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Laboratórios de Investigação Médica HC-FMUSP

Regimento Interno

CAPÍTULO I

Do Instituto e de suas Finalidades

Seção I

Do Instituto

Artigo 1º -  O Instituto dos Laboratórios de Investigação Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo - (LIM/HCFMUSP), criado pelo Artigo 6o., Inciso
IX, do Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, Decreto 9720, de 20 de abril de 1977, doravante denominado RHC, tem sua
organização administrativa e seu funcionamento disciplinados pelo presente Regimento
Interno (RI) e pelo mesmo RHC.

Seção II

Das Finalidades

Artigo 2º -  Os LIM's têm por finalidades:

I -  Desenvolver pesquisas científicas;

II -  Padronizar novas técnicas e métodos, possibilitando sua implantação para atendimento de
pacientes em outras Unidades Hospitalares do Complexo HC;

III -  Promover a formação de pesquisadores em pesquisa básica e aplicada;

IV -  Servir de campo de ensino e treinamento para estudantes de escolas de nível superior, cujos
currículos sejam relacionados com as Ciências da Saúde;

V -  Servir de campo de desenvolvimento e treinamento para profissionais da Saúde;

VI -  Realizar cursos no campo da Medicina e da Saúde.

CAPÍTULO II

Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros.

Seção I

Do Patrimônio

Artigo 1º -  Os LIM's, não possuem patrimônio próprio, utilizando os bens imóveis, móveis e
equipamentos alocados nos LIM's ou colocados à sua disposição, bem como, os que a eles
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forem incorporados, constituindo patrimônio HC, FM ou Fundações, de acordo com sua
procedência ou tramitação de transferência.

Parágrafo Único  -  Os bens móveis não poderão ser movimentados sem autorização da Diretoria
Executiva e a respectiva tramitação legal.

Seção II

Dos Recursos Financeiros

Artigo 4º -  Os recursos financeiros dos LIM's, são provenientes de:

I -  Participação na Dotação Orçamentária do HC, consignada anualmente em seu orçamento;

II -  Verbas repassadas pela Fundação Faculdade de Medicina, (FFM) e outras;

III -  Receitas eventuais tais como: Prestação de Serviços, Convênios com Entidades Financiadoras e
outras.

CAPÍTULO III

Da Administração Superior

Artigo 5º -  A administração Superior dos LIM's é composta por:

I -  Diretor Geral;

II -  Diretoria Executiva.

Artigo 6º -  O Diretor Geral será sempre o Diretor da FMUSP, conforme Artigo 589 do RHC.

Artigo 7º -  O Diretor Executivo será sempre  um Docente Responsável por Laboratório, sendo indicado
pelo Diretor Geral dos LIM's e designado pelo Superintendente do HC, conforme reza no
Artigo 591 do RHC, com mandato de 4 (quatro) anos.

I -  O Substituto do Diretor Executivo em seus impedimentos legais e temporários será sempre um
Docente Responsável por Laboratório, indicado pelo Diretor Executivo e referendado pelo Diretor
Geral dos LIM's, conforme reza o Artigo 598, Inciso IV do RHC;

CAPÍTULO IV

Das Comissões

Seção I
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Da Comissão Científica

Artigo 8º -  A Comissão Científica (CC) será composta por 7 (sete) pesquisadores, convocados entre os
Docentes da Faculdade de Medicina e os Pesquisadores dos Laboratórios de Investigação
Médica, sendo:

a)   l (um) Representante da Superintendência, e

b)   (seis) eleitos pelos Responsáveis pelas Unidades Laboratoriais dos Laboratórios de Investigação
Médica, em escrutínio secreto.

I -  O mandato será de 3 (três) anos,  havendo renovação anual de um terço da Comissão;

II -  O Presidente e Vice-Presidente da Comissão Científica, com mandato de 1 (um) ano, serão eleitos
pelos membros da Comissão Científica, em cada reunião de posse dos membros recém eleitos;

III -  A Comissão Científica se reunirá quando convocada pelo Diretor Geral, Diretor Executivo, Senhor
Presidente ou 2/3 (dois terços) de seus membros.

