
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO ECU Nº 001/93

Aprova  o  Regimento  Interno  do  Hospital  das 
Clínicas.

O  CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA  UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE GOIÁS, reunido em sessão plenária realizada no dia 20 de abril de 1993, tendo em vista o 
que consta do processo n° 23070.006327/91-41,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, na forma do anexo a esta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogando-se 
as disposições em contrário.

Goiânia, 02 de abril de 1993.

Prof. Ricardo Freua Bufáiçal
Reitor



Anexo à Resolução ECU/nº 01/93

REGIMENTO DO HOSPÍTAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS

TITULO I

DA POLÍTICA, DOS OBJETIVOS E DA MANUTENÇÃO

CAPÍTULO I – DA POLÍTICA HOSPITALAR

Art. 1º - O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás é um 
órgão suplementar  da UFG, vinculado à Reitoria,  e será designado Hospital  das Clínicas, 
classificado como Hospital Próprio da Rede Federal, conforme Portaria nº 111 de 23 de março 
de 1984 do Ministério da Educação.

Art. 2º - O Hospital das Clínicas adotará para sua identificação a sigla 
H.C.

Art. 3º -  O Hospital  das Clínicas  reger-se-á pelo presente Regimento, 
pela legislação pertinente e normas complementares.

Art.  4º -  Considerando  os  objetivos  fundamentais  da  Universidade 
Federal de Goiás – ensino, pesquisa e extensão – a atuação do H.C. está apoiada nos seguintes 
princípios:

a) desenvolvimento  da  assistência,  em  harmonia  com  o  ensino,  a 
pesquisa e a extensão, colocando a paciente no centro das atenções;

b) integração no Sistema Nacional de Saúde, sem prejuízo dos objetivos 
fundamentais da UFG;

c) integração  com  as  Unidades  Assistênciais  da  região  visando  uma 
assistência  regionalizada  e  hierarquizada,  constituindo-se  em  um 
hospital de referência no nível estadual;

d) descentralização do controle de pessoal, de material e de orçamento, 
resguardando-se a unidade normativa da UFG.

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS

Art. 5º - O H.C. tem por objetivos gerais:

a) promover  e  manter  a  saúde da comunidade,  integrando-se com os 
órgãos regionais de assistência a saúde;

b) proporcionar  elevado  padrão  de  formação  e  aperfeiçoamento 
profissional, servindo de campo de pesquisa, ensino e treinamento de 
profissionais da área de saúde.

SEÇÃO I
Da Assistência à Saúde

Art. 6º - O H.C. é um hospital geral atuando, prioritariamente, nas áreas 
de: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica e Clínica Tocogenecológica.



Art.  7º -  O  H.C.  é  um  hospital  de  referência,  que  atuará  no  níveis 
assistências quartenário, terciário, secundário e primário, de acordo com a hierarquização de 
entidades e a regionalização assistencial.

Art.  8º -  A  assistência  à  saúde  será  feita  de  forma  integrada  entre 
ambulatório,  serviços  complementares  e  internação,  obedecendo a  um critério  médico  de 
gravidade nosologico, proporcionando-se, dessa forma, o tratamento progressivo do paciente.

Art.  9º -  O  H.C.,  integrado  com  os  órgãos  de  saúde,  procurará 
desenvolver programas específicos de assistência à comunidade, os quais serão analisados por 
equipe multiprofissional das instituições ou entidades interessadas.

SEÇAO II
Da Formação de Recursos Humanos na Área da Saúde

Art. 10 – O H.C. constituem-se em campo de ensino prático, de maneira 
a atingir os objetivos curriculares dos cursos de graduação na área de saúde.

Art. 11 – O H.C., atendido o disposto no artigo anterior, proporcionará o 
desenvolvimento  da  Residência  na  área  de  saúde,  particularmente  nas  áreas  de  Clínica 
Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica e Clínica Tocoginecológica.

Art. 12 – O H.C. ensejará apoio à Pós-Graduação, em articulação com a 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, obedecendo a planos específicos das unidades de 
ensino da área de saúde.

Art. 13 – O H.C. desenvolverá programas de educação em serviço, para 
as  diferentes  categorias  de  pessoal  da  área  de  saúde,  obedecendo  a  planos  específicos 
aprovados pelo Conselho Diretor, aprimorando a qualidade e mantendo o padrão de serviço 
do hospital.

Parágrafo único – Os recursos para manutenção dos programas referidos 
no “caput” serão oriundos de projetos específicos das unidades da área de saúde ou do próprio 
HC.

SEÇÃO III
Da Formação de Pesquisadores na Área de Saúde

Art.  14 –  O  H.C.  oportunizará  o  desenvolvimento  de  projetos  de 
pesquisa, aprovados pela unidade de origem e pelo seu Conselho Diretor.

Parágrafo  único –  As  pesquisas  serão  desenvolvidas  com  recursos 
oriundos dos projetos específicos, obtidos nos órgãos financiadores.



CAPÍTULO III – DA MANUTENÇÃO

Art. 14 – O H.C. será mantido com recursos oriundos de:

a) dotação consignada no orçamento da Universidade;
b) dotações orçamentárias atribuídas pelo Estado e Município;
c) renda própria; proveniente de convênios e contratos de prestação de 

serviço;
d) doações  e  contribuições  a  título  de  subvenção,  concedidas  por 

autarquias e quaisquer pessoas físicas, jurídicas ou órgãos públicos.

TÍTULO II

DA ESTRUTURA E DA ADMINISTRAÇÃO

CAPÍTULO I – Da Estrutura Organizacional

Art. 16 – A administração do H.C. compreende:

a) Conselho Diretor, como órgão consultivo e deliberativo;
b) Diretoria Executiva;
c) Seções, setores e serviços.

Art. 17 – As seções ligam-se diretamente às diretorias setoriais  e são 
destinadas a reunir atividades complementares.

Art. 18 – Os setores são subdivisões das seções, destinadas a executar 
atividades específicas, que exijam destaque devido ao volume e importância das tarefas.

Art.  19 –  A  Diretoria  Executiva  poderá  criar  comissões  de 
assessoramento, permanentes ou temporárias, conforme a designação do Diretor Geral.

