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REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
O Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, em nome do Presidente da Republica:
Resolve, na conformidade do disposto no art. 26 do
decreto n. 5.058, de 9 de novembro de 1926, approvar o
Regimento Interno, que a esta acompanha, do Conselho
de Assistência Hospitalar do Brasil.
Rio de Janeiro, 4 de março de 1927.

VIANNA DO CASTELLO.

Regimento Interno do Conselho de Assistência Hospitalar no Brasil

TITULO I
Da organização e funccionamento do Conselho
CAPITULO I
GENERALIDADES
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Art. 1°. O Conselho de Assistência Hospitalar, creado
pelo decreto n. 5.058, de 9 de novembro de 1926, compõe-se de seis membros, sendo ires natos, três escolhidos
pelo Governo, além do Presidente, de livre escolha do
Presidente da Republica.
Paragrapho único. O presidente do Conselho e os
três membros escolhidos pelo Governo exercerão suas
funcções durante quatro annos; os demais terão os seus
exercícios condicionados ao exercício dos respectivos
cargos.
Art. 2°. Além dos membros do Conselho, poderão
tomar parte nas sessões, sem direito de voto, technicos
que forem convidados, a juízo do Presidente, ou indicados
pela maioria dos membros do Conselho, para quaesquer
esclarecimentos.

Art. 3°. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mez e extraordinariamente quando o e xigir interesse immediato, devendo ser convocado pelo Presidente.
Paragrapho único. Poderão também ser realizadas
reuniões extraordinárias por proposta de dois membros,
quando justificado o motivo da convocação.
Art.4 u . Para os trabalhos do Conselho o Presidente
designará três commissões de dois membros cada uma,
que se denominarão de Contabilidade, Technica e de Redacção, podendo o Presidente, em circumstancias especiaes,
designar outra qualquer, a seu juizo, ou quando assim o
resolver a maioria do Conselho.
C A P I T U L O II
DAS SESSÕES
Art. 5°. As sessões do Conselho durarão o tempo necessário para a resolução dos assumptos annunciados e de
outros acaso propostos, sendo que estes só serão considerados depois de esgotada a ordem do dia.
Art. 6°. A sessão obedecerá á seguinte ordem:
a) leitura, discussão e approvação da acta;
l?) expediente;
c] ordem do dia;
d) questões propostas por qualquer dos membros do
Conselho.
Art. 7°. O Conselho deliberará com maioria absoluta de
seus membros.
§ 1°. A votação será sempre nominal.
§ 2°. O Presidente só terá voto de desempate.
Art. 8°. A acta, uma vez approvada, será assignada
pelos membros presentes.

Art. 9°. Os pareceres das commissões serão dados por
escripto.
Art. 10. Os assumptos, que dependam de audiência ou
da sancção do Ministro, serão ao mesmo submettidos pelo
Presidente do Conselho.
CAPITULO III
DAS ATTRIBUIÇÕES DO CONSELHO

