
RESOLUÇÁO N? 14 /86

RESOLVEs

SALA PAS SESSOfS,
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\

APROVAR 0 REGIMENTO INTERNO VO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO "CAS- 
S1AN0 ANTONIO MORAES" MA UNIVERSIVAVE FEVERAL VO ESPÍRITO SANTO,- 
QUE FICA FÁZENVO PARTE INTEGRANTE VA PRESENTE RESOLUÇÃO.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO VA UNIVERSIVAVE FEVERAL VO ESPÍRI
TO SANTO, NO USO VE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, ESPE
CIALMENTE AS CONTIVAS NO ITEM V VO ARTIGO 18 VO ESTATUTO VA UFES 
E NA CONFORMIVAVE VO PARECER VA COMISSÃO VE LEGISLAÇÁO, CONSTANTE 
VO PROCESSO NÇ 0989/86-61 - HUCAM,

22'~PE^ PEZEMBRO PE 1986

JOSE ANTl r„
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Texto digitado
Revogada pela Resolução nº 18/2006 do Conselho Universitário



REGBS2TO DO HOSPITAL OíIVERSltíRIO CASSIANO ANTCNIO MORAES

SUAS FINALIDADES E SEUS G3ÚETIV0S

d)

e)

Arto 29-0 HUCAM zeger-se-ã pelo presente Regimento e pela legislação per 
tinente, bem como normas e regimentos internos caiplementares.

Art. 49 - São órgãos da Administração Svçexior do HUCAM: 
I - Conselho de Deliberação: .Superior;
II - Diretória.

b)
c)

Arto 19-0 Hospital Universitário Cassiano Antcnio Moraes, doravante de- 
nominado HUCAM, ê um órgão Svçúementar da Universidade Federal do Espírito San 
to.

Art. 39-0 HUCAM, dentro da Universidade, tem por finalidade e objetivos 
fundamentais:

a) servir ao ensino e ao aprendizado dos cursos de Graduação e 
Pos-Graduação das ciências da saúde, da universidade Federal do 
Espírito Santo, assim como a treinamentos e estágios de aper
feiçoamento, de acordo con normas específicas elaboradas ccnjun 
tamente pelo Centro Biomedico da UEES e HUCAM;
prestar assistência nédioorhospitalar ã comunidade;
prover os meios necessários ao desenvolvimento da Residência Me 
dica do Centro Biczrédico, de acordo com resoluções da Comissão 
Nacional da Residência Médica e Legislação específica;
constituir-se em Centro Médico-Hospitalar da elevado nível cien 
tífico, técnico e administrativo, hierarquizando-se e integran
do-se ã rede regional de saúde cano verdadeiro hospital de refe 
rência;
apoiar as atividades de Pesquisa e Extensão no ânbito das Ciên
cias da Saúde, quando propostos pelo CBM e julgados pertinentes 
pelo Conselho de Deliberação Superior do HUCAM|
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e)

f)

g)

&

:2:

§ 29 - A representação dos Servidores Tecnioos-AdrrdJiistrativos serã 
indicada através de eleição direta coordenada pela entidade representativa - 
da categoria.

Art. 69-0 Conselho de Deliberação Superior funcionara com a presença 
de 2/3 de seus membros, deliberando com a maioria simples.

Parágrafo único - A ausência de determinada classe de representantes - 
não impedirá o funcionamento do Conselho.

Art. 79 - As reuniões do Conselho de Deliberação Superior devem 
convocadas por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
ras, devendo constar da convocação a pauta dos trabalhos. V\

ser
ho-

a)
b)
c)
d)

c Parágrafo único - Os serviços de Secretaria desses õrgãos serão execu- 
tados por uma Secretaria Geral.

§ 19 - A representação estudantil serã escolhida baseada na legisla 
ção em vigor, dentre os alunos dos cursos de Medicina e Enfermageçi.