CAPÍTULO V

Da Estrutura

Seção I

Diretoria Executiva

Artigo 9º -  Subordinam-se ao Diretor Executivo:

I -  Diretoria com:

1) Assistência Técnica;

2) Seção de Expediente;

3) Seção de Administração, com:

a)   Setor de Pessoal;

b)   Setor de Material;

c)   Setor de Orçamentos e Custos.

Seção II

Dos Laboratórios



4

Artigo 10º -  Conforme reza no Artigo 593 do RHC, os Laboratórios de Investigação Médica são:

I - Laboratório de Bioengenharia;
II - Laboratório de Anatomia Médico-Cirúrgica;
III - Laboratório de Eletromiografia;
IV - Laboratório de Microcirurgia Experimental;
V - Laboratório de Patologia Experimental;
VI - Laboratório de Imunopatologia da Esquistossomose;
VII - Laboratório de Gastroenterologia Clínica;
VIII - Laboratório de Anestesiologia;
IX - Laboratório de Pneumologia;
X - Laboratório de Lípides;
XI - Laboratório de Investigação Hemodinâmica em Hepatologia;
XII - Laboratório de Pesquisa Básica da Unidade de Doenças Renais;
XIII - Laboratório de Investigação em Hemostasia;
XIV - Laboratório de Investigação Bioquímica de Função Hepática;
XV - Laboratório de Investigação em Neurologia;
XVI - Laboratório de Fisiopatologia Renal;
XVII - Laboratório de Investigação em Reumatologia;
XVIII - Laboratório de Carboidratos e Radioimunoensaios;
XIX - Laboratório de Fotobiologia;
XX - Laboratório de Terapêutica Experimental I;
XXI - Laboratório de Terapêutica Experimental II;
XXII - Laboratório de Cardiologia;
XIII - Laboratório de Psicofarmacologia;
XXIV - Laboratório de Oncologia Experimental;
XXV - Laboratório de Nutrição Humana e Doenças Metabólicas;
XXVI - Laboratório de Técnica Cirúrgica;
XXVI - Laboratório de Histofisiologia Aplicada;
XXVIII - Laboratório de Patologia Cirúrgica;
XXIX - Laboratório de Metabologia Cirúrgica;
XXX - Laboratório de Investigação em Cirurgia Pediátrica;
XXXI - Laboratório de Pesquisa Hematológica e Fracionamento do Sangue;
XXXII - Laboratório de Otorrinolaringologia;
XXXIII - Laboratório de Oftalmologia;
XXXIV - Laboratório de Metabolismo de Eletrólitos;
XXXV - Laboratório de Fisiologia e Distúrbios Esfincterianos;
XXXVI - Laboratório de Pediatria Clínica;
XXXVII - Laboratório de Cirurgia Experimental
XXXVIII - Laboratório de Soro-Epidemiologia;
XXXIX - Laboratório de Processamento de Dados Biomédicos;
XL - Laboratório de Imuno-Hematologia e Hematologia Forense;
XLI - Laboratório de Biomecânica;
XLII - Laboratório de Toxicologia;
XLIII - Laboratório de Radio-Isotopia Clínica;
XLIV - Laboratório de Radiobiologia;
XLV - Laboratório de Neurocirurgia Funcional;
XLVI - Laboratório de Parasitologia;
XLVII - Laboratório de Hepatologia;
XLVIII - Laboratório de Imunologia;
XLVIX - Laboratório de Protozoologia;
L - Laboratório de Hemoglobinopatias;
LI - Laboratório de Alergia e Imunopatologia;
LII - Laboratório de Virologia;
LIII - Laboratório de Micologia;
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LIV - Laboratório de Bacteriologia;
LV - Laboratório de Uro-Dinâmica;
LVI - Laboratório de Pesquisa em Transplante Renal;
LVII - Laboratório de Fisiologia Obstétrica;
LVIII - Laboratório de Fisiopatologia Ginecológica;
LIX - Laboratório de Biologia Celular;
LX - Laboratório de Dermatologia Experimental;
LXI - Laboratório de Pesquisa em Cirurgia Torácica;
LXII - Laboratório de Fisiopatologia Cirúrgica.

