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N.º 139, segunda-feira, 31 de julho de 2017
COLEGIADO EXECUTIVO

APROVAÇÃO DE PLANO

Resolução n.º 87, de 26 de julho de 2017
O Colegiado Executivo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro,
Administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, composto pelo Superintendente e os
Gerentes de Atenção à Saúde, de Ensino e Pesquisa e Administrativo, no uso de suas competências
delegadas pelos artigos 53 e 54 do Regimento da Ebserh (2.ª revisão), em reunião ordinária, realizada
em 26 de julho de 2017, resolve:
Art. 1.º Aprovar o Plano de Dados Abertos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro, parte integrante desta Resolução.

Art. 2.º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antônio Pertili Rodrigues de Resende

4

N.º 139, segunda-feira, 31 de julho de 2017
APROVAÇÃO DE REGIMENTO

Resolução n.º 86, de 26 de julho de 2017
O Colegiado Executivo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro,
Administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, composto pelo Superintendente e os
Gerentes de Atenção à Saúde, de Ensino e Pesquisa e Administrativo, no uso de suas competências
delegadas pelos artigos 53 e 54 do Regimento da Ebserh (2.ª revisão), em reunião ordinária, realizada
em 26 de julho de 2017, resolve:

Art. 1.º Aprovar o Regimento da Comissão de Assistência Religiosa do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Art. 2.º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antônio Pertili Rodrigues de Resende
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Regimento Interno da Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual do HC-UFTM

Capítulo I
Das disposições preliminares, objetivos e características

Art. 1.º A Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (Care) foi instituída para atuar em todo o
complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal Triângulo Mineiro, estruturada e
organizada conforme as Leis Federais, de n.º 9.982, de 14 de julho de 2000, que dispõe sobre a
prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos
estabelecimentos prisionais civis e militares, e de n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, do Serviço
Voluntário.

Art. 2.º A Care tem como objetivo básico regulamentar a assistência religiosa/espiritual no HC-UFTM,
onde há participação das diversas denominações religiosas (católica, evangélica, espírita, messiânica,
tradições afro, entre outras) e representar a gestão das de maior número (católica, evangélica e
espírita), visando contemplar todas religiões e sintonizar a atenção da saúde integral.

Art. 3.º A Care deverá prestar assistência espiritual e religiosa aos pacientes, familiares e
trabalhadores que a solicitarem, de forma voluntária, respeitando as suas vontades e convicções.

Art. 4.º A Care é uma comissão permanente, constituída por membros consultores e executores,
devendo atuar como órgão de assessoria à Superintendência do HC-UFTM, com autonomia plena
para decidir sobre assuntos em seu âmbito de atuação e traçar metas que, direta ou indiretamente,
estiverem relacionadas à assistência religiosa/espiritual.

Art. 5.º Os membros consultores são os representantes da Care e da gestão das denominações
religiosas de maior número, sendo sua função de fornecimento de orientações e ou assessorias
sobre suas áreas, quando solicitados.
Parágrafo único. Quando houver necessidade, os membros consultores solicitarão colaboração de
membros da comunidade HC-UFTM, representantes das demais religiões.

Art. 6.º Os membros executores são os responsáveis pela execução das atividades de assistência
religiosa/espiritual na instituição.
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Art. 7.º As decisões emanadas da Care serão encaminhadas à Superintendência para análise e
tomada de providências, se necessário.

Art. 8.º A Care deverá apresentar anualmente relatórios de atividades ao Superintendente do HCUFTM e disponibilizar os mesmos na página da comissão, no sítio eletrônico da Instituição.

Capítulo II
Da composição

Art. 9.º A Care será nomeada em portaria da Superintendência, composta por membros do quadro
funcional do HC-UFTM e por demais voluntários e assim constituída:
I – coordenadoria administrativa (membros consultores, sendo um coordenador geral);
II – membros executores (assistentes religiosos).

Art. 10. Os membros da coordenadoria administrativa devem fazer parte do quadro de pessoal do
HC-UFTM, indicados pelo Superintendente, sendo o coordenador, preferencialmente um capelão
com formação para tal ou um representante das denominações religiosas de maior número de
participantes.