Parágrafo único – Compete às comissões de assessoramento:

a) Estudar os planos e problemas apresentados à sua consideração, 
propondo sugestões;
b) Relatar os processos submetidos à sua apreciação.

Art.  20 – Para o desempenho das atividades  administrativas  do H.C., 
serão designados:

a) Diretores, que são responsáveis pela direção geral e diretorias 
setoriais;
b) Chefes, que são responsáveis pela seções e setores.

CAPÍTULO II – Do Conselho Diretor

Art. 21 – O Conselho Diretor compõe-se de:



a) Diretor Geral do H.C., como seu presidente;
b) Diretores Setoriais do HC.;
c) Diretor da Faculdade de Medicina;
d) Diretor da Faculdade de Enfermagem e Nutrição;
e) Diretor da Faculdade de Farmácia;
f) Diretor da Faculdade de Odontologia;
g) Diretor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública;
h) Diretor do ICB;
i) Um  representantes  da  comunidade  goianiense,  indicado  pelo 
Conselho Deliberativo da Associação de Bairros;
j) Um representante  dos  funcionários  do H.C.,  eleito  pelos  seus 
pares;
k) Um representante do Sistema Estadual de Saúde, indicado pelo 
Secretário de Estado da Saúde;
l) Um representante do corpo docente da Faculdade de Medicina, 
eleito pelos seus pares;
m) Um  representante  do  corpo  docente  da  Faculdade  de 
Enfermagem e Nutrição, eleito pelos seus pares;
n) Representantes estudantis, na proporção de até 1/5 do total  de 
membros  do  Conselho,  indicados  pelo  respectivos  Centros 
Acadêmicos da Área da Saúde, com mandato de um ano, permitida a 
recondução uma vez;
o) Um representante dos assistentes sociais do HC, escolhido por 
seus pares.

Paraf.  1º -  O Conselho  Diretor  será  presidido  pelo  Diretor  Geral  do 
Hospital da Clínicas.

Paraf.  2º -  O  Conselho  Diretor  reunir-se-á,  ordinariamente,  a  cada 
bimestre, considerando, para efeito de quorum, a maioria simples de seus membros.

Paraf. 3º - Os representantes mencionados nas letras i, j, m, n, o e p deste 
artigo terão

Art. 22 – Compete ao Conselho Diretor:

a) Aprovar os planos globais de ação do hospital;
b) Homologar  o  Regimento  Interno  do  hospital  e  suas  eventuais 

modificações, submetendo-o ao Conselho Universitário;
c) Aprovar os convênios a serem firmados pelo hospital;
d) Aprovar o orçamento anual;
e) Propor  ao  Conselho  Universitário  alterações  da  política  e  dos 

objetivos do hospital;
f) Homologar o nome do Diretor Geral,  indicado pela comunidade do 

H.C., e encaminhar ao Reitor para nomeação;
g) Aprovar a execução dos projetos de pesquisa;
h) Aprovar os contratos de prestação de serviços para o hospital;
i) Aprovar regimentos internos das seções;



j) Estabelecer  taxas  a  serem  cobradas  pelos  serviços  prestados  pelo 
hospital;

k) Normatizar as matérias omissas neste Regulamento.

CAPÍTULO III – Da Diretoria Executiva

Art. 23 – A Diretoria Executiva do H.C. é composta de:

a) Diretor Geral, como seu coordenador;
b) Diretores setoriais.

Art. 24 – Compete à Diretoria Executiva:

a) Propiciar integração docente-assistencial;
b) Propor  e  submeter  ao  Conselho  Diretor  os  regimentos  das 
seções;
c) Aprovar  normas  e  procedimentos  para  o  corpo  docente  e 
discente  em  atuação  no  Hospital,  de  comum  acordo  com  as 
respectivas faculdade;
d) Aprovar  as  indicações  para  ocupação  das  funções  de 
coordenação, chefias e outros;
e) Apreciar e submeter ao Conselho Diretor o orçamento anual do 
hospital;
f) Apreciar e submeter ao Conselho Diretor os balanços gerais do 
hospital;
g) Apreciar  e  submeter  ao  Conselho  Diretor  os  contratos  de 
prestanção de serviços para o hospital;
h) Aprovar  medidas  que  dizem  respeito  à  manutenção  da 
austeridade do consumo produtivo, submetendo-as à homologação do 
Conselho Diretor.

CAPÍTULO IV – Da Direção Geral

Art. 25 – A Direção Geral será exercida por um docente da Faculdade de 
Medicina, indicado pela comunidade do HC., homologado pelo Conselho Diretor e nomeado 
pelo Reitor, para mandato de quatro anos.

Paraf. 1º - A comunidade do HC.; a que se refere o presente artigo, é 
constituida por professores das faculdades de Medicina e de Enfermagem e Nutrição e do 
Departamento de Medicina Tropical do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública; dos 
servidores  técnicos-administrativo  do  HC.;  e  dos  alunos  da  Faculdade  de  Medicina  e  de 
Enfermagem e Nutrição.

Paraf. 2º - Responderá pela Direção Geral, nas faltas e impedimentos do 
titular, o diretor setorial na seguinte ordem:

a) Diretor Técnico;
b) Diretor de Serviços Auxiliares;



c) Diretor Administrativo;
d) Diretor de Enfermagem.