Artigo 11º -  Os Laboratórios ficarão sob a responsabilidade de docentes, com no mínimo grau de
Doutor, designados pelos Conselhos Departamentais da FMUSP, a que correspondem,
conforme reza o Artigo 594 do RHC, e terão sua função revista por este mesmo Conselho
cada 4 (quatro) anos. Recomenda-se seja ouvida uma Comissão Ad Hoc, constituída de 01
(um) pesquisador da área de conhecimento deste laboratório e que pertença ao quadro do
Complexo HCFMUSP e 02 (dois) outros Pesquisadores externos a este Complexo também
pertencentes à área.

Artigo 12º -  O Docente responsável pelo Laboratório indicará o seu substituto nos seus impedimentos
legais e temporários.

Artigo 13º -  Não serão criados Laboratórios, além dos 62 (sessenta e dois) previstos no artigo 593 do
Decreto 9720/77.

Artigo 14º -  Cada Laboratório terá uma especialidade definida pelo Conselho Departamental a que
corresponde.

CAPÍTULO VI

Das Competências

Seção I

Do Diretor Geral

Artigo 15º -  Conforme reza o Artigo 598 do RHC, ao Diretor Geral dos Laboratórios de Investigação
Médica compete:

I -  Propor a política dos Laboratórios quanto à pesquisa;

II -  Coordenar a supervisão das pesquisas  realizadas nos Laboratórios;

III -  Indicar o Diretor Executivo  ao  Superintendente do HC;

IV -  Referendar a designação do substituto do Diretor Executivo em seus impedimentos legais e
temporários;

V -  Examinar as propostas de alterações no quadro de pessoal;

VI -  Propor ou opinar sobre modificações no  Regimento Interno;

VII -  Propor acordos, contratos e convênios com Entidades Públicas e Privadas;
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Seção II

Do Diretor Executivo (Específicas)

Artigo 16º -  Conforme reza o Artigo 599 do RHC, excetuando-se o inciso III, incluído neste RI, ao Diretor
Executivo dos Laboratórios de Investigação Médica, compete:

I -  Coordenar, orientar e  supervisionar as atividades administrativas das Unidades que lhe são
subordinadas;

II -  Expedir normas internas de organização;

III -  Promover a coleta de dados para  avaliação  da produtividade dos Laboratórios;

IV -  Propor seu substituto nos impedimentos legais  e temporários, conforme reza o Artigo 598, Inciso IV
do RHC;

Parágrafo Único  -  As Competências Gerais do Diretor Executivo dos Institutos constam do Artigo 602
do RHC.

Seção III

Do Presidente da Comissão Científica

Artigo 17º -  O Presidente da Comissão Científica tem as seguintes competências:

I -  Convocar e  Presidir  as  reuniões  da  Comissão Científica;

II -  Formalizar propostas sobre  estudos  feitos  pela Comissão Científica;

III -  Fixar dias, horários e locais para as Reuniões Científicas e da Comissão Científica;

IV -  Representar a Comissão Científica junto ao Diretor Geral e ao Diretor Executivo;

V -  Zelar pelo prestígio técnico, ético e profissional dos pesquisadores dos Laboratórios de Investigação
Médica;

VI -  Providenciar estudos sobre assuntos de interesse do Instituto e da Instituição.

Seção IV

Dos Responsáveis pelas Unidades Laboratoriais

Artigo 18º -  Aos Responsáveis pelas Unidades Laboratoriais, compete:

I -  Planejar, coordenar, orientar e supervisionar  as Atividades Científicas;
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II -  Promover  e  colaborar  no  aperfeiçoamento  e desenvolvimento do pessoal;

III -  Coordenar, orientar e supervisionar as Atividades Administrativas estabelecidas;

IV -  Indicar seu substituto nos impedimentos legais e temporários;

V -  Formalizar os Projetos de Pesquisa a  serem desenvolvidos no Laboratório sob sua
responsabilidade para apresentação à administração Superior dos LIM's;

VI -  Apresentar Relatório das Atividades desenvolvidas e em desenvolvimento;

VII -  Cumprir e fazer cumprir Leis, Regulamentos, Normas, Portarias e Resoluções.