Art. 11. A coordenadoria administrativa poderá contar com suplentes, escolhidos pelos titulares
dentre os membros executores que fazem parte do quadro de pessoal do HC-UFTM.

Art. 12. O coordenador será eleito por todos os membros da Care, dentre os membros consultores,
para um mandato de 24 (vinte e quatro meses).

Art. 13. A substituição dos membros se dará por portaria do Superintendente, a seu critério, ou
quando da saída de algum membro.

Art. 14. A Care poderá convidar pessoas do HC-UFTM para participarem de suas reuniões e atividades
religiosas sempre que o momento exigir conhecimentos especializados e/ou específicos.

Capítulo III
Das Atribuições

Art. 15. São atribuições dos membros da Care:
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I - da coordenadoria administrativa (membros consultores):
a) deliberar sobre as atividades de assistência religiosa, de forma a oferecer solidariedade, conforto
humano e espiritual, respeitando a individualidade e as convicções religiosas de cada um, no âmbito
das Unidades Organizacionais do HC;
b) estabelecer os critérios para cadastramento de Voluntários Religiosos;
c) elaborar Regimento Interno e rotinas operacionais necessárias ao funcionamento da Assistência
Religiosa;
d) cumprir e fazer cumprir o Regimento da Care, do HC-UFTM e das demais normas organizacionais;
e) promover cursos, seminários, palestras e pesquisas no âmbito da assistência religiosa em locais
previamente definidos e autorizados pela chefia responsável;
f) promover a interação da Assistência Religiosa com as diferentes Unidades do Complexo
Hospitalar;
g) coibir a prática de ato contrário aos interesses do HC, proibindo a promoção pessoal dos
integrantes da Assistência Religiosa, bem como negociações utilizando-se do nome e instalações do
Hospital;
h) promover treinamento do voluntariado religioso sobre as normas e rotinas do HC, bem como o
funcionamento das atividades religiosas.
II – dos executores:
a) cumprir as deliberações da Care;
b) oferecer solidariedade, conforto humano e espiritual, respeitando a individualidade e as crenças
religiosas de cada um;
c) servir de apoio aos familiares de pacientes em situações críticas e de sofrimento;
d) desenvolver ações de ajuda espiritual, fazendo com que os profissionais da saúde,
independentemente de seu credo religioso, reconheçam os valores espirituais do paciente;
e) promover e participar de celebrações religiosas para os pacientes, familiares e trabalhadores deste
Hospital, desde que solicitado;
f) assessorar os profissionais da equipe multidisciplinar na solução de casos em que de algum modo
estejam implicadas questões religiosas e espirituais;
g) oferecer suporte administrativo ao funcionamento da Care.

Parágrafo único. O coordenador geral, além das atribuições acima, tem a função de operacionalizar
todas as decisões e resoluções da Care, bom como zelar pelo fiel cumprimento deste regimento e
demais disposições legais e institucionais.
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Capítulo IV
Do cadastramento dos voluntários religiosos

Art. 16. O interessado em integrar o serviço voluntário religioso, como executor, deverá preencher o
requerimento, endereçado ao coordenador da Care.

Art. 17. São requisitos para o interessado integrar o serviço voluntário religioso no HC:
I - participar do treinamento oferecido pelo coordenador de cada grupo;
II - preencher o contrato de voluntário religiosa já existente, mantendo-o atualizado junto à
coordenadoria administrativa da Care.

Art. 18. Sendo preenchidos os requisitos estabelecidos neste Regimento, o Coordenador analisará e
deliberará sobre a formalização ou não do Termo de Adesão e entregará o respectivo crachá de
identificação.

Art. 19. Não será permitida a presença na Care de voluntários religiosos sem a celebração do termo
de adesão e sem o uso do crachá de identificação específico da Care.

Capitulo V
Do funcionamento da care

Art. 20. Os membros consultores estarão sediados em local já utilizado pelos mesmos para seus
trabalhos de rotina ou poderão contar com o apoio da Direção do HC no oferecimento de sala para
reuniões, de acordo com a disponibilidade da mesma.