Art. 26 – Compete ao Diretor Geral:

a) Presidir e coordenar as reuniões do Conselho Diretor;
b) Presidir  as  reuniões  da  Diretoria  Executiva  e  coordenar  suas 
atividades;
c) Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento;
d) Representar o H.C. nos conselhos superiores da UFG;
e) Representar o H.C. no seu âmbito e fora dele;
f) Exercer o poder disciplinar nos limites de sua competência, de 
conformidade  com  o  disposto  no  Estatuto  e  Regimento  Geral  da 
UFG;
g) Cumprir  e  fazer  cumprir  os  atos  normativos  de  decisões 
emanadas do Conselho Diretor;
h) Assinar, quando receber delegação do Reitor para tal, acordos, 
contratos ou outros instrumentos de interesse do hospital, ouvindo o 
Conselho Diretor;
i) Ordenar  as  despesas,  assinando,  juntamente  com  o  Diretor 
Administrativo, os documentos contábeis a elas pertinentes;
j) Coordenar a elaboração das propostas orçamentárias do hospital 
e submetê-las à aprovação do Conselho Diretor;
k) Elaborar  e  submeter  ao  Conselho  Diretor  o  Plano  Global  de 
Ação do Hospital;
l) Apresentar ao Conselho Diretor o relatório anual do hospital;
m) Verificar, sistematicamente, a situação econômica, financeira e 
operacional  do  hospital,  podendo,  ouvido  o  Conselho  Diretor, 
determinar a reformulação de planejamento e programa de trabalho;
n) Atuar, junto à direção das várias unidades de saúde, no sentido 
de assegurar o alcance dos objetivos  comuns  e o desenvolvimento 
harmônico e eficiente dos programas docentes-assistencias;
o) Zelar  pela  assiduidade e  atividade  dos  componentes  do corpo 
clínico e pessoal técnico-administrativo,  aplicando as penas de sua 
competência, respondendo pessoalmente pela sua omissão;
p) Baixar portarias e instruções de serviço para os diversos órgãos 
do H.C.;
q) Justificar  faltas  e  autorizar  gozo  de  férias  regulamentares  e 
solicitar  a  concessão  de  horas-extras,  encaminhando-as  ao 
Departamento do Pessoal da UFG;
r) Indicar os diretores setoriais, para nomeação pelo Reitor;
s) Indicar o secretário do HC.;
t) Convocar  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias  do  Conselho 
Diretor;
u) Resolver  os  casos  omissos  após  apreciação  do  assunto  pela 
Diretoria  Executiva,  resguardando-se  a  competência  do  Conselho 
Diretor;
v) Participar  das  reuniões  do  Conselho  Departamental  das 
Faculdades  de  Medicina,  Enfermagem  e  Nutrição,  Odontologia, 



Farmácia  e  Bioquímica,  Instituto  de  Patologia  Tropical  e  Saúde 
Pública, Instituto de Ciências Biológicas, quando solicitado;
w) Fornecer declarações oficiais em nome do H.C.

Art. 27 – A Direção Geral conta com:

I) uma secretária, à qual compete:
a) Atender as partes que pleiteiam audiência dos diretores, dando-
lhes conhecimento do assunto a tratar:
b) Elaborar os expedientes da Diretoria Executiva,  bem como os 
relativos às coordenações e comissões;
c) Preparar  exposições,  portarias  e  ordem  de  serviços  sobre 
assuntos específicos da Diretoria Executiva;
d) Encaminhar aos diversos serviços do hospital, processos e outros 
expedientes que dependam de pareceres, consultar e instruções;
e) Zelar pelo bom entrosamento dos serviços do Hospital e todos 
os órgãos da Universidade;
f) Arquivar a correspondência da Diretoria Executiva;
g) Preparar o relatório anual das atividades do hospital;
h) Secretariar  as  reuniões  do  Conselho  Diretor  e  da  Diretoria 
Executiva.

II) uma coordenação de convênios, à qual compete:
a) Elaborar minutas e termos de contratos e convênios que atendam às 

reais necessidades do hospital;
b) Elaborar  rotinas  para  os  setores  competentes,  supervisionar  a 

implantação dos contratos e convênios assinados;
c) Instruir relatórios a serem preenchidos pelos setores encarregados da 

execução dos contratos e convênios, visando o controle e avaliações 
destes;

d) Realizar estudos, com base em relatórios, visando o aperfeiçoamento 
dos contratos e convênios em vigência;

e) Manter contatos com entidades,  a fim de estudar novos contratos e 
convênios, ou para resolver casos omissos durante a vigência dos já 
existentes;

f) Fazer  gestão  junto  aos  órgãos  pagadores  de  fatura  dos  serviços 
prestados para evitar atrasos.

Paraf. Único – O Chefe da Secretária será indicado pelo Diretor Geral.

CAPÍTULO V – Das Diretorias Setoriais

Seção I

Da Constituição e Competência das Diretorias Setoriais

Art. 28 – O H.C. conta com as seguintes diretorias setoriais:



a) Diretoria Técnica;
b) Diretoria de serviços Auxiliares;
c) Diretoria Administrativa;
d) Diretoria de Enfermagem.

Art. 29 – O Diretor Técnico deverá ser médico do quadro de magistério 
ou do quadro do H.C., em efetivo exercício, indicado pelo Diretor Geral, ouvido o Diretor da 
Faculdade de Medicina, quando pertencer ao corpo docente.

Art.  30 –  O  Diretor  dos  Serviços  Auxiliares  deverá  ser, 
preferencialmente,  membro  das  seções  que  compõem  esta  diretoria  e  será  indicado  pelo 
Diretor Geral.

Art. 31 – O Diretor Administrativo será indicado pelo Diretor Geral e 
deverá, preferencialmente, possuir o curso de Administração de Empresas e/ou especialização 
em Administração Hospitalar.

Art. 32 – O Diretor de Enfermagem deverá ser Enfermeiro do quadro do 
H.C., ou do quadro de magistério da FEN., indicado pelo Diretor Geral, ouvido o diretor da 
Faculdade de Enfermagem e Nutrição, quando pertencer ao corpo docente.

Art. 33 – Compete às diretorias setoriais:

a) Organizar e submeter à aprovação da Direção Geral as rotinas de 
trabalho;
b) Supervisionar e orientar as seções a elas subordinadas;
c) Cumprir e fazer cumprir suas atribuições;
d) Apresentar mensalmente relatórios das atividades;
e) Reunir  mensalmente  os  chefes  das  seções  e  setores  para 
avaliação das atividades;
f) Encaminhar  ao  Diretor  Geral  o  seu  regimento  interno  para 
posterior apreciação e aprovação pelo Conselho Diretor.