DO EE DEJtTEERAÇÃO S1JPERI0R

Diretor do Osntro Bicrasdico;
Direôòr Superintendente do HUCAM;
Diretor do Departamento Lêdico do HUCAM;
Chefes dos Departamentos do Centro Bianedico envolvidos nos 
cursos de Medicina. e Enfermagem, que atuam nos Serviços As- 
sistendais do HUCAM.
Un representante dos Médicos Residentes eleito entce eles pe 
los seus pares com mandato de 1 (um) ano.
Dois servidores Tecnico-Administrativos do HUCAM eleitos pe
los seus respectivos pares, ccm mandato de 1 (um) ano, po
dendo ser reeleitos;
Representação estudantil a nível de graduação.

Art. 59-0 Conselho de Deliberação Superior será constituído pelos se 
guintes membros :
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direito

c)

d)

g)

h)
HUCAM;

:3:

e)
f)

a)
b)

Art. 99-0 Presidente e o Vice-Pxesidente do Conselho de Deliberação Su
perior sezão eleitos pelos seus ccxípcnentes, por maioria sirples e em votação 
secreta, entre o Diretor Si^epintendente do HUCAM e o Diretor do Centro Bicne- 
dioo.

Art. 10 - Corpete ao Conselho de Deliberação Superior :
estabelecer a política geral do HUCAM;
aprovar o Plano Anual âe Trabalho e a Proposta Orçamentaria do 
HBCAM;
apreciar prelirainarmente proposta de alterações no regimento in 
temo da estrutura Administrativa do HUCAM, bem corno as normas 
de funcionamento;

pela Diretória do HUCAM, ccnforme modelo aprovado pelo CDS; 
apreciar o relatório anual do HUCAM e encaminha—lo ã Reitoria; 
aprovar prel imjnarmente propostas de acordos a serem firmados, 
renovados ou rescindidos pela HUCAM;
apreciar proposta da Diretória para a criaçao de novos progra
mas, serviços e/ou quaisquer aiividades que resultam em benefí
cios ou maior eficiência dos vários serviços do HUCAM;
promover a integração entre ensino e assistência, reocmendando- 
providências a serem adotadas pela Diretória

§ 19—Os mandatos dos Presidente e Vlce-Pzesidente do Conselho de De
liberação Superior terão a duração de 02 (dois) anos e ambos poderão ser reccn 
duzidos.

§ 29 - O Presidente do Conselho de Deliberação Superior terá 
ao voto de qualidade.

Parágrafo único - Nos casos de urgência será dispensado interstício de 48 
(quarenta e oito) horas e a convocação não se fará, obrigatoriamente, por es
crito, sendo apreciada na reunião semente a matéria que tenha motivado a convo 
C^ ção e

Art. 89-0 Conselho de Deliberação Superior reuni r-se-ã ordinariamente - 
mensalmente e, extraordinãzlamaite, quando convocado pelo seu Presitonte ou 
quando requerido por 2/3 de seus membros.
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i)

j)

1)

m)

DA DIKe/KJKLA

:4:

UCJ

n)
o)
P)
q)

propor ao Reitor a substituição do Diretor Superintendente, me
diante proposta fundamentada por 2/3 (dois terços) dos âfenbros; 
apreciar a indicação dos nenbzos da banca examinadora para con
curso publico e posterior encaminhamento do parecer dos resulta

apreciar proposta da Diretória de alteração da capacidade de - 
leitos;
apreciar proposta fundamentada da Diretória de criação ou estin 
ção de serviços hospitalares;
coordenar a eleição do Diretor Stnerintendente;
propor alterações no presente Begiioento;
apreciar recursos sobre decisões da Diretória do HUCAM;
apreciar propostas para criação de emissões de assessoramento- 
bera coro suas normas de atuação.

Art. 11-A Diretória do HUCAM serã assim constituída:
- Diretor Superintendente;
- Diretor do Departamento têdico;
- Diretor do Departamento de Apoio Técnico e AssistencdLal;
- Diretor do Departamento de Administração e Finanças.