Parágrafo Único  -  As Competências Comuns aos  Chefes  das Unidades rezam no Artigo 600 do
RHC.

CAPÍTULO VII

Das Atribuições

Seção I

Da Assistência Técnica

Artigo 19º -  A Assistência  Técnica tem as seguintes atribuições:

I -  Prestar Assistência Técnico-Administrativa ao Diretor Executivo dos LIM's na direção das Unidades
a ele subordinadas e na coordenação das atividades administrativas das Unidades Laboratoriais;

II -  Prestar Assistência Técnico-Administrativa ao Diretor Geral;

III -  Prestar Assistência Técnico-Administrativa à Comissão Científica;

IV -  Prestar  Assistência  Técnico-Administrativa  às Unidades Laboratoriais;

V -  Elaborar e dar continuidade aos planos e  programas que visem  a  eficácia,  a  eficiência  e  o
desenvolvimento  dos  trabalhos  nas   Unidades subordinadas à Diretoria Executiva;

VI -  Identificar problemas e propor soluções;

VII -  Manter sistema de coleta de dados;

VIII -  Orientar a execução de trabalhos e avaliar resultados;

IX -  Elaborar e editar relatórios;

X -  Proceder a estudos para alterações no Quadro de Pessoal;

XI -  Proceder a estudos para elaboração do Orçamento Programa;

XII -  Desenvolver outras atividades e estudos de interesse do Instituto.
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Seção II

Da Seção de Expediente

Artigo 20º -  Conforme reza no Artigo 41 do RHC, excetuando-se os incisos IV, V, VI, VII e VIII, incluídos
neste RI, a Seção de Expediente tem as seguintes atribuições;

I -  Receber, registrar, distribuir e expedir processos e papéis em geral;

II -  Preparar o expediente da Diretoria Executiva, a que se subordina;

III -  Manter arquivo da correspondência recebida e das cópias dos documentos da Diretoria Executiva, a
que se subordina;

IV -  Secretariar reuniões de Diretoria Executiva e da Comissão Científica;

V -  Acompanhar publicações oficiais (DOE, BHC e outras) divulgando os assuntos de interesse;

VI -  Colaborar nos programas para informatização da Seção;

VII -  Colaborar nos programas para educação, treinamento e desenvolvimento de pessoal;

VIII -  Desenvolver outras atividades de interesse dos LIM's.

Seção III

Da Seção de Administração

Artigo 21º -  A Seção de Administração tem  as  seguintes atribuições:

I -  Por meio da Chefia:

a) Receber, registrar, distribuir e expedir processos e papéis em geral;

b) Preparar o expediente pertinente à Seção de Administração, apresentando-o para a Diretoria
Executiva;

c) Manter  arquivo  da  correspondência  recebida, expedida e das cópias dos documentos;

d) Colaborar nos programas para informatização  da Seção;

e) Acompanhar as compras efetuadas por verba, despesas miúdas e pronto pagamento;

f) Acompanhar programas de dedetização, descupinização e desratização das áreas físicas da
Diretoria Executiva e dos Laboratórios;

g) Acompanhar programas de verificação das condições da área física da  Diretoria  Executiva, dos
equipamentos e das instalações;
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h) Acompanhar o programa de controle e recarga de extintores de incêndio;

i) Manter cadastro de bens móveis pertencentes ao Hospital das Clínicas e alocados nos
Laboratórios de Investigação Médica;

j) Providenciar e acompanhar a execução de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e
equipamentos, objeto ou não de contrato de manutenção;

k) Providenciar a limpeza das áreas no âmbito da Diretoria Executiva;

l) Requisitar, junto ao Serviço de Transporte, veículos para Diretoria Executiva e  para  os
Laboratórios;

m) Coordenar a identificação e distribuição de roupas limpas para os Laboratórios, o recolhimento
das roupas sujas e encaminhamento para a Divisão de Lavanderia e Rouparia;

n) Colaborar nos programas para treinamento e desenvolvimento do pessoal;

o) Desenvolver outras atividades de interesse dos Laboratórios de Investigação Médica.