Art. 34 – Compete aos diretores setoriais:

a) Dirigir as respectivas diretorias, supervisionando e coordenando 
as diferentes seções e serviço que as compõem;
b) Indicar  chefes  de  seção  e  de  setor,  ouvidas  as  autoridades 
técnicas respectivas;
c) Visar o expediente dos serviços a seu cargo encaminhando ao 
Diretor Geral, quando necessário;
d) Cumprir as determinações do Diretor Geral;
e) Planejar  e  propor  métodos  e  normas  para  execução  das 
atividades atribuídas ao órgão sob sua direção;
f) Apresentar ao Diretor Geral relatório mensal das atividades dos 
serviços a seu cargo, bem como dados que lhe forem solicitados;
g) Propor concessão de vantagens aos seus servidores, a designação 
dos chefes de seção e setores, bem como seus substitutos;
h) Propor elogios e penas disciplinares;



i) Assessorar o Diretor Geral no estudo dos assuntos relacionados 
ao hospital.

Seção II – Da diretoria Técnica

Art. 35 – A Diretoria Técnica é o órgão encarregado de proporcionar 
assistência básica ao paciente no setor preventivo, curativo e reabilitativo, firmando-o como 
centro das atenções.

Art. 36 – A Diretoria Técnica tem a seguinte organização estrutural:

I - Diretoria

II – Seções:
a) Seção de Pacientes Externos;
b) Seção de Pacientes Internos;
c) Seção de Medicina de Urgência;
d) Seção de Métodos Diagnósticos;
e) Seção de Hemoterapia.

III – Setores:
a) Setor de Clínica Médica;
b) Setor de Clínica Cirúrgica;
c) Setor de Clínica Pediátrica;
d) Setor de Clínica Geneco-Obstétrica;
e) Setor de Clínica Traumatológica;
f) Setor de Medicina Tropical;
g) Setor de Oftalmo/Otorrino;
h) Setor de Terapia Intensiva;
i) Setor de Laboratório Clínico;
j) Setor de Anatomia Patológica;
k) Setor de Endoscopia;
l) Setor de Radiologia.

Parágrafo  único –  Os  setores  de  Clínica  Médica,  Clínica  Cirúrgica, 
Clínica  Pediátrica,  Clínica  Gineco-Obstétrica,  Clínica  Traumatológica,  Medicina  Tropical, 
Oftalmo/Otorrino  e  Terapia  Intensiva  são  subordinados  à  Seção  de  Pacientes  Internos, 
enquanto  que  os  setores  de  Laboratório  Clínico,  Anatomia  Patológica,  Endoscopia  e 
Radiologia são subordinados à Seção de Métodos Diagnósticos.

Art. 37 – Compete a Diretoria Técnica:

a) planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar as ações no 
âmbito das seções;

b) proporcionar, através das seções clínicas, assistência básica no setor 
preventivo, curativo e reabilitativo;

c) proporcionar,  assistência  médica  ambulatorial  nas  especialidades, 
resguardando-se as prioridades estabelecidas no Art. 6º.



d) Atender, através da Seção de Medicina de Urgência, emergências de 
pacientes internos e externos;

e) Criar, através do Serviço de Exame complementares de Diagnóstico e 
Tratamento dos pacientes internos e externos do hospital;

f) Reunir-se, mensalmente, com os chefes das seções para análise das 
atividade e encaminhar relatório à Diretoria do H.C. e Faculdade de 
Medicina;

g) Levantar outros dados, quando solicitados para fins específicos;
h) Notificar as ocorrências de caráter ético à comissão específica;
i) Proporcionar, através do Setor de Terapia Intensiva, assistência global 

a pacientes críticos.

Art. 38 – As seções de Medicina de Urgência e Pacientes Externos terão 
também chefias de enfermagem.

Art. 39 – O Chefe da Seção de Hemoterapia será um professor, médico 
ou técnico Administrativo de nível superior, da área pertinente.

Art. 40 – O Chefe da Seção de Pacientes Externos será um professor, 
médico ou sanitarista.

Art.  41 –  Responderão  pela  chefia  dos  setores,  os  chefes  dos 
departamentos da F.M., que estarão subordinados, hierarquicamente, às diretoria do H.C. e da 
F.M.

Art.  42 –  Os  chefes  dos  setores  de  Terapia  Intensiva  e  Medicina  do 
Trabalho  serão  professores  e/ou  médicos  efetivos  do  setores  pertinentes,  indicados  pelo 
Diretor Geral, ouvido o Diretor da Faculdade de Medicina.

Art.  43 –  O  Setor  de  Radiologia  terá  também  um  chefe  técnico-
administrativo subordinado hierarquicamente ao chefe do setor.

Art. 44 – Compete às chefias das seções da Diretoria Técnica:

a) Coordenar as atividades inerentes aos seus setores;
b) Propor ao Diretor Técnico alterações no atendimento em suas áreas de 

abrangência, após ouvir os chefes de setores;
c) Participar,  quando  convocados,  das  reuniões  da  Diretoria  Técnica, 

quando deverá apresentar relatório de suas atividades.

Art. 45 – Compete às chefias de setores da Diretoria Técnica:

a) Zelar pelo patrimônio do H.C sob sua guarda;
b) Coordenar  e  supervisionar  as  atividades  assistênciais  e 
científicas do setor;
c) Participar  das  reuniões,  quando  convocados  pelos  chefes  da 
seção;
d) Propor  ao chefe  da seção  alterações  no  atendimento  em suas 
áreas de abrangência.



Parágrafo único – Compete ao Chefe da Seção de Pacientes Externos 
estabelecer, em comum acordo com os chefes dos setores de Seção de Pacientes Internos, o 
número de consulta diárias.

SEÇÃO III – Da Diretoria de Serviços Auxiliares

Art. 46 – A Diretoria de Serviços Auxiliares é o órgão encarregado de 
propiciar as condições necessárias para o bom desempenho das múltiplas atividades (ensino, 
assistência e pesquisa) do H.C..

Art. 47 – A Diretoria de Serviços Auxiliares tem a seguinte organização 
estrutural:

I - Diretoria

II – Seções:

a) Seção de Nutrição e Dietética;
b) Seção de Farmácia;
c) Seção de Serviço Social;
d) Seção de Psicologia;
e) Seção de Odontologia;
f) Seção de Arquivo Médico e Estatístico – SAME.

