00  

Pintura da área e reforma dos leitos R$ 4.000,00 

Pintura da área e reforma dos leitos R$ 7.000,00 

reforma dos leitos R$ 5.000,00 

R$ 8.000,00 

R$ 10.000,00 

Reforma de área para adequação as R$ 20.000,00 

recolhimento dos resíduos dentro da 
 R$ 10.400,00 

Confecção ou compra de uniformes R$ 2.600,00 

R$ 3.600,00 

R$ 6.200,00 

Confecção ou compra de uniformes R$ 3.600,00 

R$ 3.600,00 

Adequação dos espaços DMLs R$ 10.000,00 

Melhorias no espaço físico da 
rouparia e lavanderia, adequando o 
fluxo e acondicionamento das roupas. 

R$ 12.600,00 

prateleiras com 
para acondicionamento de 

R$10.100,00 

Compra de rouparia hospitalar em R$ 16.000,00 
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Roupa Hospitalar) 

 Implantação de protocolo (
Higienização da Roupa H

 Equipamentos (Qualidade e 
Higienização da Roupa H

 EPI (Qualidade e Higienização da 
Roupa Hospitalar) 

 Uniformes (Qualidade e Higienização 
da Roupa Hospitalar) 

 Custeio da entidade 

Total Estimado 

 Qualificação Técnica e Treinamentos 

Meta: Promover responsabilidade técnica do corpo funcional, habilitado e ou capacitada as 
necessidades do serviço.       

  

Qualificação 
Técnica e 

treinamentos 

 Recepção

 Resíduos Sólidos

 Higienização Ambiente 
Hospitalar

 Higienização da Roupa 
Hospitalar.

 Enfermagem

Total Estimado 
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geral (lençóis, fronhas cobertores, 
traçados, toalhas para banho)

protocolo (Qualidade e 
Roupa Hospitalar) 

Compra de materiais necessários para 
a implantação de protocolo.

Qualidade e 
Roupa Hospitalar) 

01 balança (até 100kg); 05 hampers, 
01 seladora, 02 carros para transporte 
de roupas sujas.  

Qualidade e Higienização da Compra de EPIs 

Qualidade e Higienização 
 

Confecção ou compra de uniformes 
para os funcionários 

Aquisição de materiais médico 
hospitalares, medicamentos, exames 
laboratoriais e de imagem para 
pacientes externos e internos, gêneros 
alimentícios 

Qualificação Técnica e Treinamentos – deverão constar 10% da parte fixa.

Promover responsabilidade técnica do corpo funcional, habilitado e ou capacitada as 
        

Ação Justificativa 

Recepção Capacitação e treinamento 
continuado 

Resíduos Sólidos Capacitação e treinamento  

Higienização Ambiente 
Hospitalar 

Capacitação e treinamento 
continuado 

Higienização da Roupa 
Hospitalar. 

Capacitação e treinamento 
continuado 

Enfermagem Capacitação e treinamento 
continuado 
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(lençóis, fronhas cobertores, 
traçados, toalhas para banho). 

Compra de materiais necessários para 
a implantação de protocolo. 

R$ 1.600,00 

01 balança (até 100kg); 05 hampers, 
para transporte 

R$ 7.300,00 

R$ 3.600,00 

Confecção ou compra de uniformes R$ 3.600,00 

Aquisição de materiais médico 
hospitalares, medicamentos, exames 
laboratoriais e de imagem para 
pacientes externos e internos, gêneros 

R$ 
214.940,00 

 R$ 353.340,00

deverão constar 10% da parte fixa. 

Promover responsabilidade técnica do corpo funcional, habilitado e ou capacitada as 

Valor Estimado 

R$ 7.852,00 

 R$ 7.852,00 

R$ 7.852,00 

R$ 7.852,00 

R$ 7.852,00 

R$ 39.260,00 
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Bônus 1: Serviço de ouvidoria implantado

Valor mensal estimado:  R$ 1.600,00

Meta: Manutenção dos serviços prestados

  

  Manutenção

Total Estimado 

 

Bônus 2: Programa de Gerenciamento de Resíduos

Valor mensal estimado:  R$ 1.600,00

Meta: Gerenciar resíduos gerados na unidade hospitalar cuja particularidade torna inviável o 
seu lançamento em rede pública de coleta e tratamento de esgoto.

  

   Manutenção

Total Estimado 

 

Bônus 3: Higienização do Ambiente Hospitalar

Valor mensal estimado:  R$ 1.600,00

Meta: Promover o gerenciamento dos processos de higienização especifica nas diferentes 
áreas hospitalares. 