Art. 11. Constituem attribuições do Conselho:
o) organizar, de accôrdo com o Governo, a assistência
hospitalar e outros serviços de tratamento e assistência a
enfermos, executados pela União, e orientar, quando solicitado, os governos estaduaes e as instituições privadas,
que pretenderem installar hospitaes ou quaesquer outros
estabelecimentos de assistência medico-social e de tratamento de doentes;
b) promover e estimular iniciativas privadas com objectivos medico-sociaes, especialmente as que se destinarem á organização de hospitaes e de outros estabelecimentos para tratamento de enfermos;
c) administrar, no Districto Federal, os hospitaes e
outros estabelecimentos de assistência a enfermos e a
doentes de qualquer natureza, mantidos pelo Governo
Federal, exceptuados os do Departamento Nacional de
Saúde Publica, que tenham por fim a execução de medidas
de prophyíaxia das doenças transmissíveis, ou a educação
hygienica e outros que sejam autônomos em virtude de
dispositivos legaes;
d) fiscalizar os hospitaes e quaesquer instituições
privadas de assistência a doentes;
e) receber donativos, de qualquer espécie, feitos á
Assistência Hospitalar e aos hospitaes do Governo, sob sua
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fiscalização, dando-lhes a applicação determinada pelo
doador, ou aproveitando-os, quando não houver applicação
determinada, no desenvolvimento da Assistência Hospitalar
ou na organização de um patrimônio ;
f) promover e realizar accôrdos com instituições privadas, para dar maior expansão aos serviços de assistência
hospitalar no Brasil;
g) organizar os orçamentos annuaes de receita e
despesa de to.dos os serviços a seu cargo, tendo em vista os
elementos fornecidos pela Secretaria e os despachos proferidos pelo Ministro nos processos respectivos;
h) propor ao Governo as modificações que, pela
experiência, forem julgadas necessárias neste regimento;
O approvar os planos de construcção, organização e
installação de hospitaes, de casas de saúde e de estabelecimentos congêneres officiaes ou privados;
/) exigir dos estabelecimentos existentes o cumprimento
das disposições impostas pela moderna technica hospitalar,
tomando as providencias devidas até a suspensão do
funccionamento, si necessário for.
CAPITULO IV
DAS ATTRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE

Art. 12. Compete ao Presidente:
I. Superintender todos os serviços a cargo do Conselho da Assistência Hospitalar.
II. Fazer cumprir os dispositivos legaes e regimentaes
e tomar quaesquer providencias, de ordem technica ou
administrativa, necessárias á efficiencia desses serviços.
III. Informar o Ministro da Justiça e Negócios Interiores, sobre as oçcurrencias do, Seryiço de Assistência

Hospitalar, e solicitar daquelle titular as providencias que
dependerem de autoridade superior.
IV. Entender-se com quaesquer autoridades administrativas da Republica sobre assumpíos concernentes aos
trabalhos do Conselho de Assistência Hospitalar.
V. Solicitar do Governo iniciativas ou providencias
que julgar necessárias ao desenvolvimento e á maior
perfeição dos serviços de Assistência Hospitalar no
Brasil.
VI. Estudar os projectos e planos de organização de
hospitaes do Governo, subinettendo-os á approvação do
Conselho.
VII. Representar o Conselho em todas as suas relações.
VIII. Distribuir trabalho e dar incumbência aos funccionarios technicos e administrativos, orientando-os e fiscalizando-os.
IX. Presidir as reuniões do Conselho.