Art. 48 – Compete a Diretoria de Serviços Auxiliares:

a) Planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar as ações 
a ela subordinadas;
b) Participar, junto a Direção Geral, das atividades de planejamento 
e execução dos planos e projetos relacionados ao H.C.;
c) Avaliar e propor advertências e sanções, bem como elogios aos 
funcionários de suas seções;
d) Distribuir, quantitativa e qualitativamente, em conjunto com os 
chefes das seções, o pessoal de suas diversas seções e setores;
e) Supervisionar as atividades de pesquisa executadas no H.C., nas 
áreas pertinente
f) Reunir-se,  mensalmente,  com  os  chefes  das  seções,  para 
avaliação das atividades;
g) Participar das reuniões da Diretoria Executiva;
h) Participar das reuniões do Conselho Diretor;
i) Apresentar  relatório  mensal  das  atividades  desenvolvidas  à 
Direção Geral.

Art. 49 – A Seção de Nutrição e Dietética tem, por finalidade básica, 
prestar assistência nutricional e dietética, contribuindo para manter, melhorar e recuperar a 
saúde da clientela a que atende por meio de alimentação equilibrada.



Art. 50 – A Seção de Nutrição de Dietética é constituída de uma chefia, à 
qual se subordinam os seguintes setores:

a) Setor de Dietoterapia;
b) Setor de Produção de Alimentos;
c) Setor de Ambulatório;
d) Setor de Lactário.

Art. 51 – Compete à Seção de Nutrição e Dietética:

a) Planejar, organizar, supervisionar, coordenar, controlar, executar 
e avaliar as atividades relativas aos setores;
b) Assessorar  o  Diretor  de Serviços  Auxiliares,  participando das 
atividades de planejamento do H.C.;
c) Assessorar a Comissão de Licitação na aquisição de materiais 
específicos aos setores;
d) Promover e participar de pesquisas na área de saúde da nutrição, 
aprovadas pelo Conselho Diretor;
e) Contribuir  para  a  recuperação  do  paciente,  através  de 
alimentação  adequada,  concorrendo  para  a  educação  nutricional  e 
manutenção  de  sua  saúde,  diminuindo  assim  o  tempo  de 
internamento;
f) Registrar e documentar as operações do processo administrativo 
relacionadas  com  o  fornecimento  de  refeições  à  clientela  sadia  e 
enferma;
g) Fornecer ao Diretor de Serviços Auxiliares os dados estatísticos 
para avaliação e controle dos serviços executados;
h) Participar da integração docente-assistencial;
i) Elaborar,  desenvolver e  avaliar  treinamentos  para pessoal  dos 
setores;
j) Criar  condições  para  o  desenvolvimento  das  atividades  como 
participar do ser planejamento;
k) Participar dos projetos de extensão à comunidade.

Art. 52 – A Seção de Farmácia é um órgão de natureza técnica-científica 
e tem como finalidade:

a) Manter  assistências  nas  áreas  de  medicamentos,  análises  clínicas  e 
radiosótopos  “in  vitro”,  integrada  com  os  serviços  técnicos  e 
administrativos do hospital e ao serviço de exames complementares, 
de diagnóstico e tratamento;

b) Participar  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  propostas 
pela Faculdade de Farmácia, oferecendo condições adequadas a estas 
atividades para os futuros profissionais farmacêuticos e farmacêuticos 
bioquímicos;

c) Desenvolver  trabalho  de  atendimento  assistencial  farmacêutico,  de 
pesquisa clínicas e de análises radiosotópicas no hospital.



Art.  53 –  A  Seção  de  Farmácia  será  dirigida  por  um  profissional 
Farmacêutico  e/ou  Farmacêutico-Bioquímico  com  conhecimentos  específicos  na  área  de 
farmácia hospitalar.

Art. 54 – Compete a Seção de Farmácia:

a) Participar  da  definição  das  diretrizes  da  política  de  saúde  no 
H.C.,  no  que  concerne  à  sua  área,  juntamente  com  o  Conselho 
Diretor;
b) Planejar, coordenar, executar e avaliar todas as ações da Seção 
de Farmácia;
c) Desenvolver programas de pesquisa no campo de suas atividade, 
aprovados pelo Conselho Diretor;
d) Estabelecer programas de treinamento de pessoal nas áreas de 
farmácia hospitalar;
e) Apresentar  documentação  estatística  e  relatórios  mensais  das 
atividades  desenvolvidas  pela  seção  ao  Diretor  de  Serviços 
Auxiliares;
f) Reunir-se mensalmente com os chefes de setores para avaliação 
de sua atividades;
g) Assessorar  a  Diretoria  de  Serviços  Auxiliares  nas  questões 
pertinentes à Farmácia hospitalar;

Art. 55 – A Seção de Serviço Social é o órgão encarregado de atuar no 
processos sociais, mediante a utilização da metodologia do Serviço Social, visando contribuir 
para melhoria do nível da saúde da população e a democratização dos serviços prestados.

Art. 56 – A Seção de Serviço Social é constituída de uma chefia à qual se 
subordinam os seguintes setores:

a) Setor  de  Ambulatório  e  Unidade  de  Emergência  (programas 
educativos e atendimento);
b) Setor  de  clínicas  (programas  educativos  e  atendimento  nas 
clínicas cirúrgicas, médica, pediátrica, obstétrica, tropical, ortopédica 
e U.T.I.);
c) Setor de extensão (programas de integração docente-assistencial 
em áreas prioritárias definidas pela chefia da seção, juntamente com a 
Diretoria e/ou pelas unidades de ensino da área da saúde).

Art. 57 – Compete à Seção de Serviço Social:

a) Assessorar a Diretoria de Serviços Auxiliares na definição das 
diretrizes  da  política  de  saúde,  no  H.C.,  definidas  pelo  Conselho 
Diretor;
b) Planejar, coordenar, executar e avaliar todas as ações da Seção 
de  Serviço  Social,  encaminhando  relatório  mensal  à  Diretoria  de 
Serviços Auxiliares;
c) Distribuir  o  pessoal  técnico  e  administrativo  da  seção  nos 
diversos setores;



d) Elaborar,  executar  e  avaliar  pesquisas  que  possam  contribuir 
para análise da realidade social, de forma a subsidiar as prioridades 
das seções da instituição.