II -  Além das letras a, b Inciso I, constantes no Artigo 597 tem, por meio do Setor de Pessoal, as
seguintes atribuições:

a) Registrar e controlar a frequência mensal;

b) Expedir atestados e preparar certidões relacionados com a frequência de pessoal;

c) Manter entrosamento com a Divisão de Recursos Humanos do Gabinete do Superintendente;

d) Manter sistema de controle de vagas;

e) Preparar documentos para provimento de vagas;

f) Preencher documentos referentes à movimentação de Pessoal (Admissão,  Demissão,
Transferência  e outros);

g) Proceder a orientação de servidores sobre Direitos e Deveres;

h) Manter prontuário de servidores com registros de atos e fatos referentes a vida funcional dos
servidores;

i) Proceder a informação em processos sobre assunto de pessoal;

j) Elaborar mapas de férias, providenciar após a autorização, as alterações necessárias e manter
controle de férias gozadas e em haver;

k) Receber, conferir e controlar os registros de ponto a serem utilizados e encaminhados à Divisão
de Recursos Humanos;

l) Manter controle de horários de trabalho e do saldo de horas em haver ou devedoras;
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m) Receber e distribuir documentos de interesse dos servidores (holerites, informes de rendimentos,
avisos de férias e outros);

n) Solicitar, receber, distribuir  (a  servidores, bolsistas, estagiários e outros) e prestar contas de
benefícios como Vale Transporte, Vale-Refeição, Cesta Básica e outros.

o) Informar processos referentes a pessoal;

p) Preparar expediente para despacho do  superior hierárquico;

q) Manter arquivo da correspondência recebida e das cópias dos documentos;

r) Acompanhar publicações oficiais (DOE, BHC e outros) divulgando os assuntos de interesse;

s) Colaborar nos programas para educação, treinamento e desenvolvimento do pessoal;

t) Colaborar nos programas para informatização da área;

u) Desenvolver outras atividades de interesse dos Laboratórios de Investigação Médica.

III -  Além das letras a, b, c, d, e, f do Inciso II, constantes no Artigo 597, tem por meio do Setor de
Material, as seguintes atribuições:

a) Receber, registrar, armazenar e distribuir aos usuários os materiais, pedidos à Divisão de
Material;

b) Levantar, por meio de previsões, as necessidades de materiais nas Unidades;

c) Manter controle dos materiais estocados;

d) Fazer pedidos de materiais, controlando as requisições;

e) Fornecer dados à Divisão de Material da Superintendência para a elaboração do inventário de
bens e dos materiais em estoque;

f) Fornecer dados à Divisão de Material da Superintendência sobre a movimentação dos bens nos
Laboratórios de Investigação Médica;

g) Informar processos referentes a materiais;

h) Informar materiais em falta e as  quantidades necessárias para atender às previsões de gasto de
materiais;

i) Preparar o expediente para despacho do superior hierárquico;

j) Manter  arquivo  da  correspondência  recebida, expedida e das cópias dos documentos;

k) Acompanhar publicações oficiais (DOE, BHC e outros) divulgando assuntos de interesse;

l) Colaborar nos programas para educação, treinamento e desenvolvimento do pessoal;

m) Colaborar nos programas de informatização da área;
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n) Desenvolver outras atividades de interesse dos Laboratórios de Investigação Médica;