Parágrafo único - A Diretória exercerá sua atividade em regime do tenpo in 
tegralo

Arto 12 —O Diretor Superintendente serã designado pelo Magnífico Reitor 
dentre os professores de c.i na e Enfermagem do Centro Bicmedico apos elei — 
ções diretas pelo conjunto de docentes r alunos e funcionários e homologação per 
lo Conselho de Dellberaç^ Svçerior com mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser 
reeleito.

§ 19-Votarão para Diretor Stçierintendante :
a) Todos os docentes médicos e enfermeiros do Centro Bicmedioo da 

UEES e todos os docentes odontõlogos que prestam serviços perma
nentes no HUCAM (corpo docente);
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Art. 15
a)

atos oficiais necessários ã execução das atividades dod)

h) os
vG) n

:5:

'iinitgi

Art. 13-Vindo a ocorrer vacância da função de Diretor Superintendente, 
serão convocadas eleições diretas no prazo de 30 (trinta) dias, na forma pre 
vista neste regimento •

b) Todos os alunos matriculados nos cursos ce Medicina e Enferma
gem do Centro Biccédico da UFES, inclusive rrêdicos resideetes- 
(corpo discente);

c) Todos os funcionários do HUCAM;
§ 29 —Na eleição de que trata o presente artigo serão guardada* as - 

devidas proporcionalidade, de forrra que o peso geral dos votos dos diferen - 
tes corpos seja igual.

§ 39 - O critério de ponderação deverã ser fixado pelo Conselho de De

Art. 14 -Os demais diretores do HUCAM, serão nomeados pelo Reitor, apôs 
indicação do Diretor Superintendente e homologadãe pelo Conselho de Delibera 
ção Superior.

b)
c)

e)
f)
g)

- Conpete ao Diretor Superintendente :
coordenar, supervisionar e accxpanhar a execução das ativida
des do HUCAM;
representar o HUCAM junto ã Administração Superior da UEES;
coordenar a aplicação de recursos financeiros utilizados pelo 
HUCAM;
baixar
IÍUCAM;

zelar pela parte disciplinar do HUCAM;
propiciar pleno desenvol vi mento das ãreas de ensino no HUCAM;
i ndi car os ocupantes de cargo de Direção que serão ncneados - 
pelo Reitor.

Parágrafo único - O Diretor Superintendente serã substituído, nas suas 
faltas e impedimentos, pelo Diretor do Departamento Medico e, na inçossibili 
dade desse, pelo Diretor do Apoio Técnico Assistencial ou pelo Diretor de 
Administração e Finanças.
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e)

h)

i)

DD n^AETAhENTO bÉDIOO

b)

f)
g)

Art. 20 
a)

Arte 18-0 Dapartaarento Medico ê a unidade responsável por todas as 
atividades da ensino, pesquisa, extensão e assistência desenvolvidas pelo 
HUCAM, em colaboração com o Centro Bicmedico.

registrar e distribuir todos os papéis recebidos ou expedi- 
dos pela Superintendência, Diretória e CDS;
organizar fichários;
redigir e datilografar todo o expediente da sua área de - 
atuação;
providenciar o levantamento das necessidades de material -
de consumo da Superintendência;
responsabilizar-se pelas atividades de apoio ã Diretória - 
do HUCAM e ao CCS.

de sua -
:7:

- Carpete ao Diretor do Departamento bêdioo :
coordenar, supervisionar e aconpanhar a execução das ativi 
dades Medicas, assistenciais, de ensino, pesquisa e exten
são;
assessorar o Diretor Superintendente em assuni 
oonpetênda;

§ 29 - As chefias de Serviços e de Divisões poderão ser exercidas 
circulativamente, com mandatos coincidentes.

