
24/05/2022 10:39 SEI/Unifesp - 1122808 - Resolução

https://sei.unifesp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1233713&infra_sistem… 1/8

CONSELHO ESTRATÉGICO DO HOSPITAL SÃO PAULO/ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Resolução nº 02/2022/2022/CONSELHO ESTRATÉGICO DO HOSPITAL SÃO PAULO/ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

São Paulo, 24 de maio de 2022.

  RESOLUÇÃO CONSEHSP 02/2022 de 24 de maio de 2022.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTRATÉGICO DO HOSPITAL SÃO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIFESP

 

DISPÕE SOBRE REGIMENTO GERAL DO HOSPITAL SÃO PAULO – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIFESP (HSP-HU).

 

O CONSELHO ESTRATÉGICO DO HOSPITAL SÃO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
PAULO (ConsEHSP), no uso de suas atribuições previstas pelo instrumento de Acordo de Cooperação celebrado entre a UNIFESP e SPDM para o
compartilhamento do Hospital São Paulo-Hospital Universitário, e

CONSIDERANDO a Portaria º 206 de 21 de janeiro de 2.022 da Unifesp, que designa O Prof. Dr. Fulvio Alexandre Scorza como Presidente do
Conselho Estratégico do HSP-HU da Unifesp, em cumprimento ao parágrafo primeiro da cláusula décima primeira do Acordo de Cooperação
celebrado entre a UNIFESP e a SPDM;

CONSIDERANDO a Cláusula Décima Segunda, inciso VI do Acordo de Cooperação que rege a relação entre a Unifesp e a SPDM, onde compete
ao Conselho Estratégico do HSP-HU da Unifesp, manter atualizado o Regimento Geral do HSP/HU, em consonância com a previsão estatutária da
Unifesp e da SPDM;

CONSIDERANDO o processo de reestruturação gerencial e recuperação do HSP-HU desencadeada em janeiro de 2022, com o objetivo de
“promover inovação do modelo de gestão visando a sustentabilidade e à produtividade”;

CONSIDERANDO a ausência de um documento que estabeleça normas em relação a estrutura e funcionamento do HSP-HU;

CONSIDERANDO as urgentes ações em andamento diante do contexto de crise do HSP-HU e do plano de recuperação, assim como em resposta
às medidas constantes no plano de ação para o fortalecimento da governança do HSP-HU;

CONSIDERANDO a decisão proferida em sessão extraordinária do Conselho Estratégico do HSP-HU da Unifesp (ConsEHSP), ocorrida no dia 20
de maio de 2022, onde foi aprovado, por unanimidade, o Regimento Geral do Hospital São Paulo – Hospital Universitário da Unifesp,
conforme SEGUE:

 

 

REGIMENTO GERAL

DO HOSPITAL SÃO PAULO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIFESP

 

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DA NATUREZA JURÍDICA

Artigo 1º - O Hospital São Paulo, doravante denominado de HSP-HU, possui sede à Rua Napoleão de Barros nº 715, é de propriedade da SPDM
(Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), entidade civil privada sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, e é constituído por
Unidades de Internação, Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), Centro Cirúrgico e Obstétrico, Tratamento Intensivo, Pronto
Socorro, Pronto Atendimento e Ambulatórios e, ambientes de ensino e ambientes administrativos e industriais que dão suporte às atividades
acadêmico-assistenciais.

Ú
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Parágrafo único – O HOSPITAL SÃO PAULO – HSP presta serviços ao  Sistema Único de Saúde (SUS), estando contratualizado com a
Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo – SES, inserido na Rede de Atenção à Saúde (RAS) regionalizada e hierarquizada de ações e
serviços de saúde consistentes na prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais, veiculada pela prática acadêmico-assistencial e de treinamento
em serviço (residências médica e multiprofissional), visando à garantia da atenção integral à saúde da população que habita o território da região de
saúde da qual faz parte e de outras regiões de saúde do país, de acordo com a pactuação realizada com a gestão estadual do SUS.

