
 

 

 
 

REGIMENTO INTERNO DO CORPO CLÍNICO 
 

Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA FINALIDADE 
 
Artigo 1º - A finalidade do presente regimento é a normatização do relacionamento entre 
os profissionais médicos e a instituição de saúde Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. 
Alberto Rassi – HGG observadas as Resoluções do Conselho Federal de Medicina n.os 
1124/83, 1.342/91, 1.352/92, 1.481/97 e Código de Ética Médica. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DO OBJETIVO 
 

Artigo 2º - O corpo clínico terá como objetivos, entre outros: 
 
a) Contribuir para o bom desempenho profissional dos médicos; 
 
b) Assegurar a melhor assistência à clientela da instituição; 
 
c) Colaborar para o aperfeiçoamento dos médicos e do pessoal técnico da instituição; 
 
d) Estimular a pesquisa médica; 
 
e) Cooperar com a administração da instituição visando melhoria da assistência prestada; 
 
f) Estabelecer rotinas para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DA CONSTITUIÇÃO DO CORPO CLÍNICO 
 
Artigo 3º - O alvo de toda atenção do médico é o doente, em cujo benefício deve ele agir 
com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional, uma vez que a figura 
do paciente se constitui em origem de toda atividade médica e hospitalar. 



 

 

 
Parágrafo Único - Será sempre preservada a autonomia profissional de cada médico, 
ressalvados: 
 
a) As disposições administrativas deste Regimento Interno e as eventuais portarias 
regulamentares baixadas pelas direções da unidade, bem como pelas coordenações da 
entidade que administra a instituição por força do contrato de gestão nº 24/2012, entre o 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH e a Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás – SES/GO. 
 
b) Os preceitos de moral ética conceituados no Código de Ética Médica, em especial os 
referentes às relações de médico para médico. 
 
Artigo 4º - O corpo clínico é composto por médicos que nele trabalham habitualmente e 
que foram aprovados em Assembleia Geral, previamente referendados pela direção da 
instituição. 
 
Artigo 5º - O corpo clínico será constituído pelos seguintes grupos de profissionais: 
 
a) Efetivos 
b) Efetivos à disposição 
c) Contratados 
d) Residentes 
e) Serviços Médicos Terceirizados 
 
 
Artigo 6º - São médicos efetivos aqueles que possuam funções definidas em qualquer 
dos serviços médicos da instituição, admitidos por meio de concurso público realizado 
pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás – SES/GO. 
 
Artigo 7º - São médicos efetivos a disposição aqueles que possuam funções definidas em 
qualquer dos serviços médicos da instituição, admitidos através de concurso público não 
realizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás – SES/GO, e que estejam lotados 
formalmente na unidade. 
 
Artigo 8º - São médicos contratados os profissionais admitidos pela entidade que 
administra a unidade (Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH), de 
acordo com a legislação trabalhista em vigor e as normas previstas neste Regimento 
Interno. 
 
Artigo 9º - São médicos residentes os profissionais vinculados à programação de ensino 
e treinamento mantida pelo hospital em convênio com faculdades de medicina brasileiras. 
 
 

 
 
 



 

 

CAPÍTULO IV 
 

DA ADMISSÃO AO CORPO CLÍNICO 
 
Artigo 10º - Os (As) pretendentes a ingressarem no corpo clínico do HGG deverão 
encaminhar os documentos abaixo elencados para posterior análise e aprovação das 
diretorias da unidade e das coordenações do IDTECH, afim de se observar a possibilidade 
e necessidade da admissão pleiteada:  
 
 
a) “curriculum vitae”; 
b) cópia do diploma de médico registrado nos órgãos competentes; 
c) cópias de certificados de cursos (se os tiver); 
d) cópia do título de residência médica reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, 
na especialidade pretendida pelo candidato; 
e) cópia do certificado de registro da especialidade médica junto ao CREMEGO; 
f) cópias das folhas 2, 3 e 5 de sua carteira do CREMEGO; 
g) cópia da certidão de nada consta em relação a condenações éticas junto ao 
CREMEGO; 
h) cópia da certidão de quitação de débitos junto ao CREMEGO; 
i) uma fotografia 3x4 recente; 
 