Arto 19-0 Departanento Medico será assim constituído :
- Divisão de Clínica Cirúrgica;
- Divisão de Clínica Médica;
- Divisão de Toco-Ginecologia;
- DivÊsão de Pediatria;
- Divisão de Serviços cccplementares de Diagnostico e Tra- 
nento;

- Divisão de Medicina Social;
- Divisão de Serviços de Urgência.

§ 19 - As Divisões do Departamento Medico seroo dirigidas por Mé
dicos Docentes, eleitos pelos médicos docentes e não docentes dos respectl 
vos serviços e designados pelo Diretor Superintendente com mandato de 2 
(dois) anos, podendo ser reconduzidos.
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DO EEPARTAMaHD EE APOIO TÕCNICO E ASSISTÊNCIA!»

serã assim

:9:

- Serviço de Reumatologia;
- Serviço de Dermatologia.

Art. 24 - A Divisão de TcxxHSineoologia serã assim constituída:
- Serviço de Obstetrícia;
- Serviço de Ginecologia.

Art. 25 - A Divisão de Pediatria serã assim constituída:
- Serviço de Neonatologia;
- Serviço de Pediatria;
- Serviço de Cirurgia Pediátrica.

Arto 26 - A Divisão de Serviços complementares de Diagnósticos e Trata 
mento, sera assim constituída:

- Serviço de Radiodiagnõstico e Ultrasscnografia;
- Serviço de Anestesia e Inaloterapia;
- Serviço de Medicina Física e Feabi litação;
- Serviço de Hemotorapia;
- Serviço de Anatomia Patológica;
- Serviço de Patologia Clínica.

Ate. 27 - A Ettisão de Medicina Social serã assim constituída :
- Serviço de Medicina Comunitária;
- Serviço de Saude Nental.

Art. 28 - A Divisão de Serviços de Urgência serã assim constituída :
- Serviço de Pronto Socorro;
- Serviço de Unidade de Tratamento Intensivo (OTT) •

Art. 29 - As chefias de Serviços do Departamento Medico serão exerci - 
Hah preferencialmente por docentes pertoncentes ao corpo clínico do HU2AM, 
eleitos pelos seus pares pertencentes aos respectivos serviços, com manda
to de 02 (dois) anos podendo ser reconduzidos.
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Assis-

ativida-

comne-

assuntos

neceswi

ao

Ad-
e

e

ã assim constituí
da:

:10:

- Serviço de Nutrição e Dietética;
- Serviço de Assistência Farmacêutica;

- Serviço de Enfermagem de Ginecologia
- Serviço de Enfermagen de Pediatria;
- Serviço de Ehfermagen de Services de Ur ência.

Art. 33 - A Divisão de Serviços Técnicos Auxiliares

Art. 32 - A Divisão de Enfermagem serã assim constituída:
- Serviço de Enfermagen de êmbulatorio;
- Serviço de Enfer agem de Clínica fr-edica;
- Serviço de Enferagon de Clínica Cirúrgica;
- Serviço de Enfermagem do Cent o Cirúrgico;

e Obstetrícia;

Art. 31 - Compete ao Diretor do departamento de Apoio Técnico e 
tencial :

a) coordenar, supervisionar e acoaoanhar a execução das 
des de suas Divisões;

b) assessorar o Diretcr Superintoi .'ente em assuntos de sua 
tenda;

c) manter estreito contato can os demais diretores sobre . 
internet acionados;

d) aprovar as solicitações de materiais e/ou equipamentos 
sãrios ãs atividades das áreas que lhe são . ubordinadas;

e) zelar pelo quadro ue pessoal no tocante ao número e qualidade 
técnica do mesmo;

f) elaborar relatório anual de suas atividades e encaminha-lo 
Diretor Superintendente;

g) controlar, em colaboração com o Diretor do Departamento de 
minis tração e Finanças, os estoques do serviço de Nutrição 
Dietética e de Assistência Farmacêutica;

h) participar, quando convocado, de reuniões do Conselho de Deli
beração Superior, can direito a voz mas san direito a voto;

i) in Jicar ao Diretcr Superintendente os chefes de Divisões 
Serviços de seu Departamento;

j) propor a admissão e dispensa de servidores de seu Departamento;
1) cumprir e fazer cumprir, no que lhe diz respeito, as determina