III -  Além das letras a, b , c do Inciso III do Artigo 597 tem, por meio do Setor de Orçamentos e Custos,
as seguintes atribuições:

a) Coletar  dados  para  elaboração  da  proposta orçamentária  e  apresentá-los  ao  Superior
Hierárquico;

b) Acompanhar  a  disponibilidade  de  recursos financeiros fornecidos por meio de  verba  de
adiantamentos e pronto pagamento;

c) Controlar a execução orçamentária segundo as normas estabelecidas;

d) Manter controle, segundo as normas, das despesas efetuadas;

e) Solicitar orçamentos;

f) Programar pagamentos;

g) Elaborar a prestação de contas;

h) Manter registro para apuração de custos;

i) Informar processos;

j) Preparar o expediente para despacho do Superior Hierárquico;

k) Manter  arquivo  da  correspondência  recebida, expedida e das cópias dos documentos;

l) Acompanhar publicações oficiais (DOE, BHC e outros) divulgando assuntos do interesse;

m) Colaborar nos programas para educação, treinamento e desenvolvimento de pessoal;

n) Colaborar nos programas para informatização da área;

o) Desenvolver outras atividades de interesse dos Laboratórios de Investigação Médica.

SEÇÃO IV

Dos Laboratórios

Artigo 22º -  Os Laboratórios (Unidades Laboratoriais) têm as seguintes atribuições:

I -  Programar, estabelecer e  desenvolver  planos  de pesquisa para investigação nas áreas de
Ciências Básicas e Aplicadas à Saúde, de acordo com  as finalidades do  Instituto  dos
Laboratórios  de Investigação Médica e em consonância com as diretrizes dos Conselhos de
Departamento correspondentes.

II -  Programar, estabelecer, desenvolver, padronizar  e acompanhar a implantação em outras Unidades
do Hospital das Clínicas de novas técnicas, métodos diagnósticos e terapêuticos.
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III -  Promover a formação, atualização e desenvolvimento dos Recursos Humanos.

SEÇÃO V

Da Comissão Científica

Artigo 23º -  A Comissão Científica dos Laboratórios de Investigação Médica tem as seguintes
atribuições:

I -  Assessorar o Diretor Geral e o Diretor Executivo quanto á política científica do Instituto;

II -  Propor metas anuais  a  serem  alcançadas pelo Instituto;

III -  Opinar sobre pesquisas e trabalhos científicos a serem realizados no Instituto, ainda que com
recursos externos;

IV -  Propor critérios de avaliação de produtividade dos Laboratórios;

V -  Opinar sobre o desempenho dos diversos Laboratórios;

VI -  Propor métodos para a divulgação dos resultados das pesquisas e trabalhos científicos;

VII -  Opinar sobre propostas de criação de cursos e abertura de campo para estágios;

VIII -  Zelar pelo prestígio técnico, e’tico e profissional dos pesqueisadores dos Laboratórios de
Investigação Médica;

IX -  Opinar sobre a proposta orçamentária;

X -  Opinar sobre as propostas de movimentaçào ou alteração no Quadro de Pessoal;

XI -  Eleger  anualmente  o  Presidente  da  Comissão Científica;

XII -  Discutir outros assuntos de interesse do Instituto.

CAPÍTULO VIII

Das Disposições

Seção I

Das Disposições Transitórias

Artigo 24º -  Na primeira reunião da CC, após a publicação des te RI, serão sorteados os membros para
serem renovados, sendo: 1/3 (um terço) no primeiro ano, 1/3 (um terço) no segundo ano e
1/3 (um terço) no terceiro ano.

Seção II

Das Disposições Internas
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Artigo 25º -  A movimentação interna de pessoal lotado nos LIM's, somente ocorrerá com autorização
expressa da Diretoria Executiva.

Artigo 26º -  A movimentação externa do pessoal lotado nos LIM's ou em outras áreas do complexo HC,
somente ocorrerá com autorização expressa das Diretorias Executivas dos Institutos ou dos
Dirigentes das Unidades Administrativas envolvidas no processo.

Seção III

Das Disposições Gerais

Artigo 27º -  Este Regimento  Interno  estará  sujeito  ao constante no Decreto 9720/77 e na Legislação
em vigor.

Artigo 28º -  Este Regimento Interno estará sujeito as demais Normas, Portarias e Resoluções
determinadas pela Administração Superior do Hospital das Clínicas.

Artigo 29º -  Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral/Diretor Executivo, segundo sua área
de atuação.

Artigo 30º -  Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação.