Artigo 11º - A diretoria clínica manterá arquivo de todos os documentos em pasta 
individual para cada médico. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO 
 
Artigo 12º - O corpo clínico da instituição possui os seguintes órgãos de direção: 
a) Assembleia Geral; 
b) Diretoria Clínica; 
c) Diretoria Técnica; 
d Comissão de Ética Médica; 
e) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 
f) Comissão de Revisão de Prontuários Médicos; 
g) Coordenações do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH. 

 
 

TÍTULO I 
 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 
 
Artigo 13º - A Assembleia Geral é integrada por todos os médicos do corpo clínico. 
 
Artigo 14º - A Assembleia Geral será presidida pelo diretor clínico ou seu substituto legal, 



 

 

seguindo-se ordem prevista no Artigo 12º. Na ausência desta possibilidade, por um dos 
membros presentes indicado pela maioria simples do quórum. 
 
Parágrafo Único - O Presidente da Assembleia Geral solicitará a um dos membros 
presentes que exerça as funções de Secretário. 
 
Artigo 15º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente a cada 12 (doze) meses, e 
extraordinariamente quando requerida oficialmente por 1/3 dos membros do corpo clínico, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
§ 1º. - As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão realizadas em primeira 
chamada com 2/3 dos componentes do corpo clínico, e com qualquer número em 
segunda chamada, 01 (uma) hora depois. 
 
§ 2º. - As resoluções da Assembleia Geral de corpo clínico serão tomadas por maioria 
simples de votos, exceto para a exclusão de membros, quando serão exigidos 2/3 dos 
votos. 
 
§ 3º. - As votações poderão ser secretas e não serão permitidos votos por procuração. 
 
Artigo 16º - Compete à Assembleia Geral: 
 
a) Fixar a orientação geral superior para exercício da Medicina na instituição, observadas 
as disposições legais vigentes; 
 
b) eleger o diretor e o vice-diretor clínico por votação direta e secreta; 
 
c) eleger os membros da Comissão de Ética Médica por votação secreta; 
 
d) dirimir dúvidas suscitadas por orientação dada pela diretoria clínica, ou conflitos de 
atribuições desses órgãos, uns em relação aos outros; 
 
e) comunicar às autoridades do estabelecimento, por meio do diretor clínico, a orientação 
superior aprovada para solução dos problemas éticos ou técnicos; 
 
f) pela maioria de 2/3 da totalidade dos membros, propor à direção da unidade, a exclusão 
do hospital de qualquer médico pertencente ao corpo clínico; 
 
g) pela maioria absoluta dos membros, destituir a diretoria clínica em reunião 
especialmente convocada para este propósito, havendo motivação plausível e impessoal 
para tal, tendo esta motivação já sido alvo de apreciação de sindicância interna, além de 
ter desencadeada punição formal de acordo com cada vínculo que o diretor clínico possa 
ter com a unidade. 
 
 

TÍTULO II 
 



 

 

DA DIRETORIA CLÍNICA 
 

Artigo 17º - A diretoria clínica do corpo clínico da instituição é composta de: 
 
a) Diretor Clínico; 
b) Vice-Diretor Clínico. 
 
§ 1º. - O diretor clínico e vice-diretor clínico serão eleitos por votação direta e secreta em 
processo eleitoral especialmente convocado para essa finalidade, com antecedência de 
pelo menos 10 (dez) dias, por maioria simples de votos. 
 
§ 2º. - O mandato da diretoria e vice-diretoria clínica será de 02 (dois) anos, podendo 
ocorrer reeleições. 
 
Artigo 18º - O membro eleito para a vaga do diretor destituído ou demissionário exercerá 
o mandato pelo tempo que faltar ao substituído. 
 