Art. 21. Os membros consultores se reunirão bimestralmente para discussão de assuntos
regulamentares,

administrativos,

internos

e

externos,

bem

como

disciplinares

e,

extraordinariamente, sempre que necessário.
§ 1.º A convocação para as reuniões ordinárias será providenciada com três dias úteis de
antecedência e a convocação para as reuniões extraordinárias será providenciada com 24 horas de
antecedência.
§ 2.º As decisões tomadas em reuniões ordinárias e extraordinárias serão por maioria de seus
membros.
§ 3.º Na eventual ocorrência de empate, decorrente de ausência dos membros ou de seus suplentes,
o voto de qualidade será do coordenador geral.
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§ 4.º Os assuntos tratados nas reuniões serão lavrados em ata.

Art. 22. Os integrantes da equipe voluntária de assistentes religiosos da CARE serão encaminhados
pela Coordenadoria Administrativa, às Unidades do HC-UFTM, obedecida a demanda religiosa.

Art. 23. A Assistência Religiosa será prestada diariamente em todo o Complexo Hospitalar, segundo a
disponibilidade do voluntário, obedecendo as regras e normas Institucionais.

Art. 24. As celebrações religiosas obedecerão a horários pré-estabelecidos em rotina operacional,
definidas pela Coordenadoria Administrativa da Care.

Art. 25. A assistência religiosa não será prestada durante os procedimentos fundamentais realizados
nas Unidades do HC, devendo ser aguardada a respectiva liberação.

Art. 26. Salvo autorização especial do enfermeiro responsável de cada Unidade hospitalar, durante a
assistência religiosa, não será permitido o uso de instrumentos musicais, tampouco de rituais
incompatíveis com o ambiente.

Art. 27. Desde que chamado, o visitante religioso, não integrante da equipe voluntária de Assistentes
Religiosos, deverá obrigatoriamente apresentar sua identificação religiosa na Portaria Principal do
HC-UFTM.

Art. 28. Em situações urgentes, a assistência religiosa poderá ser prestada fora dos horários normais
de visita, desde que respeitadas as limitações locais e clínicas do paciente.
Parágrafo único. As situações urgentes serão analisadas pela Care que respeitará o direito do
paciente/família que deseja a visita religiosa.

Art. 29. O acesso dos representantes religiosos nas Unidades de Terapia Intensiva e Isolamentos
ficará condicionado à autorização do enfermeiro responsável.

Art. 30. As chefias do HC devem disponibilizar atenção e auxílio voltados ao desenvolvimento das
atividades da Care, apoiando e orientando, quando necessário, tais atividades.

Capítulo VI
Do acesso às informações confidenciais e sua divulgação
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Art. 31. O acesso às informações sobre o paciente e sobre a Instituição que, porventura, o voluntário
religioso tiver acesso, não lhe garante o direito sobre as mesmas, nem confere autoridade para
liberar acesso a outras pessoas.

Art. 32. É de responsabilidade do Voluntário Religioso cuidar da integridade, confidencialidade e
disponibilidade dos dados e informações que porventura tiver ciência, devendo comunicar por
escrito à Coordenadoria Administrativa da Care quaisquer irregularidades, desvios ou falhas
identificadas.

Art. 33. A revelação de segredo do qual o Voluntário Religioso se apropriar em razão de sua atividade
no Hospital constitui motivo para rescisão do Termo de Adesão, além de poder responder
legalmente pelo ato, de acordo com a legislação brasileira.

Capítulo VII
Das disposições gerais

Art. 34. É vedado à equipe da Care tentar modificar o credo religioso dos pacientes.

Art. 35. Não é permitido à equipe da Care retirar, transferir ou substituir objetos religiosos dos
pacientes, pois somente o enfermeiro responsável pela Unidade ou o acompanhante autorizado, se
necessário, com ciência do enfermo, e em função da exigência do tratamento, poderá recolher e
guardar os objetos religiosos.

Art. 36. A utilização do nome, logomarcas e símbolos dos órgãos governamentais e do HC-UFTM em
material de divulgação externa, é vedada aos integrantes da Care, exceto nos casos previamente
autorizados pelo Superintendente.

Art. 37. É vedada a emissão de opinião vinculada ao credo religioso, valendo-se da condição de
voluntário da Care, bem como a interferência na prescrição médica ou no tratamento do paciente.