  

   Manutenção

Total Estimado 
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Serviço de ouvidoria implantado 

R$ 1.600,00       Valor anual estimado: R$ 19.200,00

Manutenção dos serviços prestados aos usuários da unidade hospitalar.

Ação Justificativa 

Manutenção Compra de materiais 
tipográficos, confecção de 
materiais para divulgação do 
serviço. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos 

R$ 1.600,00       Valor anual estimado: R$ 19.200,00

Gerenciar resíduos gerados na unidade hospitalar cuja particularidade torna inviável o 
seu lançamento em rede pública de coleta e tratamento de esgoto. 

Ação Justificativa 

Manutenção Compra de insumos e materiais 
para a manutenção mensal do 
serviço 

Higienização do Ambiente Hospitalar 

R$ 1.600,00       Valor anual estimado: R$ 19.200,00

Promover o gerenciamento dos processos de higienização especifica nas diferentes 

Ação Justificativa 

Manutenção Compra de insumos e materiais 
para a manutenção mensal do 
serviço 
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R$ 19.200,00 

aos usuários da unidade hospitalar. 

Valor Estimado 

materiais para divulgação do 

R$ 19.200,00

 R$ 19.200,00

R$ 19.200,00 

Gerenciar resíduos gerados na unidade hospitalar cuja particularidade torna inviável o 

Valor Estimado 

materiais 
mensal do 

R$ 19.200,00

R$ 19.200,00

R$ 19.200,00 

Promover o gerenciamento dos processos de higienização especifica nas diferentes 

Valor Estimado 

Compra de insumos e materiais 
para a manutenção mensal do 

R$ 19.200,00

R$ 19.200,00 
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Bônus 4: Qualidade e Higienização da roupa hospitalar

Valor mensal estimado:  R$ 1.600,00

Meta: Abastecimento e apoio logístico (agrupar todos os componentes, atividades e serviços 
que se relacionam aos processos de abastecimento e apoio logístico da organização)

  

   Manutenção

Total Estimado 

 

Data de entrega: ___/___/___.

Campo de Preenchimento, exclusivo, da Equipe Técnica de Visitas da SECRETARIA 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

(  ) Plano de trabalho aprovado

(  ) Solicitado readequação de acordo com as necessidades identificadas no momento da 
visita. 

(  ) Solicitado readequação por não estar de acordo com a finalidade do programa.

Em, ____/_____/______. 

Assinatura da Equipe Técnica de Visitas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro:
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ospitalcarmo.com.br; enfermagem@hospitalcarmo.com.br; faturamento@hospitalcarmo.com.br.

Qualidade e Higienização da roupa hospitalar 

R$ 1.600,00       Valor anual estimado: R$ 19.200,00

Abastecimento e apoio logístico (agrupar todos os componentes, atividades e serviços 
que se relacionam aos processos de abastecimento e apoio logístico da organização)

Ação Justificativa 

Manutenção Compra de insumos e materiais 
para a manutenção mensal do 
serviço 

Data de entrega: ___/___/___. 

____________________________________
MARIA AURELINA MOURA ROMEIRO

PROVEDORA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO

Campo de Preenchimento, exclusivo, da Equipe Técnica de Visitas da SECRETARIA 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 

) Plano de trabalho aprovado 

) Solicitado readequação de acordo com as necessidades identificadas no momento da 

) Solicitado readequação por não estar de acordo com a finalidade do programa.

Assinatura da Equipe Técnica de Visitas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro:

__________________________________

___________________________

 

1395; 2537-1420; 2537-1713 
Emails: provedoria@hospitalcarmo.com.br; administração@hospitalcarmo.com.br; 

ospitalcarmo.com.br; enfermagem@hospitalcarmo.com.br; faturamento@hospitalcarmo.com.br. 

R$ 19.200,00 

Abastecimento e apoio logístico (agrupar todos os componentes, atividades e serviços 
que se relacionam aos processos de abastecimento e apoio logístico da organização) 

Valor Estimado 

Compra de insumos e materiais 
manutenção mensal do 

R$ 19.200,00

 R$ 19.200,00

____________________________________ 
MARIA AURELINA MOURA ROMEIRO 

PROVEDORA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO 
 

 

Campo de Preenchimento, exclusivo, da Equipe Técnica de Visitas da SECRETARIA 

) Solicitado readequação de acordo com as necessidades identificadas no momento da 

) Solicitado readequação por não estar de acordo com a finalidade do programa. 

Assinatura da Equipe Técnica de Visitas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro: 

__________________________________ 

__________________________________ 

 