Artigo 19º - Compete ao diretor clínico: 
 
a) propor a admissão de novos componentes do corpo clínico; 
 
b) propor coordenadores para os serviços médicos; 
 
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 da instituição; 
 
e) desenvolver o espírito da crítica científica e estimular o estudo e a pesquisa; 
 
f) permanecer na instituição em período além do exercício de sua atividade profissional, 
fixando horário de seu expediente; 
 
g) tomar conhecimento, para as providências necessárias, de todas as solicitações do 
corpo clínico previstas neste regimento interno; 
 
h) prestar contas de seus atos ao corpo clínico nas Assembleias Gerais; 
 
i) executar e fazer executar a orientação dada pela Assembleia do corpo clínico em 
matéria de Medicina ou quanto aos assuntos médicos; 
 
j) esclarecer as partes interessadas, em eventual conflito de posição entre o corpo clínico 
e a direção, 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 providências e meios adequados à efetuação das medidas 
aprovadas pela Assembleia 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 relatório anual das atividades médicas; 
 
o) cooperar com a direção da instituição; 
 
p) presidir as Assembleias 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 Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias previstas neste regimento interno; 
 
u) zelar pelo fiel cumprimento do regimento interno do corpo clínico da instituição; 
 
 
Artigo 20º - Compete ao vice-diretor clínico, auxiliar o diretor clínico e substituí-lo na sua 
ausência e/ou impedimentos; 
 
Artigo 21º - Compete ao secretário indicado pelo presidente nas Assembleias Gerais, 
lavrar as atas na qualidade de “ad hoc”. 
 
 

TÍTULO III 
 

DA DIRETORIA TÉCNICA 
 

Artigo 22º - O cargo de diretor técnico deverá ser ocupado por membro do corpo clínico 
e, por ser uma função de confiança, será preenchido após nomeação emanada pelas 
coordenações do IDTECH, as quais poderão proceder sua substituição a qualquer tempo. 
 
Artigo 23º - Compete ao Diretor Técnico: 
 
a) cientificar a direção da instituição das irregularidades que se relacionem com a boa 



 

 

ordem, asseio e disciplina hospitalares; 
 
b) executar e fazer executar a orientação dada pela instituição em matéria administrativa; 
 
c) representar a instituição em suas relações com as autoridades sanitárias e outras, 
quando exigirem as leis em vigor; 
 
d) zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor; 
 
e) assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, 
visando o melhor desempenho do corpo clínico e dos demais profissionais de saúde em 
benefício da população usuária da instituição; 
 
f) assegurar o pleno e autônomo funcionamento da Comissão de Ética Médica. 
 
 

 
TÍTULO IV 

 
DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA  

 
Artigo 24º - A Comissão de Ética Médica – CEM é composta de membros efetivos e 
membros suplentes, os quais serão eleitos por votação direta e secreta pelos membros 
efetivos do corpo clínico. A convocação da eleição será feita pelo diretor clínico, por edital 
a ser divulgado no estabelecimento no período de 30 (trinta) dias antes da eleição. Os 
candidatos à CEM se inscreverão individualmente, junto ao diretor clínico do 
estabelecimento, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da eleição, 
sendo os nomes dos mesmos divulgados por ordem alfabética durante o período de uma 
semana. O diretor clínico designará uma Comissão Eleitoral com a competência de 
organizar, dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral, de acordo com as normas do 
Conselho Regional de Medicina de Goiás. 
 
§ 1º. - A quantidade de membros efetivos e suplentes da Comissão de Ética Médica será 
definida em conformidade com o artigo 3° do Anexo da Resolução CFM n° 2.152/2016, ou 
por outras que porventura venham a revogá-la ou aditá-la. 
 
§ 2º. - Após a eleição dos membros da Comissão de Ética Médica, o resultado será 
lavrado em ata que será encaminhada ao CREMEGO para homologação. Homologados 
os resultados, os membros eleitos serão empossados pelo Conselho Regional de 
Medicina de Goiás. 
 