Art. 58 – A Seção de Psicologia tem como finalidade:

a) Fazer análise de comportamento dos indivíduos,  estudando os 
fatores  psicológicos  que  intervêm  no  diagnóstico,  tratamento  e 
prevenção das enfermidades mentais  e dos distúrbios emocionais e 
psicossomáticos;
b) Participar dos aspectos educativos e de pesquisas aprovadas pelo 
Conselho Diretor;
c) Participar de programas docentes-assistenciais.

Art. 59 – A Seção de Psicologia é constituida de uma chefia à qual se 
subordinam os seguintes setores:

a) Setor de Psicologia para Pacientes Internados;
b) Setor de Psicologia para Pacientes Externos.

Art. 60 – Compete à Seção de Psicologia:

a) planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar  as  ações  da  seção  de 
psicologia;

b) propor à autoridade competente o quadro de pessoal da seção bem 
como suas alterações;

c) distribuir o pessoal técnico e administrativo nos seus diversos setores;
d) apresentar mensalmente a documentação estatística para o exercício 

seguinte;
e) elaborar  relatório  mensal  das  atividades  e  planejamento  para  o 

exercício  seguinte,  encaminhando-o  à  Diretoria  de  Serviços 
Auxiliares;

f) propor,  ao  Diretor  de  Serviços  Auxiliares,  convênios  para  fins  de 
campos de estágio;

g) distribuir e coordenar os estágios de Psicologia nas áreas específicas;
h) assessorar a Diretoria de Serviços Auxiliares do H.C., nas questões 

pertinentes à Seção de Psicologia;
i) reunir-se mensalmente com os chefes de setores para avaliação de sua 

atividades e apresentar relatório ao Diretor de Serviços Auxiliares;
j) exercer outras atribuições que lhe forem comentidas.

Art. 61 – A Seção de Odontologia é o órgão encarregado de promover, 
realizar e manter a saúde oral dos pacientes no nível preventivo, curativo e de reabilitação.

Art. 62 – A seção de Odontologia é constituída de uma chefia à qual se 
subordinam os seguintes setores:

a) Setor de Ambulatório;
b) Setor de Unidade de Urgência.



Art. 63 – Compete à Seção de Odontologia:

a) assessorar na definição das diretrizes da política de saúde no H.C., 
estabelecidas pelo Conselho Diretor;

b) planejar,  coordenar,  executar e avaliar  todas as ações da Seção de 
Odontologia;

c) desenvolver  programas  de  pesquisa  no  campo  de  suas  atividades, 
desde que aprovados pelo Conselho Diretor;

d) estabelecer  programas  de  treinamento  de  pessoal  nas  áreas  de 
odontologia;

e) propiciar  convênios  para  fins  de  campo  de  estágio  proposto  pela 
Faculdade de odontologia e aprovados pelo Conselho Diretor;

f) distribuir e coordenar os estágios nas áreas específicas;
g) representar e assessorar o Diretor de Serviços Auxiliares do hospital 

nas questões pertinentes à Odontologia quando solicitado;
h) apresentar  documentação  estatística  e  relatórios  mensais  das 

atividades desenvolvidas pela seção;
i) reunir-se, mensalmente, com os chefes de setores para avaliação de 

suas atividades.

Art.  64 –  A  Seção  de  Arquivo  Médico  e  Estatístico  é  o  órgão 
encarregado  de  planejar,  coordenar,  controlar  e  executar  o  serviço  de  registro  geral  do 
paciente, arquivo médico e estatístico do hospital.

Art. 65 – A Seção de Arquivo Médico e Estatístico é constituída de uma 
chefia, à qual se subordinam os seguintes setores:

a) Setor de Registro Geral;
b) Setor de Arquivo Médico;
c) Setor de Estatística.

Art.  66 –  A  Seção  de  Arquivo  Médico  e  Estatístico  será  dirigida, 
preferencialmente, por um profissional de graduação e/ou especialização em Arquivo Médico 
e Estatístico.

Art. 67 – Compete à seção de Arquivo Médico e Estatístico:

a) matricular  ou registrar  o paciente no H.C.,  fazendo o seu controle 
desde sua matrícula até a alta;

b) marcar e controlar as consultas nos ambulatórios do hospital e fazer 
todos os procedimentos para internação;

c) coligir, ordenar e elaborar levantamento estatístico mensal e anual do 
movimento dos pacientes atendidos no H.C.;

d) coletar, ordenar, classificar e preservar todos os dados referentes ao 
paciente, através do prontuário médico;

e) fazer levantamento estatístico do movimento da pacientes e análise 
qualitativa do desenvolvimento das atividades médico-cirúrgicas do 
hospital;



f) fornecer dados estatísticos e permitir acessibilidades às informações 
dentro das normas do H.C.;

g) realizar e incentivar pesquisas médico-científicas e sociais;
h) distribuir,  qualitativa  e  quantitativamente,  o  pessoal  técnico-

administrativo nos três setores do SAME;
i) apresentar, mensalmente à Diretoria de Serviços Auxiliares, relatório 

estatístico de todas as atividades desenvolvidas no H.C.;
j) reunir-se,  periodicamente,  com  chefes  de  setores  e  demais 

funcionários, para avaliação das atividades desenvolvidas pela seção.

SEÇÃO IV

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Art.  68  –  A  Diretoria  Administrativa  é  o  órgão  encarregado  do 
planejamento,  promoção,  supervisão,  coordenação,  controle  e  avaliação  das  atividades 
administrativas do hospital.

Art.  69 –  A  Diretoria  Administrativa  tem  a  seguinte  organização 
estrutural:

I - Diretoria

II - Seções

a) Seção de Finanças
b) Seção de Material
c) Seção de Atividades Gerais
d) Seção de Manutenção e Raparos
e) Seção de Recursos Humanos
f) Seção de Pessoal
g) Seção de Lavanderia

III - Setores

Paraf.  1º -  A  Diretoria  Administrativa  disporá  de  um  Assessor  do 
Diretor.