Capítulo VIII
Das disposições finais

Art. 38. O voluntário religioso está sujeito às regras impostas por este Regimento Interno e às regras
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gerais do HC para os visitantes, sem prejuízo das cominações legais que possam advir de seu
comportamento na Instituição.

Art. 39. Este Regimento poderá ser modificado no todo ou em parte, por proposta dos membros da
CARE, mediante aprovação em reunião convocada para esta finalidade.

Art. 40. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão em reunião para este fim.

Art. 41. O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

12

N.º 139, segunda-feira, 31 de julho de 2017
INSTITUIÇÃO DE CONSELHO
Resolução n.º 88, de 26 de julho de 2017
O Colegiado Executivo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro,
Administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, composto pelo Superintendente e os
Gerentes de Atenção à Saúde, de Ensino e Pesquisa e Administrativo, no uso de suas competências
delegadas pelos artigos 53 e 54 do Regimento da Ebserh (2.ª revisão), em reunião ordinária, realizada
em 26 de julho de 2017, resolve:

Art. 1.º Instituir o Conselho Gestor do Setor de Projetos Estratégicos em Saúde do Hospital de
Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

Art. 2.º O Conselho será composto pelos seguintes membros:
I – o chefe do Setor de Projetos Estratégicos em Saúde, como presidente;
II – um membro do Setor de Projetos Estratégicos em Saúde;
III – o assessor especial da Reitoria no HC-UFTM.

Art. 3.º Determinar o prazo de noventa (90) dias para a apresentação do Regulamento do Setor de
Projetos Estratégicos em Saúde (Norma Operacional n.º 7, de 21 de setembro de 2015, publicada no
Boletim de Serviço HC-UFTM, n.º 60, de 23 de outubro de 2015, p. 14-31).

Art. 4.º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antônio Pertili Rodrigues de Resende
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SUPERINTENDÊNCIA

COMPOSIÇÃO DE EQUIPE

Portaria n.º 148, de 14 de julho de 2017
O Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no uso de
sua competência que lhe foi subdelegada pela Portaria n.º 23 de 26 de abril de 2013, do Presidente
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh -, resolve:

Art. 1.º Designar os empregados públicos Juliano Franco Franzão, Analista Administrativo e Marcela
Valente de Sousa, Assistente Administrativo, para comporem, sob a responsabilidade do primeiro
empregado, a Equipe do Escritório de Projetos e Processos, Órgão Integrante do Setor de Gestão de
Processos e Tecnologia da Informação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Luiz Antônio Pertili Rodrigues Resende
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DESIGNAÇÕES

Portaria n.º 149, de 24 de julho de 2017
O Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no uso de
sua competência que lhe foi subdelegada pela Portaria n.º 23 de 26 de abril de 2013, do Presidente
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh -, e

considerando as disposições legais referentes à modalidade de licitação denominada
Pregão, destinada a aquisição de bens e serviços comuns, e considerando, ainda as informações
contidas no Memorando n.º 0343/2017/Licitações/HC/UFTM, resolve:

Art. 1.º Designar como Pregoeiros do Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro os funcionários públicos: Carlos Alexandro de Morais – Siape: 2276709; Delana Márcia Souza
Silva – Siape: 213637-2; Erica Afonso Pereira, Siape: 2103975; Gisele Galeno de Oliveira, Siape:
2101444; Maria Aparecida Ferreira, Siape: 1122031; Nélio José da Silva Nunes, Siape: 2119091;
Regiano Natal Basílio Gallo – Siape: 2101505 e Tatiana Azambuja Alves – Siape: 2390924.

Art. 2.º Designar os servidores e empregados públicos como Apoio Administrativo:
Carlos Alexandro de Morais, Siape: 2276709;
Cizenando Sampaio dos Reis, Siape: 2352067
Delana Márcia Souza Silva, Siape: 213637-2;
Erica Afonso Pereira, Siape: 2103975;
Fábio Gonçalves Martins – Siape: 2241750;
Gisele Galeno de Oliveira, Siape: 2101444;
Luciana Borges, Siape: 2101530;
Maria Aparecida Ferreira, Siape: 1122031;
Nayara Gonçalves Venzel, Siape: 2137237;
Nélio José da Silva Nunes, Siape: 2119091;
Regiano Natal Basílio Gallo – Siape: 210150;
Tatiana Azambuja Alves – Siape: 2390924.