X. Nomear, ouvido o Conselho, os directores, os
chefes, assistentes e outros auxiliares de clinicas dos hospitaes do Governo.
XI. Contractar ou nomear, em commissão, os funccionarios technicos ou administrativos, quando as exigências
do serviço o indicarem, fixando os respectivos vencimentos
e submettendo o seu acto á approvação do Conselho.
XII. Nomear pharmaceuticos, ajudantes de pharmacia,
enfermeiros, serventes, porteiros e quaesquer outros
funccionarios dos hospitaes a cargo do Conselho, ou de
quaesquer outras dependências desses serviços, dando
conhecimento de seu acto ao Conselho.
XIII. Conceder licença, até 30 dias, aos funccionarios
da secretaria, thesouraria e das outras dependências do
Conselho de Assistência Hospitalar.
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XIV. Demittir, de accôrdo com as exigências dos
serviços e os dispositivos legaes, os funccionarios de sua
nomeação, e propor ao Conselho a demissão dos funccionarios de que trata o item X deste artigo.
XV. Admoestar ou censurar, verbalmente ou por
escripto, quaesquer dos funccionarios technicos ou administrativos desses serviços.
XVI. Impor penalidades, de accôrdo com a natureza
da falta e com os dispositivos legaes, aos funccionarios
de sua nomeação exclusiva.
XVII. Propor ao Ministro as penalidades de suspensão ou demissão que devem ser impostas aos funccionarios de nomeação superior, do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores ou do Presidente da Republica.
XVIII. De accôrdo com o director da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, realizar entendimentos com administrações de hospitaes e de outras instituições privadas,
para facilitar nesses estabelecimentos o ensino medico.
XIX. Approvar ou annullar as concurrencias destinadas a fornecimentos ao Conselho, depois de ouvida
a Cominissão de Contabilidade.
XX. Encaminhar ao Ministro os papeis que dependam de solução superior.
XXI. Autorizar a extracção de certidões.
XXII. Propor ao Conselho as penalidades que
tenham de ser impostas aos funccionarios superiores do
Conselho da Assistência.
XXIII. Ordenar pagamentos, que tiverem de ser
feitos pelo Thesoureiro.
XXIV. Visar os cheques para retirada de depósitos
feitos nos bancos.
XXV. Assignar os termos de abertura e encerramento
dos livros de escripturação, visando todas as suas folhas.
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XXVI. Nomear as commissões examinadoras dos candidatos ao titulo de médicos dos hospitaes de Assistência
e presidir os respectivos concursos.
XXVII. Zelar pela exacta observância da lei de Assistência Hospitalar, seu regulamento e regimento interno.
XXVIII. Fazer executar as decisões do Conselho.
XXIX. Informar regularmente o Conselho da marcha
dos trabalhos affectos á Assistência Hospitalar e suas resoluções.
XXX. Convocar por escripto o Conselho, ordinária ou
extraordinariamente, com 48 horas de antecedência, salvo
caso de urgência.
XXXI. Nomear as commissões regimentaes ou outras,
quando necessário.
XXXII. Collaborar nos trabalhos das commissões,
quando solicitada a sua assistência.
XXXIII. Exercer quaesquer outras attribuições decorrentes deste regimento.
Art. 13. O Presidente, nos seus impedimentos temporários ou accidentaes, será substituído por um dos membros,
na occasião designado pela maioria dos membros do Conselho, em votação nominal, sendo que abrirá a sessão o
mais velho dos presentes.
CAPITULO V
ATTRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO

Art. 14. Constituem attribuições dos membros do Conselho :
I. Comparecer ás reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho e discutir os assumptos trazidos á
deliberação.
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II. Apresentar á decisão do Conselho quaesquer suggestões concernentes aos serviços de Assistência Hospitalar, e reclamar providencias que repute necessárias á
normalidade e á efficiencia desses serviços.
III. Recorrer das deliberações do Conselho e das de
seu Presidente, para o Ministro da Justiça e Negócios Interiores.
IV. Discutir os planos e projectos de organização dos
serviços hospitalares e de construcção dos hospitaes do
Governo.
V. Votar nas resoluções do Conselho.
VI. Solicitar informações e esclarecimentos sobre a
execução de quaesquer serviços a cargo do Conselho de
Assistência Hospitalar.
CAPITULO VI
DAS COMMISSÕES E SUAS ATTRIBUIÇÕES

Art. 15. As commissões funccionarão em qualquer
dia e hora, convencionados entre os seus membros.
Art. 16. A' Commissão de Contabilidade compete:
a) fiscalizar a contabilidade em todos os serviços e
dependências da Assistência Hospitalar;
ô) auxiliar o Presidente no estudo do projecto de
orçamento das despezas nonnaes de cada exercício e de
outras quaesquer porventura necessárias;
c) rever as tabellas explicativas dos créditos votados
e propor aquelles a serem solicitados aos poderes compstentes;
d) informar sobre a necessidade de qualquer alteração
na distribuição dos créditos;
e) examinar a demonstração dos créditos supplementares, extraordinários ou especiaes, acaso necessários;
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f) examinar, trimestralmente ou quando julgar conveniente, as contas e folhas dos pagamentos ordenados pelo
Presidente, solicitando todas as informações indispensáveis á mais rigorosa fiscalização ;
g) inspeccionar a escripta dos estabelecimentos e
informar ao Conselho sobre a applicação das dotações
orçamentarias;
h) examinar os processos de concurrencia e verificar
se obedecem á legislação em vigor ou ás normas adoptadas pelo Conselho;
/) examinar, quando entender, as propostas apresentadas em concurrencia;
j) dar parecer sobre os projectos de contractos levados
ao conhecimento do Conselho, exercendo fiscalização sobre
a sua execução;
k) opinar sobre a applicação das rendas do patrimônio
da Assistência Hospitalar;
/) fiscalizar os inventários de material permanente e
de consumo de todas as dependências da Assistência
Hospitalar.
Art. 17. A Commissão indicará ao Presidente os
nomes dos auxiliares que julgar necessários ao desempenho
de suas funcções.
Art. 18. Incumbe á Commissão Technica:
a) apresentar á consideração do Conselho o plano
geral de Assistência Hospitalar;
ó) estudar e dar parecer sobre os projectos de organização dos diversos serviços a serem executados;
c) pronunciar-se sobre a construcção e installação de
estabelecimentos de assistência a enfermos e suas dependências ;
tf) ser informada dos trabalhos do Inspector Technico,
opinando sobre suas propostas e suggestões ;
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e) acompanhar o serviço de fiscalização de obras
.hospitalares, inteirando-se da acção dos fiscaes tecliuicos,
nomeados pelo Presidente;
f) propor ao Conselho quaesquer providencias de
ordem technica tendentes ao aperfeiçoamento da Assistência Hospitalar.
Art. 19. Á Commissão de Redacção cumpre:
fl) elaborar o regimento interno do Conselho e demais
regulamentos dos hospitaes, suggerindo as modificações
que a pratica aconselhar e opinar sobre as ampliações e
restricções apresentadas ao Conselho ;
b) rever a correspondência do Conselho, os editaes
e mais publicações trazidos á sua consideração.

TITULO II
Da organização administrativa da Secretaria e dos
serviços a seu cargo
CAPITULO l
GENERALIDADES E SERVIÇO DO EXPEDIENTE

Art. 20. A Secretaria é o centro de administração do
Conselho de Assistência Hospitalar no Brasil, cabendo-lhe
receber e processar todos os papeis a serem despachados
pelo Presidente, ou que dependerem de resolução do Ministro ou do Conselho.
Art. 21. O preparo dos papeis será feito immediatamente, salvo quando tiver de ser ouvida qualquer dependência ou quando a gravidade do assumpto ou accumulação do serviço exigir maior prazo.

- 13Art. 22. Os processos devem ser organizados de
modo que os documentos obedeçam á ordem chronologica
e tenham immediata connexão com as respectivas matérias, não sendo admissíveis processos com informações e pareceres escriptos á margem ou no verso dos
papeis.
Paragrapho único. A organização do processo obedecerá á seguinte fôrma ordinária :
I. Registro da entrada do papel, seu extracto ou
resumo.
II. Informação do amanuense ou funccionario, que
deverá concluir pela indicação clara e precisa do modo
por que convenha resolver o assumpto, devendo o amanuense ou o funccionario referir-se á legislação, aos prece-,
dentes, estylos ou tradições applicaveis ao caso, juntando,
como appensos, quaesquer papeis, ainda que estejam findos,
para completa elucidação do assumpto ou questão a resolver.
III. Parecer do Secretario e dos Assistentes.
IV. Despacho final do Presidente, quando se não
tratar de processo que dependa de prévia audiência das
commissões ou quando se não tratar de processo que
dependa de resolução do Conselho ou do Ministro, caso
em que, então, o Presidente emittirá, também, o seu
parecer.
Art. 23. O expediente da Secretaria e Thesouiaria
será de cinco horas, sendo iniciado ás 11 e encerrado ás
16 horas.
Paragrapho único. O Presidente do Conselho, de
accôrdo com as conveniências do serviço, poderá mudar o
horário do expediente ou prorogal-o.
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CAPITULO II
DOS SERVIÇOS DE