Paraf. 2º - A Diretoria Administrativa se subordina a CIPA do H.C..

Art. 70 – Compete ao Diretor Administrativo:

a) elaborar e submeter à apreciação do Diretor Geral o orçamento anual 
do hospital;

b) propor ao Diretor Geral normas e procedimentos para as atividades 
administrativas do hospital;

c) indicar ao Diretor Geral nomes para constituição das comissões de 
assessoramento  e  preenchimento  das  funções  de  coordenação  e 
chefias;



d) planejar, coordenar,  supervisionar e controlar as atividades da área 
administrativa.

Art. 71 – A Seção de Finanças é constituída de uma chefia à qual se 
subordinam os seguintes setores:

a) Setor de Contabilidade;
b) Setor de Controle Orçamento;
c) Setor de Apropriação de Custos;
d) Setor de Contas Hospitalares.

Parágrafo único – A chefia da seção de finanças será exercida por um 
contabilista.

Art. 72 – Compete à Seção de Finanças:

a) registrar a movimentação dos recursos financeiros do hospital;
b) promover  a  escrituração  contábil,  levantando  demonstrativo 

financeiro, balancetes de verificação; posição de contas a pagar e a 
receber,  informando,  em  épocas  determinadas,  ou  sempre  que 
solicitado, sobre os dados constantes do seu registro, para efeito de 
análise econômico-financeiro;

c) controlar  a  movimentação  e  execução  de  recursos  extra-
orçamentários oriundos de convênios;

d) elaborar  e  encaminhar  as  prestações  de  contas  dos  recursos 
provenientes dos convênios;

e) emitir e controlar a emissão de guias de recolhimento e/ou receita;
f) levantar  os  balanços  gerais  do  hospital,  obedecidas  as  disposições 

legais,  estatutárias  e  regimentais  pertinenetes,  encaminhando-os  à 
Reitoria;

g) colaborar na confecção de orçamentos, coligindo dados, organizando 
è sistematizando informações que possam projetar efetivamente,  as 
tendências futuras e, de outra parte, registrar os fatos orçamentários 
em suas diversas etapas e graus contábeis, notadamente os que dizem 
respeito à contas de receita e dispesa;

h) supervisionar  os  serviços  executados  pelos  setores  sob  sua 
responsabilidade;

i) executar  outras  atividades  correlatas  ou necessárias  à eficiência  de 
suas atribuições específicas ou que lhe sejam cometidas pelo Diretor 
Administrativo.

Art. 73 – A Seção de Material  é constituída de uma chefia à qual se 
subordinam os seguintes setores:

a) Setor de Compras;
b) Setor de Almoxarifado;
c) Setor de Controle de Estoque;
d) Setor de Patrimônio.

Art. 74 – Compete à Seção de Material:



a) prover  o  abastecimento  do  hospital  do  material  que  se  fizer 
necessário, exercendo o controle sobre todas as solicitações emanada 
dos diversos setores que o compõem;

b) manter  rigoroso  controle  dos  bens  patrimoniais  e  do  material  de 
consumo,  efetuando  registros  sistemáticos,  com  os  respectivos 
cadastramentos;

c) elaborar, com base no consumo médio mensal, a previsão anual de 
consumo;

d) planejar,  supervisionar,  coordenar  e  controlar  todas  as  atividades 
ligadas à administração de material.

Art. 75 – A Seção de Atividades Gerais é constituída de uma chefia à 
qual se subordinam os seguintes setores:

a) Setor de Protocolo;
b) Setor de transporte;
c) Setor de Portaria e Vestiário;
d) Setor de Higienização Hospitalar.

Art. 76 – Compete à Seção de Atividades Gerais:

a) manter um serviço de Protocolo condizente com as necessidades do 
hospital, racionalizando a tramitação processual;

b) dinamizar o fluxo de documentos,  ordenando os processos que lhe 
foram confiados para guarda, de modo a permitir a reconstituição, a 
qualquer tempo, dos atos administrativos;

c) manter  sob  controle  a  programação  do  uso  dos  veículos, 
condicionando-a  às  necessidades  setoriais  do  hospital,  adotando 
providências quanto à sua manutenção e conservação;

d) exercer o comando dos serviços de portaria, controle de segurança e 
do acesso de pessoas na área do hospital;

e) supervisionar e controlar todos serviço de limpeza e higienização do 
hospital.

Art. 77 – A Seção de Manutenção e Reparos compreende:

a) Setor de Manutenção e Conservação;
b) Setor Técnico Telefônico.

Art. 78 – Compete à Seção de Conservação e Reparos:

a) manter em boas condições de funcionamento as instalações elétricas, 
hidráulicas,  de gás,  de vapor,  comunicações,  de ar  condicionado e 
outros;

b) manter,  em  boas  condições  de  funcionamento,  as  caldeiras,  os 
incineradores, as bombas, o equipamento do transporte horizontal e 
vertical e o equipamento contra incêndio;



c) reformar  e  preparar  máquinas,  aparelhos  e  instrumentos  móveis, 
utensílios e outras peças de uso no hospital;

d) registrar, sistematicamente, os dados de suas atividades;
e) supervisionar os contratos de manutenção e outras atividades afins.

Art. 79 – A Seção de Recursos Humanos compreende:

a) Setor de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal;
b) Setor de Administração de Recursos Humanos.

Art. 80 – Compete à Seção de Recursos Humanos:

a) planejar, organizar, desenvolver, coordenar, controlar técnica capazes 
de promover o desempenho eficiente de pessoal;

b) criar, manter e desenvolver um contigente de recursos humanos com 
habilidade  e  motivação  para  levar  o  hospital  a  atingir  os  seus 
objetivos;

c) criar, manter e desenvolver condições organizacionais de aplicação, 
desenvolvimento e satisfação plena dos recursos humanos e alcance 
dos objetivos individuais;

d) alcançar eficiência e eficácia com os recursos humanos disponíveis.

Art. 81 – A Seção de Pessoal compreende:

a) Setor de Administração de Pessoal;
b) Setor de Controle de Pessoal.