ções do presoite Regimento, bsn cano as normas e/ou Regimentos- 
internos complementares.
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- Serviço Social;

AREAHSNTO DE AlWJISrafiÇaO E FIKANÇASDO

a)

b) sua

c)

d)

e)

f)

i) e

:11t

iiiãy

q) 
h)

Art. 34 - As chefias das Divisões e dos Serviços do Departamento de 
Apoio lêcnico Assistência! serão designadas pelo Diretor Svperintendente- 
cbsextodas as qualificações profissionais.

e Estatística.

Art. 35-0 Departamento de Administração e Finanças e o orgão en
carregado do planejamento, supervisão, coordenação e controle das ativida 
oes meio do IREAM.

Art. 36-0 Departamento de Administração e Finanças serã assim cons
tituído:

- Divisão de Contabilidade e Finanças?
- Divisão de Material e Património;
- Divisão de Controle de Pessoal;
- Divisão de Manutenção
- Divisão de Serviços Gerais.

Art. 37 - Cccpete ao Diretor de Administração e Finanças:
coordenar, supervisionar e aoorpanhar a esecução das ativi 
dades de suas Divisões;
assessorar o Diretor Superintendente em assuntos de 
competência;
indicar ao Diretor Superintendente os chefes de Divisões e 
Serviços de sse Departamento;
manter estreito contato com os demais Diretores scbee as
suntos interrelacicnados;
aprovar as solicitações de materiais e/ou equipamentos ne- 
oessatios as atividades das áreas que lhe são subordinada^ 
zelar pelo quadro de pessoal do HUCAM no tocante ao numero 
e qualidade técnica do mesmo;
propor admissão e dispensa de servidores sob sua direção;
elaborar proposta orçamentaria e respectivos planos de 
apjbiâação conforme previsão prçamentãria, berp^çano proce - 
der a prestação de ccntas;
elaborar, mensalmente, relatório econonico-:
encaminhã-lo ao Diretor Superintendente. ,
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j)

1)

m)

n)

q)

r)

s)
Art. 38 -

Art. 39 -

Art. 40 -

Art. 41 -

:12:

ô)
P)

emitir e assinar ctecpes conjuntamente ocm o Diretor Superin
tendente;
elaborar relatório anual de suas atividades e encaminhar lo ao 
Diretor Superintendente;
participar r quanão convocado de reuniões do Conselho de Delibe 
ração Superior, com direito a voz, nas sem direito a voto, 
cumprir as exigências legais e normativas relacionadas â segu
rança, higiene e medicina do trabalho;
prever e prover todos cs meios de funcicnamanto do HUCAM; 
controlar, em colaboração com o Diretor do Departamento de A- 
poio Técnico e Assistencial, os estoques de material de consu
mo relacionados com. os serviços de Nutrição e Dietética e com

controlar a contabilização das operações eccnãntco-financeiras 
do HIXAM, bsm cerro controlar o seu custo baseado em levantamsn 
to de dados hospitalares e exterminando índices de produção de 
cada ãrea;
cumprir e fazer cuirorir, no que lhe diz respeito, as determina 
ções contidas neste Regimento, bem caro as normas e/ou Regímen 
tos internos carplesnentares;
prover, controlar e manter os setores seb sua direção.
A Divisão de Ccntabi,li dade e Finanças serã assim constituída:
- Serviço de Contabilidade e Finanças;
- Serviço de Orçamentes e Custos;
- Serviço de Faturamento.
A Divisão de Material e Património serã assim constituídas
- Serviço de Ccsipras;
- Serviço de Controle de Material;
- Serviço de Registro e Ocntrole Patrimonial.
A Divisão de Controle de Pessoal serã assim constituída:
- Serviço de Ocntrole de Freqdência;
- Serviço de Pessoal.
A Divisão de Manutenção serã assim constl
- Serviço de Manutenção da Ãrea Física;
- Serviço de Manutenção de Equipamentos.
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DAS DIVISÕES E VIÇOS