CONTABILIDADE

SECÇÃO I
DAS ACQUIS1ÇOES DE MATERIAL

Art. 24. As acquisições de material serão feitas de
accôrdo com as instrucções que se seguem :
I. Quando as repartições subordinadas necessitarem
de qualquer material, encaminharão ao almoxarifado directamente pedidos em duas vias, indagando previamente
dos preços registrados no mesmo almoxarifado.
Paragrapho único. No caso de se tratar de artigo que
não seja de consumo habitual e que não figure, por isso,
nas concurrencias realizadas, mandarão as repartições memoranda ao almoxarifado, discriminando precisamente os
objectos a adquirir, de modo a habilitar o almoxarife a
proceder a concurrencia de emergência, scientificando as
repartições dos preços obtidos, afim de que as mesmas
possam extrahir os pedidos.
II. O almoxarifado, depois de conferir os pedidos,
o que será feito com a máxima urgência, de modo a
não retardar o fornecimento, remettel-os-á devidamente
autoados e informados á Secretaria, onde depois de
examinados com presteza serão submettidos ao Secretario, afim de ser autorizado o fornecimento.
§ 1°. Depois de preenchida essa formalidade, serão
os pedidos encaminhados ao Guarda-livros, que empenhará as despesas respectivas, archivando a 2a via e
restituindo o processo ao almoxarifado, com a 1a via,
que será entregue aos fornecedores.

§ 2°. Os pedidos que por qualquer motivo deixarem
de ser autorizados, serão restituidos pelo almoxarife á
Repartição que os houver encaminhado.
III. Quando o fornecimento se tornar effectivo, será
passado recibo do material na 1a via do pedido, que
acompanhará a conta, quando esta for apresentada.
IV. Os materiaes serão entregues pelos fornecedores
na própria Repartição a que se destinarem.
V. Quando a Secretaria receber os pedidos que lhe
forem transmittidos pelo almoxarifado, verificará, tendo
em vista os pedidos anteriores, se as quantidades de
material requisitado são exaggeradas, recusando a sua
autorização no caso affinnativo.
§ único. Para facilitar esse exame, o Guarda-livros
archivará as 2as vias dos pedidos em pastas separadas,
correspondendo cada uma a uma sub-consignação.
VI. Os pedidos serão apresentados pelas Repartições
com a devida antecedência, de modo que não embaracem
a vida administrativa das mesmas os pequenos prazos
necessários, para que os fornecimentos se tornem effectivos.
Vil. Nos casos de acquisição urgente, e cuja previsão
não seja possível, será feita nos pedidos a nota de "urgente", afim de que os mesmos tenham solução immediata.
VIII. Quando se tratar de acquisições diárias, como
as que se referem a pão, leite, carne, etc., serão extrahidos
pedidos quinzenaes, que deverão ter entrada no almoxarifado até quatro dias antes de findar a quinzena a que
disserem respeito, de modo a permittir que o empenho
tenha logar antes de findar tal período.
IX. Quando as Repartições remetterem as contas mensaes de acquisição de gêneros alimentícios, indicarão a
média de internados e de empregados com direito a
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alimentação, afim de que a Secretaria possa dispor de
elementos para verificar si foram observadas as tabellas
de rações em vigor.
§ 1°. O excesso de despesa resultante da inobservância
de taes tabellas, sem justificativa documentada, correrá
por conta dos directores.
X. A acquisição de materiaes será feita mediante concurrencias, observando-se, em relação a estas, todas as
formalidades instituídas no Regulamento Geral de Contabilidade.
§ único. Só será dispensável a concurrencia nos
casos previstos no regulamento de que trata este artigo.