 

SEÇÃO II

HOSPITAL DE ENSINO – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIFESP

Artigo 2º - O HOSPITAL SÃO PAULO é reconhecido como Hospital de Ensino conforme Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.704, de
17/08/2004, e as recertificações atestadas pelas Portarias Interministeriais MEC/MS n.º 3.195, de 24/12/2008; 334, de 01/03/2011; 1.116, de
06/06/2013; 420, de 17/03/2014; 2.302, de 30/07/2018, em atendimento à Portaria Interministerial nº 1.000, de 15/04/2004 com a reedição pela
Portaria Interministerial de nº 2.400, de 02/10/2007, e funciona como HOSPITAL UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP desde a sua inauguração, e atualmente essa relação jurídica está especificada e delimitada no acordo de cooperação celebrado entre as
partes, de acordo com o Art. 2o da Lei nº 2.712/1956.

Parágrafo único - A UNIFESP e a SPDM, ao longo dos anos, colaboram no HSP/HU em sua missão de prestar assistência à saúde da população,
com qualidade e segurança, visando o seu bem-estar, assim como oferecer condições necessárias à formação de estudantes da graduação e pós-
graduação(stricto e lato sensu), à pesquisa básica, translacional e clínica, e às ações extensionistas vinculados aos programas e projetos sociais,
alinhada à visão de ser um Hospital de Ensino, integrante da rede de Hospitais Federais no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, reconhecido
pela excelência da assistência, do ensino e da geração de conhecimento com relevância social, e tem como valores a equidade, a ética, o respeito
pela dignidade humana e a qualidade do atendimento.

 

SEÇÃO III

DAS FINALIDADES

Artigo 3º – O HOSPITAL SÃO PAULO – HSP/HU, tem por missão promover um ambiente adequado voltado à assistência à saúde aos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) em média e alta complexidade, bem como às práticas acadêmicas do ensino, da pesquisa e da extensão.

Parágrafo único – Para a consecução de seus objetivos como Hospital Universitário cabe ao HSP/HU:

I.  A realização das atividades de ensino de graduação e de pós-graduação para estudantes da UNIFESP;
II. A educação permanente e integração transdisciplinar e interprofissional das atividades docentes-assistenciais, de apoio à pesquisa e

desenvolvimento de ações de extensão universitária;
III. A melhoria na prestação de serviço de assistência à saúde para população como unidade assistencial integrada ao Sistema Único de Saúde

(SUS); e
IV. Regular as atividades relacionadas à assistência, ensino, pesquisa e extensão de forma compartilhada no âmbito do HSP/HU.

 

Artigo 4º - O Hospital São Paulo, conforme o acordo de cooperação existente, servirá como Hospital Universitário da UNIFESP – HSP/HU,
mediante os seguintes pilares:

I. Direção colegiada bipartite em nível estratégico e de gerenciamento, com a participação conjunta e cabível das instâncias assistenciais,
acadêmicas e de gestão da área de saúde; 

II. Planejamento integrado entre as áreas acadêmica, assistencial e gerencial; 
III. Integração entre a pesquisa pré-clínica e clínica;
IV. Articulação e promoção da convergência de conhecimento, por meio da interação multicampi e interdisciplinar da UNIFESP, e das parcerias

público-público e público-privadas; 
V. Manutenção do conceito e promoção da prática de integração docente assistencial, adequando-se às atividades de ensino em serviço;

VI. Complementariedade de serviços com a definição de responsabilidades de cada unidade ou órgão do sistema previstas em resoluções,
portarias, regimentos, protocolos, e manuais, além dos mecanismos vigentes de comunicação e divulgação interna e externa;

VII. Criação de condições para que os princípios da transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, e interprofissionalidade ou de formação de
equipes interprofissionais possam se consolidar e serem ampliadas;