DO CORPO CLÍNICO

«13:

Art. 47 - As Divisões deverão apresentar à Diretória para posterior apre
ciação do Conselho de Deliberação Superior, as normas de funcionamento bem qo 
mo suas alterações»

Art» 42 - A Divisão de Serviços Gerais será assim constituídas
- Serviço te Processamento de Roupas;
- Serviço de Zeladoria?
- Serviço te Iiiprensa Gráfica»

Art» 46 - Os médicos não docentes contratados para desenvolverem ativida
des em determinado serviço, so poderão ser removidos para outro serviço quan
do autorizados pelo Diretor das áreas envolvidas.

Arto 44 - Corpete ao Chefe de Divisão:
a) coordenar e supervisionar as atividades da Divisão, 

integração tes seus diversos serviços;
b) representar a divisão junto à diretória;
c) promover reuniões mensais cm os chefes dos serviços»

Art» 45 - Carpete ao Chefe do Serviço:
a) coordenar, supervisionar e ccntxolar o serviço;
b) supervisionar o cmprimento das rotinas;
c) organizar a sua programação e propor normas;
d) supervisionar o pessoal, zelando pelo cunprimanto deste Regimen

to e da disciplina»

Art<, 48-0 Corpo Clínico ê constituído:
- do pessoal docente dos diversos Departamentos âocentxo Biccê- 
dico da UEES, que exerça funções assistenciais nos serviços - 
do HUCAM e por profissionais de nível superior da área de saúde 
integrantes do quadro próprio do HUCAM;

- dos professores aposentados quando requisi 
dos serviços médicos do HUCAM desde que ap 
de Deliberação Superior,

Arto 43 - As chefias das Divisões e dos Serviços do Departamento de Admi
nistração e Finanças serão designados pelo Diretor Superintendente, observa
das as qualificações profissionais»

visando a

a participar
>s pelo Conselho
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§19-0 HUCAM não terã pessoal lotado ccm finalidade bãsica cte do
cência.

de

DO CORPO DISCENTE

e ex-

:14:

Art. 52 - Os prontuários médicos e todos os documentos relacionados 
com a assistência prestada aos pacientes serão controladas pelos Serviço 
Arquivo Medico e Estatística e são propriedade do HUCAM.

§ 39 - Qs membros da Diretória do Centro de Estudos não poderão re
ceber remuneração para este fim.

§ 29 - Cabe ao Conselho dd Deliberação Superior estabelecer as con- 
dioçes de funcionairento do Centro de Estudos do HUEAM.

ao Corpo Clínico rebeber remuneração direta dos pa-

Art. 50 - Os membros do Corpo Clínico do HUCAM terão suas atividades 
controladas por normas próprias aprovadas pelo Conselho de Deliberação Supe
rior.

Art. 51-0 HUCAM devera manter em funcionamento um centro de estudost 
que serã re#Ldo por normas próprias.

§ 19 - A Diretória do Centro de Estudos serã eleita pelos membros - 
do Corpo Clínico do HUCAM.

Art. 49 - Conpete ao Corpo Clínico pretar assistência aos pacientes in 
temos e externos do HUCAM e participar dos trabalhos de ensino, pesquisa e 
extensão, bem como as funções administrativas Inerentes âs suas respectivas- 
ãreas.

Art. 53 - Todos os alunos dos cursos de graduação, 
tensão da UFES que freqtlentam os serviços do HUCAM, ouí a 
decorrência do ensino, se obrigam a cumprir as determinai 
Regimento e Regulamentos da UEES e do HUCAM.

ocnpareçam, em 
idos Estatutos,-

§ 29 - Os docentes do Centro Bianedioo que prestam assistência medi 
ca e de enfermagem, no HUCAM, poderão receber remuneração por serviços pres
tados, além de sua carga horãria, por proposta da Diretória ao Conselho de 
Deliberação Superior.