Artigo 25º - O mandato das Comissões de Ética será de 02 (dois) anos, podendo ocorrer 
reeleições. 
 
Artigo 26º - A competência e procedimentos da Comissão de Ética Médica obedecerão 
ao disposto na Resolução CFM n° 2.152/2016, ou por outras que porventura venham a 
revogá-la ou aditá-la. 



 

 

 
 

TÍTULO V 
 

DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 
 
Artigo 27º - A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar será composta por 
profissionais da saúde atuantes na unidade e nomeada pelas coordenações do IDTECH, 
com mandato de 02 (dois) anos, coincidindo com o da Comissão de Ética Médica. 
 
 
Artigo 28º - A competência e procedimentos da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar obedecerão às normas contidas na Portaria do Ministério da Saúde nº. 2.616, 
de 12 de maio de 1998, ou por outras que porventura venham a revogá-la ou aditá-la. 
 
 

 
TÍTULO VII 

 
DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

 
Artigo 29º - A Comissão de Revisão de Prontuários Médicos será composta, no mínimo, 
por 03 (três) profissionais médicos saídos do corpo clínico e nomeada pelas 
coordenações do IDTECH, com mandato de 02 (dois) anos, coincidindo com o da 
Comissão de Ética Médica. 
 
Artigo 30º - A competência e procedimentos da Comissão de Revisão de Prontuários 
Médicos obedecerão às normas contidas na Resolução CFM nº. 1.638/02, ou por outras 
que porventura venham a revogá-la ou aditá-la. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 
 
Artigo 31º - A instituição manterá os serviços médicos necessários ao preenchimento de 
suas finalidades, tanto em regime de internação quanto em regime ambulatorial. 
 
Artigo 32º - O serviço médico será constituído dos seguintes setores: 
 
a) Clínica Médica; 
b) Clínica Cirúrgica 
c) Centro Cirúrgico; 
d) Diálise/Hemodiálise; 
e) Cuidados Paliativos; 
f) Centro de Terapia Intensiva – CTI; 
g) Ambulatório de Medicina Avançada – AMA; 



 

 

g) Apoio ao Diagnóstico; 
 
Artigo 33º - O setor de clínica médica será constituído pelas seguintes especialidades: 
 

a) Cardiologia; 
b) Clínica Médica; 
c) Dermatologia 
d) Endocrinologia; 
e) Gastroenterologia; 
f) Geriatria; 
g) Nefrologia; 
h) Neurologia; 
i) Pneumologia 
j) Psiquiatria Ambulatorial; 
k) Reumatologia. 

 
Artigo 34° - O setor de clínica cirúrgica/centro cirúrgico será constituído pelas seguintes 
especialidades: 
 

a) Anestesiologia; 
b) Cirurgia da Cabeça e Pescoço; 
c) Cirurgia do Aparelho Digestivo; 
d) Cirurgia Geral; 
e) Cirurgia Plástica; 
f) Cirurgia Vascular; 
g) Cirurgia Torácica; 
h) Coloproctologia; 
i) Neurocirurgia 
j) Ortopedia e Traumatologia; 
k) Otorrinolaringologia; 
l) Transplante Renal; 
m) Transplante Hepático; 
n) Urologia; 

 
Artigo 35° - O setor de apoio a diagnóstico e serviços complementares serão constituídos 
pelos seguintes serviços: 
 

a) Radiologia e Imaginologia; 
b) Diagnóstico por Métodos Gráficos; 
c) Endoscopia; 
d) Unidade de Coleta e Transfusão – UCT; 

 
Artigo 36º - Em qualquer dos setores poderão ser criados outros serviços ou 
desdobrados os já existentes, quando for julgado conveniente às necessidades da 
instituição e ao aperfeiçoamento técnico. 
 
Artigo 37º - Cada serviço será dirigido por um coordenador: 



 

 

 
§ 1º. - Em cada serviço trabalharão tantos assistentes quantos forem julgados possíveis 
pela direção da instituição; 
 
§ 2º. - Em casos de dúvidas, será consultada a diretoria clínica para dar parecer. 
 