VIII. Atuação tendo por base programas interdisciplinares e interprofissionais, em que o ensino, a pesquisa e a assistência se deem
indissociadamente, considerando a modalidade de vínculos funcionais (Regime Jurídico Único (RJU) e Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT)) assistenciais e acadêmicos, sem que a base sejam as disciplinas departamentais, e sim a diversidade profissional em temas
convergentes de atuação;

IX. Fomento a ações, programas e projetos de educação, ciência, tecnologia e inovação, a partir da articulação das dimensões acadêmico-
assistencial e de gestão, visando a produção e disseminação de conhecimento em saúde e bem-estar, a formação de pessoas, o planejamento,
monitoramento, e avaliação de políticas públicas; e  

X. Busca pela transformação social, qualidade e promoção da vida de usuário (a)s do SUS, assim como de discentes, docentes, servidor(e/a)s,
funcionários (as) e pesquisador(e/a)s da saúde e educação como o centro das ações e metas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável
e redução das desigualdades sociais.

 

SEÇÃO IV

DAS ATIVIDADES DO HSP/HU

Artigo 5º - O HSP/HU assegurará as condições para atuação das áreas acadêmicas, a fim de:
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I. Manter condições para desenvolver atividades de ensino e pesquisa nas dependências do HSP/HU, incluindo cursos de graduação, programas
de pós-graduação de diversos departamentos e disciplinas acadêmicas e órgãos complementares da UNIFESP;

II. Abrigar em caráter permanente, contínuo e prioritário, estudantes de graduação e de pós-graduação (lato e stricto sensu), dos programas de
Residência Médica e de Residência Multiprofissional da UNIFESP, acompanhados didático-pedagogicamente por docentes, preceptores e
pesquisadores da UNIFESP; e

III. Desenvolver ações, programas e projetos de extensão universitária, de pesquisa, de assistência e de inovação tecnológica, social e em
políticas públicas, nas diversas áreas de conhecimento e campi da UNIFESP.

Parágrafo primeiro. As atividades acadêmicas ocorrerão sob o planejamento, acompanhamento e gestão do CoEPE junto às áreas responsáveis da
Unifesp e d HSP/HU, a partir das diretrizes aprovadas no ConsEHSP.

Parágrafo segundo. O HSP/HU é o principal campo de estágio, de ensino em serviço, e de residência médica e multiprofissional da UNIFESP,
podendo abrigar estudantes e residentes de outros campi, observando-se as diretrizes e resoluções nacionais pertinentes, em especial o regimento da
Congregação da EPM junto a COREME e da ProEC junto a COREMU.

Parágrafo terceiro. As pesquisas desenvolvidas no HSP/HU serão aprovadas pelo Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão (CoEPE) e submetidas
ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (CEP-UNIFESP), seguindo os fluxos nas instâncias da UNIFESP, em conformidade com as diretrizes
da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do Ministério da Saúde e demais legislações aplicáveis.

Parágrafo quarto. É responsabilidade da UNIFESP acompanhar e supervisionar, por intermédio da EPM e EPE, as atividades dos estudantes de
graduação, as atividades dos residentes vinculados à UNIFESP; as atividades de pesquisa vinculadas aos programas de pós-graduação e de extensão
(Programas e Projetos) da UNIFESP no âmbito do HSP/HU.

 

 

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

SEÇÃO I

DOS IMÓVEIS, BENS E SUPRIMENTOS

Artigo 6º - As atividades assistenciais e administrativas do HSP/HU serão exercidas em edifícios próprios ou alugados pelas partes, incluindo parte
do imóvel da área cedida pela SPDM à UNIFESP por meio do Termo de Cessão de Direito Real de Uso para uso compartilhado das alas "a" e "b"
do HSP/HU, local em que a UNIFESP poderá aportar recursos de investimentos.

Artigo 7º - Os suprimentos e todos os insumos utilizados no HSP/HU serão adquiridos separadamente pela SPDM e pela UNIFESP, conforme
legislação própria aplicável, sendo eles geridos pela Superintendência do HSP/HU, por intermédio de suas diretorias, devendo emitir relatórios
sempre que for necessário, no mínimo com periodicidade anual, constando a destinação dos materiais de consumo e médico hospitalares.