§ 39 — É vpdadn 
cientes atendidos no HUCAM.
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ras ocMissãís

DAS CQUSSCLS

DA COMPETÊNCIA. DAS CTMESS&S

mãdioos;

:15:;

Arto 58 - As Ccsnissoos Permanentes são:
- £e prontuário LÊdico;
- De Ética, e Deontologia;
- De Padronização de Lfedicanentos;
- De Controle de Infecção.

Arto 56 - As Omissões são órgãos de assessoramento e de auditoria da ad
ministração do liUCAI-í, podendo ser de caráter permanente ou temporário.

Parágrafo único - As Comissões terão normas próprias e específicas*

a)
b)

Art. 54 - Os estágios curriculares obrigatórios oferecidos pelo HUCAM, pa. 
ra os alunos dos cursos de graduação da UEES, serão programados, supervisiona 
dos, orientados e controlados didaticamente pelos Departamentos a que estejam 
vincailados.

Art. 57 - As Comissões Permanentes serão constituídas por profissionais 
que exerçam atividades no HUCAM, designados pelo Conselho de Deliberação Suçe 
rior*

Art. 59 - Ccsipete ã Comissão de Prontuário Medico: 
estabelecer normas para avaliação dos prcrr 
recoiEndar fomilãrios e prontuários? \

Arto 55 - As atividades obrigatórias dos participantes de cursos de põs- 
graduação da UEES desenvolvidas no HUCAM, serão programadas, svçervisicnadas, 
orientadas e controladas através das oomiseões próprias.
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c)

i) res

e)

c) no

d)

a)

e)

b) de pacientes
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b)
c)
d)

f)
g)

h)
i)

62 - Carpete ã Comissão de Controle de Infeccão:
o controle e a execução de medidas que visem a reduzir a infec 
cão hospitalar; C
registrarf estudar e controlar todas as infeccq 
e funcionários;

Art. 60 - Carpete ã Comissão de Ética e Deontologia;
a)
b)

supervisionar a observância do Cccigo de Ética e Deontologia; 
prestar assessorarento ao Diretor Superintendente do HUCAM e 
ao Ocnselho de Deliberação Superior quando solicitada;
dar parecer nos projetos de pesquisa a serem realizados 
HUCAM;
executar outras tarefas necessárias ao bem desempenho das ati
vidades que lhe são afetas.

Art.
a)

Art. 61-Compete ã Cbnissão de Padronização de 1 edicamentos:
escolher e catalogar as drogas e medicarentos a serem usados 
no HUCAM;
aprovar a inclusão ou exclusão de medicamentos;
redigir boletim com as alterações da listagem vigente;
sugerir medicas oue favoreçam ã ir.plantação e uso de receituá
rio padronizado;
executar outras tarefas necessárias ao bem deseirpenho das ativ 
vidades que lhe são afetas.

avaliar os prontuários verificando a qualidade 
feitas no mesmo;
r.anter contatos cor.i os de Serviços transivitindo aos
mos as observações que se fazem reca'endar;
informar aos Chefes de Ser^zLços a existência de irregularida
des na confecção de prontuários âcs pacientes;
apreciar os índices ce laorbídade e mortalidade no HUCAI1;
observar e cur prir o cdsrosto neste Jtegimento cu em normas e 
rotinas observadas para o titJCAi-';
prestar assessorarento ao Diretor Superinterrôente;
executar outras tarefas necessárias ao ben desempenho dos ser
viços que lhe são afetes.
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C)
4J

d)

fcnte c- :.cio de transeis são ce todas ase)

reçistrar os antibióticos ainiristrados no IIJCAI4;f)
controlar os produtos químicos utilizados no HUCZ11;9)

h)

i)

extraordináriaj) por semana e

1)

f)

LAS CO21SSQES Tcl roFSRI?\S

:17:

Concelho de Deli-
Iria.