Art. 82 – Compete à Seção de Pessoal:

a) estudar, orientar, coordenar, supervisionar e controlar a administração 
de pessoal;

b) executar  atividades  concernentes  à  interpretação  de  regulamentos, 
leis, ordens e pareceres em processos;

c) obter  e  assegurar  a  cooperação  e  o  eficiente  desempenho  dos 
servidores no exercício de suas atribuições;

d) orientar e fiscalizar o cumprimento das obrigações direitos e deveres 
por parte dos servidores;

e) assessorar a direção do hospital em assuntos ligados à administração 
de pessoal.

Parágrafo  único –  A  Seção  de  Pessoal  do  H.C.  é  subordinada 
tecnicamente ao Departamento do Pessoal da Universidade.

Art. 83 – A Seção de Lavanderia compreende:

a) Setor de Controle e Distribuição de Roupas;
b) Setor de Costura.

Art. 84 – Compete à Seção de Lavanderia:



a) fazer a coleta, distribuição e controle de roupas;
b) executar o serviço de lavar, secar e passar;
c) confeccionar peças novas e consertar as estragadas;
d) manter em boa guarda a roupa dos pacientes internados;
e) fazer o levantamento mensal da roupa em uso no hospital.

SEÇÃO V

DA DIRETORIA DE ENFERMAGEM

Art. 85 – A Diretoria de Enfermagem é o órgão encarregado de prestar 
assistência  ao  paciente  nas  áreas  preventiva,  curativa  e  reabilitativa,  realizar  e  auxiliar 
pesquisas, colaborar com os programas de ensino das Faculdades da área de Saúde das IES, 
bem como, desenvolver atividades de extensão.

Art.  86 –  A  Diretoria  de  Enfermagem  tem  a  seguinte  organização 
estrutural:

I - Diretoria

II - Setores

a) Enfermagem em Ambulatório;
b) Enfermagem em Endoscopia;
c) Enfermagem em Urgência;
d) Enfermagem em Pediátrica;
e) Enfermagem  em  Cirurgia,  Genecologia,  Oftalmo  e 

Otorrinolaringologia;
f) Enfermagem em Clínica Médica;
g) Enfermagem em Doenças Tropicais, Dermatologia e Tisiologia;
h) Enfermagem em Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia Plástica;
i) Enfermagem em Obstetrícia e Neonatologia;
j) Enfermagem em Centro Cirúrgico;
k) Enfermagem em Central de Material (preparo e esterilização);
l) Enfermagem em Terapia Intensiva;
m) Enfermagem em Serviço Dialítico.

Parágrafo único – A Diretoria de Enfermagem disporá de um assessor 
do Diretor.

Art. 87 – Compete ao Diretor de Enfermagem:

a) planejar, organizar, supervisionar e avaliar as ações de enfermagem 
centradas  nas  necessidades  bio-psico-espirituais  do  paciente,  nas 
áreas preventivas, curativa e de reabilitação;

b) garantir  a  qualidade  de  assistência  de  enfermagem  prestada  aos 
pacientes;

c) realizar e colaborar em pesquisa na área de saúde;



d) distribuir, quantitativa e qualitativamente, o pessoal de enfermagem 
nos diversos setores;

e) assessorar a Comissão de Licitação na aquisição de equipamentos e 
materiais específicos dos setores;

f) participar  do  planejamento,  execução  e  avaliação  de  programas 
docentes assistenciais;

g) prestar consultoria e parecer sobre matéria de enfermagem;
h) planejar,  em conjunto com os docentes,  as atividades  de estágio a 

serem desenvolvidas no hospital;
i) propor  medidas  administrativas  cabíveis,  referentes  ao pessoal  que 

lhe é subordinado, na forma de normas vigentes;
j) convocar,  mensalmente,  supervisoras  de  setores  para  reunião 

ordinária;
k) aprovar  escalas  de férias  e  de trabalho,  observando os  necessários 

rodízio e de turno;
l) distribuir  um  sistema  de  avaliação  para  verificar  a  qualidade  de 

assistência de enfermagem prestada;
m) avaliar,  freqüentemente,  a  eficiência  do  trabalho  do  pessoal  de 

enfermagem  para  fins  de  apreciação  de  mérito  e  pesquisa  da 
necessidade de treinamento;

n) elaborar  o  relatório  anual  sobre  as  atividades  de  enfermagem  e 
encaminhá-lo ao Diretor Geral;

o) participar  da  Comissão  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar, 
planejamento  programas  que  visem  à  prevenção  e  controle  de 
infecção, acidentes e complicações no ambiente de trabalho;

p) avaliar e atualizar, periodicamente, as normas, rotinas e técnicas dos 
setores;

q) promover condições favoráveis ao aprendizado efetivo, contribuindo, 
dessa maneira, com as instituições formadores;

r) convocar  todo  pessoal  da  enfermagem  para  reuniões  quando 
necessário.

TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 88 – A internação dos pacientes será feita na seguinte ordem de 
preferência:

a) observando-se nosologias prevalentes e a necessidade de cada caso, 
baseado na morbilidade;

b) casos de interesse científico.

Art.  89 –  Desde  que  registrados,  os  doentes  deverão  submeter-se  às 
normas do hospital, podendo ser excluídos os que se negarem a tal observância.



Art.  90 –  Os  prontuários  médicos,  bem  como  toda  a  documentação 
referente aos pacientes, pertecem ao paciente, sob a guarda e responsabilidade do H.C., e dele 
não poderão ser retirados, sem autorização da Direção Geral.

Art. 91 – A divulgação de notícias à imprensa é privativa da Direção 
Geral.

Art.  92 –  É  vedado  aos  membros  do  corpo  clínico,  técnico  e 
administrativo o fornecimento de declarações oficiais de qualquer natureza em nome do H.C.

Art. 93 – O atual Diretor Geral do HC, permanecerá no cargo até seis 
meses após o término do mandato do Reitor.

Art. 94 – Este regimento poderá ser modificado, no todo ou em parte, por 
proposição do Conselho Diretor do HC ao Conselho Universitário.

Art. 95 – O presente Regimento entra em vigor a partir da data de sua 
aprovação pelo Egrégio Conselho Universitário.
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