Parágrafo único. O controle, acompanhamento e rastreabilidade deverá ocorrer de forma a permitir a identificação separada, com informações e
relatórios extraídos diretamente de cada sistema. 

 

SEÇÃO II

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E POLÍTICA DE DADOS

Artigo 8º - Caberá à UNIFESP em conjunto com suas Unidades Universitárias e à SPDM tomarem as providências para encaminhar, debater e
submeter à deliberação das devidas instâncias, a política de dados estratégicos e tecnologia de informação relacionados ao HSP/HU, incluindo as
normas de Proteção de dados (LGPD).

 

 

SEÇÃO III

GESTÃO DE PESSOAS

Artigo 9º - O quadro de recursos humanos do HSP/HU é constituído por:

I. Empregados da SPDM, sob regime celetista – CLT; e
II. Servidores públicos da UNIFESP, sob o Regime Jurídico Único/RJU (Lei 8112/1990), integrantes do Plano de Carreira dos Técnico-

Administrativos em Educação/PCCTAE (Lei 11.091/2005);
III. Trabalhadores terceirizados, conforme estabelecido em contrato.

Parágrafo primeiro. A gestão de recursos humanos e as diretrizes referentes aos profissionais que atuam no HSP/HU devem ser estabelecidas pela
UNIFESP (no caso dos servidores/RJU) e pela SPDM (no caso dos empregados/CLT), e executadas pelas áreas/órgãos responsáveis, de acordo com
este Regimento Geral e em conformidade com as respectivas políticas institucionais, nos termos da lei.

Parágrafo segundo. É responsabilidade da UNIFESP, em consonância com os Departamentos Acadêmicos, realizar o concurso para ingresso dos
servidores TAEs no quadro do HSP/HU, atuar no controle dos respectivos cargos, garantindo o acesso e permanência desses servidores no âmbito
do HSP/HU para executarem atividades vinculadas ao ensino, pesquisa, extensão e à assistência, de acordo com as respectivas políticas
institucionais, nos termos da lei.

É



24/05/2022 10:39 SEI/Unifesp - 1122808 - Resolução

https://sei.unifesp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1233713&infra_sistem… 4/8

Parágrafo terceiro. É responsabilidade dos partícipes disponibilizar apoio administrativo e recursos humanos para promover a execução e o
acompanhamento das atividades do HSP/HU, respeitando o orçamento aprovado para o exercício.

Parágrafo quarto. As partes, considerando as demandas assistenciais, de ensino, pesquisa, e extensão deverão aprimorar os mecanismos de
acompanhamento e avaliação de desempenho; e aperfeiçoar o sistema de controle de frequência em conformidade com as diretrizes institucionais.

Parágrafo quinto. As questões disciplinares envolvendo servidores da UNIFESP, deverão ser encaminhadas à Câmara de Conciliação e Mediação
de Conflitos, em acordo com a Resolução 162 do Conselho Universitário da UNIFESP.

Parágrafo sexto. As questões envolvendo funcionários da SPDM lotados no HSP/HU serão resolvidas pela Superintendência do Hospital São
Paulo.

 

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

Artigo 10 - Os recursos orçamentários e financeiros relacionados ao HSP/HU em relação a utilização conjunta com a UNIFESP, prevista no Acordo
de Cooperação, são de responsabilidade de ambas as instituições, na seguinte forma:

I. Pela SPDM, recursos provenientes do Convênio SUS destinados ao Hospital São Paulo pela Secretaria Estadual de Saúde - SES (CNES) e de
outros convênios específicos com instituições públicas (CNES);

II. Pela UNIFESP, recursos públicos, de forma complementar, na unidade gestora - UG HU, vinculados e executados no CNPJ UNIFESP.