Art. G4 - As Oorissoes Temerárias serão criadas i?elo 
beração Superior ix>r iniciativa deste ou por proposta da iVreb

determinar a periodicidade dos exames médicos do pessoal hospi
talar;

promover campanha de educação sanitária 
trabalha no IIUCAM.

procurar identificar a 
infecçoes no HUCAM;

Art. 63 -
a)
b)
c)
d)
e)

manter contato ccnstante com o Serviço de bpidemiologia cia Se
cretaria Estadual cè Saúde e com o Serviço lãdico aos funcioná
rios para apurar a presença de infecção do pessoal do HUCA;;

reunir-se ortiinariamente uma vra 
rente quando for necessário;

eiicíciuru^ar helatõrio : ensal de dados estatísticos para o Servi
ço ce Epideriicloçia ca Secretaria Estadual de Saúde;

Ao Presidente da Gcmissão Permanente ocsrpete: 
coordenar as atividades da Ccrnissão;
deliberar sobre a distribuição de tarefas?
convccír e presidir as sessões;
solicitar as informações necessárias aos trabalhos da Comissão;
nwdar registrar cm. 1 i vm próprio ata cor?, as oonclusces dos 
trabalhos;
apresentarz quando for o caso, relatório con parecer conclcsivo 
ccs trabalhos.

atuar junto aos diversos serviços da Instituição, procurando e- 
ducar, auxiliar e orientar a aplicação das medidas de controle- 
de infecção;

junto ao nessoal que
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drs Disposia cs cedais e ^i sttõpias

foi I, para fins

A
:13:

Parágrafo únioo - A Ccrissãc de licitarão cuando criada devera ter entre 
seus membros ur: elerento estranho ao órgão.

Art. 69 “ Il)quanto,não se instalar o novo Ccnselho de Deliberação Supe - 
rior do 11X711, c acuai Conselho terá todas as atribuições previstas no arti
go 10 do presente Dogiraento.

Art. 70 - Fica preservado o mandato do atual Diretor Superintendeste ate 
o final do rcanoato co atual Feitor.

Art. 65 - ha ausência do diretor Superintendente e seus substitutos ime
diatos, o respcnisãvel, no i.rrento, çelo Pronto Socorro, cecidirã pela solu
ção dos problemas adr-iristrativos de sol\não urgente e imediata em função do 
paciente.

Art. 67 - £ vedado a qualquer mefibro do Corpo Clínico ou funcionário for 
necer certidões, declarações cu recibos, usando o nane ao DUCAÍl, exceto atra 
vês cios setores competentes.

Art. 56 - Denhuma notícia, para divulgação publica, referente a qualquer 
fato relacionado ca:; o podara ser fornecida scr> prévia autorização do 
Diretor Superintendente ou seus substitutos legais.

icrt. 72 - Caberã ao Consellio Depart^rmtal co Centro cior^áico definires 
c .d. .• : y 

. . . u eido c.o : cli ■’ / rior. \

Art. 71 - eleição para o Diretor Suçoerintendcaite se cara en prazo não 
inferior a 60 (sessenta) dias co termino do mandato dnterior.

Art. 63 - ..aalquer utilização da ãrea física do 1IUCA11 devera sor previa- 
raente autorizada pelo Diretor Superintendente.

Parágrafo único - 0 rovo Conselho de Deliberação Superior cteverã ser 
instalado no prazo de 90 (noventa) dias após a anrovsção deste Fegiirento pe
lo Conselho Universitário.
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73 Os casos ci-isos serão sukretidos a cmsÍGeracão do Conselhohrt.f

de Deliberação Superior.

22 D. I.DZnBFO CE 1986.r

:19:

I .

. ■ ............................. - ■ . ’.

N ' -

Mariana
Riscado