Artigo 38º - A diretoria clínica designará os coordenadores de serviços dentre os 
componentes do corpo clínico, em comum acordo com as demais diretorias da instituição, 
cabendo às coordenações do IDTECH a validação final. 
 
Artigo 39º - Aos coordenadores de serviços compete: 
 
a) auxiliar a diretoria clínica na fiscalização do bom andamento da atividade da instituição; 
 
b) supervisionar e orientar os médicos do seu serviço; 
 
c) organizar o serviço a seu cargo de tal maneira que os pacientes recebam assistência 
eficiente e imediata; 
 
d) comparecer diariamente na instituição e controlar a frequência de seus auxiliares 
médicos, quando for o caso; 
 
e) orientar o trabalho dos médicos, tendo, sobretudo em vista a qualidade de assistência 
prestada e a dedicação às finalidades dos serviços e da instituição; 
 
f) elaborar ou determinar a elaboração de prontuário médico de cada paciente de acordo 
com as normas aprovadas pela diretoria clínica, direção técnica e Comissão de Revisão 
de Prontuários Médicos; 
 
g) comunicar ao diretor clínico as falhas ocorridas, a fim de ser mantida a boa ordem no 
serviço; 
 
h) cumprir e fazer cumprir os regulamentos da instituição e do corpo clínico, assim como 
as “Ordens”, “Instruções”, “Políticas”, “Protocolos”, “Procedimentos Operacionais Padrões” 
e “Recomendações” emitidas pela diretoria clínica, diretorias da instituição ou pelas 
coordenações do IDTECH; 
 
i) participar de campanhas assistenciais e de prevenção instituídas pela direção da 
instituição; 
 
j) manter bom relacionamento ético entre os médicos e os funcionários dos demais 
serviços; 
 
Artigo 40º - São direitos dos médicos da instituição: 
 
a) A autonomia profissional; 
 



 

 

b) o acesso à instituição e suas seções e serviços; 
 
c) a participação nas assembleias e reuniões; 
 
d) o direito de votar, e conforme o caso, ser votado; 
 
e) compete aos membros do corpo clínico a decisão sobre a prestação de serviço médico 
à instituição, respeitando-se os preceitos do Código de Ética Médica, as normativas legais 
previstas para uma unidade pública vinculada ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem 
como seguindo os regramentos contratuais e metas produtivas apontadas pela Secretaria 
de Estado da Saúde – SES/GO, por meio de contratos de gestão específicos para o HGG; 
 
f) a comunicação de falhas observadas na assistência prestada pela instituição e 
reivindicar melhorias que resultem em aprimoramento da assistência aos pacientes; 
 
g) o recurso ao Conselho Regional de Medicina da jurisdição em que se encontra 
registrada a instituição, quando julgar prejudicados por decisões de qualquer natureza. 
 
Artigo 41º - São deveres dos médicos da Instituição: 
 
a) A obediência ao Código de Ética Médica, ao Estatuto, ao Regimento Interno e demais 
normas editadas pela instituição; 
 
b) a assistência aos pacientes sob seu cuidado com respeito, consideração, e dentro da 
melhor técnica, em seu benefício; 
 
c) a colaboração com seus colegas na assistência aos seus pacientes, quando solicitado; 
 
d) a participação de atos médicos em sua especialidade ou auxiliar colegas, quando 
necessário. Para a prática em outra área diferente da que foi admitido, deve o médico 
interessado cumprir as formalidades previstas para o ingresso no corpo clínico; 
 
e) o cumprimento às normas técnicas e administrativas da instituição; 
 
f) a elaboração de prontuário dos pacientes com registros indispensáveis à elucidação do 
caso em qualquer momento, com letra legível ou correto preenchimento do prontuário 
eletrônico; 
 
g) a colaboração e a participação nas comissões específicas da instituição; 
 
h) cumprir os regulamentos da Instituição e do corpo clínico, assim como as “Ordens”, 
“Instruções”, “Políticas”, “Protocolos”, “Procedimentos Operacionais Padrões” e 
“Recomendações” emitidas pela diretoria clínica, diretorias da instituição ou pelas 
coordenações do IDTECH; 
. 
i) participar de campanhas assistenciais e de prevenção instituídas pela direção da 
instituição; 