Art. 3.º Esta Portaria altera a Portaria n.º 136, de 7 de outubro de 2016 e entra em vigor na data de
sua assinatura.
Luiz Antônio Pertili Rodrigues Resende
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Portaria n.º 150, de 26 de julho de 2017
O Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no uso de
sua competência que lhe foi subdelegada pela Portaria n.º 23 de 26 de abril de 2013, do Presidente
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh -, resolve:

Art. 1.º Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como fiscais dos contratos
relacionados, com a função de efetuar a medição de parcelas/etapas e atestá-las para pagamentos
no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.

Fiscais

Contrato

Objeto

48/2017

Aquisição de
craniótomo e caixas
contendo instrumentais
para neurocirurgia.

Titular:
Marcelo Perrella
Siape: 2101438
Suplente:
Roberto
Alexandre
Dezena
Siape: 2044733

Contratada

Processo

Macom Instrumental
23127.000
Cirurgico Industria
473/15-71
Ltda.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antônio Pertili Rodrigues Resende
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Portaria n.º 151, de 26 de julho de 2017
O Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no uso de
sua competência que lhe foi subdelegada pela Portaria n.º 23 de 26 de abril de 2013, do Presidente
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh -, resolve:

Art. 1.º Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como fiscais dos contratos
relacionados, com a função de efetuar a medição de parcelas/etapas e atestá-las para pagamentos
no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.
Fiscais

Contrato

Objeto

47/2017

Aquisição de aparelho
ecocardiograma
ultrassom.

Titular:
Marcelo Perrella
Siape: 2101438
Suplente:
Maria Cândida
Cauzada Borges
Siape: 255.062.506-49

Contratada

Philips Medical
Systems Ltda.

Processo

23127.00036
8/2017-01

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antônio Pertili Rodrigues Resende
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Portaria n.º 152, de 26 de julho de 2017
O Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no uso de
sua competência que lhe foi subdelegada pela Portaria n.º 23 de 26 de abril de 2013, do Presidente
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh -, resolve:

Art. 1.º Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como fiscais dos contratos
relacionados, com a função de efetuar a medição de parcelas/etapas e atestá-las para pagamentos
no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.
Fiscais
Titular:
Renato Rossi da
Silva
Siape: 2111692
Suplente:
Giovanni Silvério
da Silva
Siape: 2158815

Contrato

Objeto

Contratada

Processo

46/2017

Aquisição de tiras
reativas para dosagem
de glicemia em
sangue fresco capilar
venoso, arterial e
neonatal com cessão
de equipamentos em
regime de comodato.

CM hospitalar S.A.

23127.000015
/2017-01

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antônio Pertili Rodrigues Resende
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DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

DESIGNAÇÕES

Portaria n.º 672, de 28 de julho de 2017
A Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro, no uso da subdelegação de competência que lhe foi conferida pela Portaria n.º
22, do Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade do Triângulo Mineiro, de 7 de março
de 2014, publicado no Boletim de Serviço n.º 1, de 17 de março de 2014, resolve:

Art. 1.º Designar o empregado público Bruno Serafim de Souza - siape n.º 2167582, advogado, para
substituir Ligia Queiroz Freitas Franzão - siape n.º 2137079, Chefe do Setor Jurídico do Hospital de
Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, nas ausências e impedimentos legais da
titular.

Art. 2.º Ficam convalidados os atos praticados a partir de 10/7/2017.

Vanilda Aparecida Santana Paulino
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N.º 139, segunda-feira, 31 de julho de 2017
Portaria n.º 673, de 28 de julho de 2017
A Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro, no uso da subdelegação de competência que lhe foi conferida pela Portaria n.º
22, do Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade do Triângulo Mineiro, de 7 de março
de 2014, publicado no Boletim de Serviço n.º 1, de 17 de março de 2014, resolve:

Art. 1.º Designar a empregada pública, Rosa Helena Aparecida Gonçalves - siape n.º 2159259,
Enfermeira Assistencial, para substituir Claudio Jacinto Pereira Martins - siape n.º 1258136, Chefe da
Unidade de Clínica Médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, nas
ausências e impedimentos legais do titular.

Vanilda Aparecida Santana Paulino
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