Parágrafo primeiro. Além dos recursos orçamentários e financeiros vinculados ao Acordo de Cooperação, também constituem fontes de recursos
do HSP/HU, auxílios, subvenções, contribuições e doações de pessoas físicas e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; recursos
advindos da medicina suplementar, de pesquisa clínica, e de outras receitas eventuais.

Parágrafo segundo. A informação sobre os recursos orçamentários oriundos da UNIFESP constará em seu portal e na plataforma de gestão do
HSP/HU, e será atualizada periodicamente, a fim de propiciar o controle social, seguindo a orientação e diretrizes do Governo Federal sobre acesso
à informação e transparência ativa. 

Parágrafo terceiro. A SPDM e a UNIFESP atuarão em conjunto para garantir a sustentabilidade do HSP/HU a partir do planejamento integrado
entre as áreas acadêmica, assistencial e gerencial.

Parágrafo quarto. É responsabilidade da UNIFESP executar, por intermédio da Unidade Gestora HU UNIFESP, os recursos financeiros em seu
CPNJ.

Parágrafo quinto. É de responsabilidade da SPDM executar o Plano Operativo de serviços assistenciais hospitalares e ambulatoriais relativo às
atividades realizadas pelo HSP/HU no âmbito do SUS, decorrentes do Convênio SUS e de outros que por ventura venham ocorrer, firmado com a
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo – SES.

 

 

TÍTULO II

DOS ÓRGÃOS REGIMENTAIS

 

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL e GOVERNANÇA

Artigo 11 - O Hospital São Paulo, como Hospital Universitário, terá como instâncias:

I. Conselho Estratégico do HSP/HU (ConsEHSP);
II. Superintendência do HSP/HU, composta por:

a) Superintendente; 

b) Diretoria Técnica;

c) Diretoria Administrativa e Financeira;

d) Diretoria Clínica;

e) Diretoria de Enfermagem; e 

III. Diretoria da Unidade Gestora HU/UNIFESP.

 

SEÇÃO I

DO CONSELHO ESTRATÉGICO DO HSP/HU - ConsEHSP

Artigo 12 – O ConsEHSP será constituído pelos seguintes membros:
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I. Diretor (a) da Escola Paulista de Medicina - EPM;
II. Diretor (a) da Escola Paulista de Enfermagem - EPE;

III. Diretor (a) do Campus São Paulo;
IV. Dois membros do Campus São Paulo indicados pelo Conselho Universitário – CONSU UNIFESP;
V. Um membro indicado pela Congregação da Escola Paulista de Medicina;

VI. Um membro indicado pela Congregação da Escola Paulista de Enfermagem;
VII. Um representante da Residência Médica, indicado pela Comissão de Residência Médica - COREME, a partir do segundo ano de residência

(R2);
VIII. Um representante da Residência Multiprofissional, indicado pela Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU, a partir do segundo

ano de residência (R2);
IX. Três representantes da SPDM indicados por seu Conselho Administração;
X. Coordenador (a) do Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão – CoEPE Hospital São Paulo.

Parágrafo primeiro. A Superintendência do HSP/HU e a representação da Direção do HU-2 terão assento no ConsEHSP, sem direito a voto.

Parágrafo segundo. A Diretoria da UG HU/Unifesp participará das reuniões como convidada permanente, sem direito a voto.

 

Artigo 13. Compete ao ConsEHSP:

I. Planejar, monitorar, avaliar e revisar as políticas e diretrizes no âmbito do HSP/HU;
II. Elaborar a lista tríplice dentre seus pares e encaminhar à Reitoria da UNIFESP e à Presidência da SPDM para a escolha do nome para a

Presidência do ConsEHSP;
III. Discutir e aprovar o perfil assistencial, ouvidos os setores assistenciais e Departamentos e Unidades Universitárias;
IV. Analisar e deliberar sobre o planejamento e o orçamento anual do HSP/HU, a partir da proposta da Superintendência do HSP/HU, destinado à

execução do objeto deste Acordo; V - acompanhar a execução do Objeto deste Acordo;
V. Manter atualizado o Regimento Geral do HSP/HU no âmbito deste Acordo e em consonância com a previsão estatutária da UNIFESP e da

SPDM; e
VI. Elaborar o seu Regulamento Interno e encaminhar para aprovação das Congregações das Escolas Paulista de Medicina e Enfermagem e

posterior homologação pela Reitoria da UNIFESP e Diretoria Executiva da SPDM.