IV. O processo a ser feito nas folhas e contas obedecerá á seguinte norma:
Ministério da Justiça e Negócios Interiores— Exercido
— Verba n. — Assistência Hospitalar no Brasil — Classificação da despesa: (Pessoal ou material) — Confere na importância de... (por extenso).
V. Os processos terão a assignatura do funccionario
que os fizer e o " visto " do Secretario.
VI. Quando o Secretario receber contas e folhas com a
ordem de "pague-se" do Presidente, remetterá os processos ao Thesoureiro, fazendo as necessárias annotações
no protocollo.
§ 1°. O Thesoureiro exigirá recibo nas duas vias dos
documentos (folha e contas), guardará as primeiras vias,
e restituirá, com as segundas vias, os processos, em que
declarará quaes as contas que tiver pago na Thesouraria.
f
§ 2°. Os processos serão remettidos ao Guarda-livros,
que, depois de fazer os lançamentos necessários, archivará
as segundas vias dos documentos, restituindo os processos
á Secretaria, para serem guardados.

SECÇÃO II
DOS

PAGAMENTOS

Art. 25. Nenhum pagamento será effectivado pela Thesouraria sem ordem escripta do Presidente.
I. Quando se tratar de folhas ou contas, serão ellas,
depois de conferidas e processadas na Secretaria, encaminhadas ao Presidente, que dará ordem de "pague-se"
nas duas vias de taes documentos, declarando por extenso
a importância a pagar, declaração que será datada e
assignada, fazendo no processo a annotação de haver
sido autorizado o pagamento.
II. O exame das contas na Secretaria abrangerá o confronto destas com os pedidos, só sendo processadas si estiverem certas e si nas primeiras vias dos pedidos houver
declaração de terem sido recebidos os materiaes ou executados os serviços a que aquelles se referirem.
III. Si houver erro nas folhas ou contas, serão ellas
restituidas, por officio do Presidente, á Repartição que as
houver encaminhado.

SECÇÃO I I I
NORMAS A ADOPTAR

(COM

RELAÇÃO A ENTRADA DE DINHEIRO NA
THESOURARIA)

Art. 26. O Ministro da Justiça providenciará, preliminarmente junto ao da Fazenda, afim de que nenhuma importância seja entregue ao Thesoureiro, sem communicação
immediata ao Presidente da Assistência.
I. Ao receber qualquer dessas communicações, o Secretario fará organizar processo, ao qual será junta cópia
da'taes documentos, por elle conferida e authenticada.
II. O processo será enviado ao guarda-livros, e este,
depois de fazer os lançamentos, de archivar as cópias a,
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que allude o n. I, e de annotar esta declaração no processo,
restituirá este ultimo á Secretaria, afim de que esta o encaminha ao Thesoureiro. O Thssoureiro guardará em seu archivo o original da communicação do Thesouro, fazendo no
processo a respectiva declaração e restituirá o mesmo documento, para ser archivado, á Secretaria.
SECÇÃO IV
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 27. Até 15 de fevereiro de cada atino o Presidente do
Conselho remetterá ao Ministro da Justiça o balancete das
rendas e valores arrecadados e das despesas effecUiadas
pela Assistência no anno anterior, bem como o balanço do
Patrimônio de cada instituição, na forma do § 2° do art. 19
do decreto legislativo n. 5.058, de 9 de novembro de 1926.
§ 1°. O balancete será acompanhado dos documentos
de receita e despesa a que alludem o § 2° do n. VI do
art. 25 e o n. II do art. 26 do presente regimento, os quaes,
antes de serem remettidos ao Ministro, devem ser examinados pela Commissão de Contabilidade e approvados
pelo Conselho.
§ 2°. Approvada a prestação de contas, o processo ficará em poder do guarda-livros, para retirar os documentos
que lhe pertencerem.
SECÇÃO V
DOS PATRIMÔNIOS

