
LEI Nº 2.598/10 – de 16 de abril de 2010 
 

“Dispõe sobre a criação dos cargos de Diretor Clínico e Vice-Diretor 

Clínico do Hospital Municipal de Goiatuba” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Ficam criados os cargos de Diretor Clínico e Vice-Diretor Clínico do Hospital 

Municipal de Goiatuba – HMG, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Goiatuba. 

 

Art. 2º - São atribuições do cargo de Diretor Clínico do HMG: 

 

a) propor a admissão de novos componentes do corpo clínico; 

b) designar chefes de clínicas e serviços indicados para os Departamentos; 

c) reger e coordenar todas as atividades médicas da Instituição, em colaboração com a 

Comissão de Ética Médica. 

d) representar o Corpo Clínico junto à Direção Geral da Instituição; 

e) desenvolver o espírito da crítica científica e estimular o estudo e a pesquisa; 

f) permanecer na Instituição no período de maior atividade profissional, fixando horário 

do seu expediente; 

g) tomar conhecimento, para as providências necessárias, de todas as solicitações do 

Corpo Clínico previstas no Regimento Interno; 

h) prestar contas de seus atos ao Corpo clínico nas Assembléias Gerais; 

i) executar e fazer executar a orientação dada pela Assembléia do Corpo Clínico em 

matéria de Medicina ou quanto a assuntos médicos; 

j) esclarecer as partes interessadas em eventual conflito de posição entre o Corpo Clínico e 

a Direção Geral, visando harmonizá-las em face dos postulados éticos; 

k) empenhar-se para que os integrantes do Corpo Clínico observem os princípios do 

Código de Ética Médica, as disposições legais em vigor, a ordem interna da Instituição e 

as Resoluções baixadas pelos órgãos e autoridades competentes em matéria de 

procedimento ético ou recomendações técnicas no exercício da Medicina; 

l) pleitear junto à Direção Geral providências e meios adequados à efetuação das medidas 

aprovadas pela Assembléia Geral do Corpo Clínico, que visem à boa qualidade e eficácia 

da Medicina praticada na Instituição; 

m) encaminhar à Comissão de Ética Médica consulta relativa a quaisquer assuntos de 

natureza ética, visando o bom exercício da Medicina na Instituição; 

n) apresentar à Direção Geral relatório anual das atividades médicas; 

o) cooperar com a Direção Geral da Instituição; 

p) presidir as Assembléias Gerais do Corpo Clínico; 

q) transmitir o seu cargo ao Vice-Diretor, em caso de férias, licenças e impedimentos 

eventuais; 

r) dar orientação científica, fazendo com que sejam cumpridas as normas de bom 

atendimento, dentro dos princípios da ética médica; 

s) zelar pelos livros de atas e do arquivo do Corpo Clínico; 



t) convocar em tempo hábil e por Edital colocado no quadro de avisos da Diretoria Clínica 

as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias previstas no Regimento Interno; 

u) zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Corpo Clínico da instituição. 

 

Parágrafo único - Compete ao Vice-Diretor Clínico auxiliar o Diretor Clínico e substituí-lo 

na sua ausência e/ou impedimento. 

 

Art. 3º - A nomeação do Diretor Clínico e Vice-Diretor Clínico serão feitas pelo Chefe do 

Poder Executivo, mediante indicação de lista tríplice, apresentada após realização de eleição 

e votação direta e secreta em processo eleitoral especialmente convocado para essa 

finalidade. 

 

§ 1º - A eleição de que trata o caput deste artigo reger-se-á nos termos do Regimento 

Interno do Hospital Municipal de Goiatuba; 

 

§ 2º - O mandato da Diretoria e Vice-Diretora Clínica será pelo período de 02 (dois) anos, 

podendo ocorrer reeleição para um segundo mandato. 

 

Art. 4º - A Remuneração dos cargos de Diretor Clínico e Vice-Diretor Clínico 

corresponderão respectivamente ao dos cargos de Direção e Chefia. 

 

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos 

dezesseis dias do mês de abril do ano dois mil e dez (16/04/2010).  

 

 

 

 

 
 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 
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