Artigo 14 – A competência do ConsEHSP está estabelecida no Acordo de Cooperação Unifesp-SPDM HSP/HU, e seu funcionamento previsto no
Regulamento Interno do ConsEHSP.

 

 

SEÇÃO II

DA SUPERINTENDÊNCIA DO HSP/HU

Artigo 15 - A Superintendência do HSP/HU será exercida por representante da SPDM, nos termos do Estatuto Social da SPDM, tendo como
atribuições:   

I. Exercer a função executiva e ordenar as despesas dos recursos sob a responsabilidade da SPDM/HSP/HU;
II. Dar cumprimento ao Plano Operativo de serviços assistenciais hospitalares e ambulatoriais relativo às atividades realizadas pelo Hospital São

Paulo no âmbito do SUS, decorrentes do Convênio SUS e de outros que porventura venham ocorrer, firmado com a Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo – SES.

III. Cumprir e fazer cumprir as decisões do ConsEHSP HSP/HU;
IV. Pautar e discutir os mecanismos de implementação das diretrizes, normatizações, entendimentos uniformes e deliberações do ConsEHSP;
V. Desenvolver a gestão de recursos humanos no âmbito do HSP/HU;

VI. Representar o Hospital São Paulo junto a instâncias gestoras do Sistema de Saúde;
VII. Indicar a Diretoria Administrativa e Financeira, e a Diretoria Técnica do HSP/HU;

VIII. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, os Regimentos Internos, Manuais e Código de Ética;
IX. Coordenar, supervisionar e controlar as atividades assistenciais do HSP/HU;
X. Definir as políticas administrativas e financeiras, bem com coordenar a execução da gestão de pessoas e dos recursos materiais e financeiros

do HSP;
XI.  Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor nos serviços de saúde do HSP;

XII. Zelar pela ética nos serviços de saúde;
XIII. Estabelecer as diretrizes gerais para o seu funcionamento;
XIV. Coordenar a área de saúde suplementar;
XV. Avaliar o desempenho do hospital, informando ao ConsEHSP para atualização das diretrizes;

XVI. Elaborar o relatório anual a ser submetido à apreciação do ConsEHSP, e informado à SPDM e à UNIFESP;
XVII. Acompanhar a execução de planos de trabalho, projetos e atividades do HSP/HU;

XVIII. Zelar pela qualidade dos serviços de saúde do HSP/HU/HU;
XIX. Propor para os serviços de saúde do HSP, metas de curto, médio e longo prazos que serão acompanhadas através de indicadores previamente

estabelecidos;
XX. Representar o HSP perante o ConsEHSP e perante a Universidade Federal de São Paulo e a SPDM, sempre que os assuntos forem referentes

ao HSP/HU;
XXI. Propor a celebração de convênios e contratos em geral com Instituições Públicas ou Privadas;

XXII. Coordenar ações para implantação ou incorporação de novos serviços ou atividades de saúde;
XXIII. Designar os membros das comissões subordinadas, os Diretores das Divisões e Serviços, ouvindo os Diretores das Unidades respectivas,

quando for o caso;
XXIV. Julgar os processos administrativos e de sindicâncias envolvendo celetistas;
XXV. Assinar convênios e contratos devidamente autorizados;

XXVI. Participar das reuniões do CONSEHSP;
XXVII. Baixar portarias administrativas;
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XXVIII. Nomear chefes de serviços assistenciais;
XXIX. Aprovar políticas, regimentos gerenciais, coordenações e manuais operacionais;
XXX. Demais atribuições inerentes à função e cargo.