 

 

 
j) aplicar os termos e formulários instituídos pela unidade em conformidade com as 
Políticas Institucionais; 
 
k) a restrição de sua prática às áreas para as quais foi admitido, exceto em situações de 
emergência. 
 

 
CAPÍTULO VII 

 
DAS REUNIÕES DO CORPO CLÍNICO 

 
Artigo 42º - O corpo clínico poderá reunir-se periodicamente a cada 06 (seis) meses sob 
a presidência do diretor clínico para tratar de assuntos relacionados com atividades 
médicas, melhoria de assistência aos pacientes e de renome da instituição, além de 
outros assuntos especificados neste Regimento Interno. 
 
Parágrafo Único - Na ausência do diretor clínico ou de seu substituto legal, a reunião 
será presidida pelo coordenador de serviço mais antigo presente. 
 
Artigo 43º - As reuniões serão secretariadas por um secretário “ad hoc” nomeado entre 
os membros do corpo clínico, escolhido pelo diretor clínico ou seu substituto; 
 
Parágrafo Único - As resoluções aprovadas e os assuntos discutidos serão registrados 
em livro apropriado da diretoria clínica. 
 
Artigo 44º - As reuniões semestrais do corpo clínico que vierem a ocorrer obedecerão às 
seguintes normas: 
 
a) verificação de presença; 
b) leitura e aprovação da ata da sessão anterior; 
c) expediente; 
d) continuação ou conclusão dos assuntos em discussão aberta; 
e) relatos de comissões do corpo clínico; 
f) revisão dos prontuários dos pacientes internados na instituição tendo em vista, 
sobretudo, o diagnóstico, o tratamento e o tempo de permanência, estudo das altas 
ocorridas no mês anterior; avaliar os óbitos, observar as complicações e falhas 
diagnósticas, entre outros; 
g) assuntos de interesse geral que visem o aperfeiçoamento do trabalho médico na 
instituição; 
h) comunicações e propostas de qualquer membro do corpo clínico; 
i) encerramento. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DAS PENALIDADES 
 



 

 

Artigo 45º - As transgressões a este Regimento Interno cometidos por médicos, sujeitam 
os infratores as seguintes penalidades: 
 
a) advertência verbal pelo diretor clínico; 
b) censura sigilosa por escrito; 
c) censura pública; 
d) afastamento temporário das atividades profissionais no corpo clínico; 
e) exclusão do corpo clínico. 
 
Parágrafo Único - Salvo os casos de extrema gravidade que exijam aplicação imediata 
de penalidade mais rigorosa, a imposição das penalidades obedecerá à gradação acima 
prevista. 
 
Artigo 46º - Nenhuma penalidade será imposta sem sindicância, assegurando-se ao 
acusado, o mais amplo direito de defesa. 
 
Parágrafo Único - A aplicação da penalidade constante da letra “e” do artigo 45 somente 
se aplicará se aprovada pela maioria de 2/3 dos membros do corpo clínico reunidos em 
Assembleia Geral Extraordinária, conforme o artigo 16, alínea “g”. Esta decisão deverá ser 
comunicada ao CREMEGO e à direção da instituição. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Artigo 47º - O presente Regimento Interno revoga os anteriores e começa a vigorar após 
sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária da instituição e consequente registro 
no CREMEGO. 
 
Artigo 48º - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral do corpo clínico. 
 
 
 
 
 
 
Goiânia, ____ de __________ de 2021. 
 
 
 
 

 
 
 
 

___________________________ 
Diretor Geral 



 

 

José Cláudio Romero 
 
 
 

___________________________ 
Diretor Técnico 
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