Parágrafo primeiro – O Superintendente não terá mandato.

Parágrafo segundo – A Diretoria Técnica, Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria Clínica e Diretoria de Enfermagem ficam subordinadas
diretamente à Superintendência do HSP/HU. 

 

SUBSEÇÃO I

 Das Comissões e Núcleos do HSP/HU

Artigo 16 – Ficam subordinadas ao Superintendente as seguintes Comissões e Núcleos:

I. Comissão de Informática;
II. Compliance;

III. Núcleo Interno de Regulação (NIR);
IV. Gerência Acadêmico-assistencial.

Parágrafo primeiro – Todas as Comissões serão constituídas por membros das áreas envolvidas nas atividades da comissão, com mandato previsto
em regulamento próprio, permitindo-se reconduções.

Parágrafo segundo – As Comissões, em sua primeira reunião anual, elegerão seus presidentes e respectivos suplentes, dentre seus membros.

Parágrafo terceiro –  O Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão (CoEPE) é subordinado ao CONSEHSP.  

 

Artigo 17– Além das comissões anteriormente referidas, o Superintendente providenciará a instalação da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), nos termos da legislação vigente.

Artigo 18 – Ficam diretamente subordinados às respectivas Diretorias as Divisões, Serviços e Núcleos:

Diretoria Técnica

I. Comissão de Epidemiologia Hospitalar;
II. Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal;

III. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH);
IV. Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente;
V. Divisão de Laboratório Clínico;

VI. Serviço de Fisioterapia;
VII. Serviço de Fonoaudiologia;

VIII. Serviço de Odontologia;
IX. Serviço Social;
X. Serviço de Psicologia

Diretoria Clínica

I. Comissão de Formulário Terapêutico;
II. Comissão de Farmacovigilância, Tecnovigilância e Hemovigilancia;

III. Comitê Transfusional;
IV. Colegiado do Centro Cirúrgico;
V. Colegiado do Pronto-socorro;

VI. Comissão de Revisão de Óbitos;
VII. Comissão de Revisão de Prontuários;

VIII. Comissão de Transplantes de Tecidos e Órgãos;
IX. Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional EMTN.

Diretoria Administrativa

I. Hotelaria;
II. Ouvidoria;

III. Patrimônio;
IV. Tecnologia da Informação e Comunicação;
V. Comissão de Resíduos Hospitalares;

VI. Serviço de Almoxarifado;
VII. Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME);

VIII. Serviço de Engenharia e Infraestrutura Hospitalar;
IX. Serviço de Engenharia Clínica;
X. Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho;

XI. Serviço de Faturamento;
XII. Serviço de Nutrição e Dietética;

XIII. Serviço de Segurança;
XIV. Serviço de Transporte;
XV. Plantão Administrativo;

XVI. Serviço de Farmácia;
XVII. Administração de Pessoal / Recursos Humanos.
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XVIII. Divisão Financeira:

a. Compras
b. Contratos
c. Custos
d. Faturamento
e. Tesouraria

Diretoria de Enfermagem

I. Gerência Assistencial;
II. Gerência de Educação Permanente e Pesquisa.

 

Artigo 19 – A estrutura e atribuições das diretorias, divisões e serviços, referidos no artigo anterior, serão propostas pelo Superintendente e
homologadas pelo CONSEHSP.

Parágrafo único – A Superintendência poderá baixar portarias complementares, a partir de deliberação do CONSEHSP, disciplinando o
funcionamento das divisões e serviços.

 

 

SUBSEÇÃO II

Da Diretoria Clínica

Artigo 20 – O(a) Diretor(a) Clínico(a) será eleito(a) pelo CONSEHSP, de acordo com o que dispõe a Resolução CREMESP nº. 184, de 21 de
outubro de 2008, que regulamenta o processo de escolha do(a) médico(a) para o cargo de Diretor(a) Clínico(a) no âmbito dos Hospitais
Universitários e de Ensino, e de acordo com o estabelecido no Regimento Interno do Corpo Clínico.

Artigo 21 – O mandato do(a) Diretor(a) Clínico(a) será de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzido uma única vez por igual período, de forma
consecutiva.

Artigo 22 – Para o cargo de Diretor(a) Clínico(a), o(a) médico(a) deve pertencer ao quadro de servidores efetivos da UNIFESP  ou de funcionários
da SPDM.

Artigo 23 – As atribuições e competências do(a) Diretor(a) Clínico(a) são aquelas estabelecidas em Regimento Interno do Corpo Clínico.

 

SUBSEÇÃO III

Da Diretoria de Enfermagem

Artigo 24 – O(a) Diretor(a) de Enfermagem será eleito(a) pelo ConsEHSP, dentre três nomes de enfermeiros(as) indicados(as) em comum acordo
entre a Superintendência e a Diretoria da Escola Paulista de Enfermagem (EPE).

Artigo 25 – O mandato do(a) Diretor(a) de Enfermagem será de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzido uma única vez por igual período, de
forma consecutiva.

Artigo 26 – Para o cargo de Diretor(a) de Enfermagem, o(a) enfermeiro(a) deve pertencer ao quadro de servidores efetivos da UNIFESP ou ao
quadro de funcionários da SPDM.

Artigo 27 - As atribuições e competências do(a) Diretor(a) de Enfermagem são aquelas estabelecidas em Regimento Interno da Categoria,
aprovados pelo ConsEHSP.

 

SUBSEÇAO IV

DAS DIRETORIAS TÉCNICA, E ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Artigo 28 – As Diretorias Técnica, e Administrativa e Financeira serão indicadas pelo Superintendente e não terão mandato.

Parágrafo Único - São atribuições das Diretorias Técnica, e Administrativa e Financeira do HSP/HU: 

I. Cumprir as decisões do ConsEHSP em consonância com a Superintendência do HSP/HU e
II. Demais atribuições inerentes à função e cargo.

 

 

SEÇÃO III

Da Diretoria da Unidade Gestora HU UNIFESP
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Artigo 29 – A Diretoria da Unidade Gestora HU UNIFESP será indicada em comum acordo entre a Reitoria da UNIFESP e as Diretorias das
Unidades Universitárias do campus São Paulo.

Parágrafo Único - São atribuições da Diretoria da Unidade Gestora HU UNIFESP: 

I. Executar, por intermédio da Unidade Gestora HU, os recursos financeiros no CPNJ UNIFESP;
II. Relacionar-se com a Superintendência do HSP/HU na destinação dos recursos da UG UNIFESP;

III. Relacionar-se com a Superintendência do HSP/HU na gestão de recursos humanos do quadro funcional da UNIFESP;
IV. Cumprir as decisões do ConsEHSP HSP/HU em consonância com a Superintendência do HSP/HU; e
V. Demais atribuições inerentes à função e cargo.

 

 

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 30 – A Superintendência providenciará, no prazo de até cento e vinte dias a partir de sua aprovação, as modificações necessárias para a
adaptação da estrutura do HSP/HU e dos normativos internos ao presente Regimento.

Artigo 31 – O presente Regimento poderá ser atualizado a qualquer tempo, por deliberação da maioria absoluta dos membros do ConsEHSP,
respeitando o estabelecido no Acordo de Cooperação celebrado entre a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e a Associação Paulista para
o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).

Artigo 32 – As disposições deste Regimento deverão observar os documentos constitutivos da SPDM e da UNIFESP, sob pena de se tornar
inválido.

Artigo 33 – Os casos omissos serão tratados de comum acordo entre a UNIFESP e a SPDM e informados ao ConsEHSP.

Artigo 34 – Este Regimento entrará em vigor a partir de sua publicação, ficando revogadas disposições em contrário.  
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