Art. 28. Constituem patrimônio da Assistência Hospitalar, de accôrdo com o art. 8° do decreto legislativo
n. 5.058, de 9 de novembro de 1926:
I. Os fundos ou dotações orçamentarias, votadas
annualmenie para manutenção das repartições que fazem
parte da Assistência;
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II. Os donativos ou subvenções feitas por particulares
c instituições privadas ou de qualquer outra procedência,
destinados a hospitaes e á Assistência Hospitalar.
III. Os immoveis e o material de serviço dos hospitaes
que fazem parte da Assistência.
IV. A renda produzida, a qualquer titulo, pelos hospitaes.
Paragrapho único. Cada instituição tem o seu paírimonio privativo, que será administrado pelo Conselho.
Art. 29. As importâncias disponíveis serão de accôrdo
com a resolução do Conselho, ou destinadas a construir
patrimônio inalienável do Conselho, ou applicadas em iniciativas de aperfeiçoamento e desenvolvimento da Assistência Hospitalar no Brasil.
Art. 30. Sempre que o Thesoureiro adquirir apólices,
entregará ao Presidente uma relação, com o numero e importância das mesmas, para que seja ratificada pela Caixa
de Amortização, não podendo ser feito o necessário lançamento sem estar com essa formalidade.
CAPITULO III
DOS FUNCCIONARIOS E SUAS ATTRIBUIÇÕES

Art. 31. Os serviços technicos e administrativos do
Conselho de Assistência Hospitalar terão ainda os seguintes
funccionarios:
I (creados pelo art. 32 do decreto legislativo n. 5.058,
de 9 do novembro de 1926);
a) um Inspector technico;
b) um Secretario;
c) um Thesoureiro;
d) um Amanuense;
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e) um Dactylographo.
II (creados de accôrdo com o art. 2° do decreto legislativo n. 5.058 cit.):
3 Assistentes, sendo l de Medicina, l de Engenharia
e l Administrativo;
l Guarda livros;
l Almoxarife;
1 Ajudante de almoxarife;
2 Amanuenses (em commissão);
1 Escrevente (em commissão);
2 Chauffeurs;
3 Serventes.
§ 1°. Estes funccionarios serão de nomeação do Presidente do Conselho. Quando as exigências do serviço o
indicarem poderá contractar outros funccionarios technicos
ou administrativos, fixando os respectivos vencimentos e
submettendo seu acto á approvação do Conselho.
§ 2°. Para os cargos de que trata o item n. II poderá o
Governo, attendidas as exigências technicas e administrativas do serviço, aproveitar os funccionarios do Departamento Nacional de Saúde Publica, ou de outras repartições.
Art. 32. Ao Inspector Technico, compete:
I. Inspeccionar os hospitaes, casas de saúde, maternidades, recolhimentos e quaesquer outros estabelecimentos
de assistência a enfermos, custeados e administrados por
instituições privadas, informando o Presidente sobre irre»
gularidades ou deficiências que observar.
II. Visitar, periodicamente, os estabelecimentos officiaes de assistência a enfermos, sujeitos á fiscalização do
Conselho, suggerindo ao Presidente, verbalmente ou por
escripto, as providencias que julgar necessárias.
III. Alvitrar medidas de caracter technico que possam
concorrer para o maior desenvolvimento e para a perfeição
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da assistência hospitalar no Brasil e especialmente no Districto Federal,
IV- Comparecer, de accôrdo com resolução do Presidente, às reuniões do Conselho, como órgão consultivo,
ou para prestar informações dos serviços que inspeccionar.
V. Cumprir as determinações do Presidente do Conselho :
VI. Superintender todo o serviço de estatística, fornecendo os dadas necessários á secretaria para a organização dos mappas estatísticos.
Art. 33. Ao Assistente de Medicina cabe:
I. Auxiliar o Presidente na orientação e fiscalização
de todos os serviços technicos a cargo do Conselho.
II. Cumprir as determinações do Presidente e desempenhar quaesquer commissões por elle commettidas.
III. Emittir parecer, sempre que o Presidente julgar
necessário, sobre assumptos technicos, nos processos que
tenham de subir á resolução superior.
Art. 34. Ao Assistente de Engenharia, compete:
I. Approvar os projectos das obras, fiscalizar a sua
execução, organizar as respectivas especificações e orçamentos.
II. Suggerir providencias de ordem technica com relação ás obras por fazer ou em andamento.
III. Approvar as modificações e accrescimos das
obras em execução.
IV. Examinar e acceitar os materiaes a empregar, bem
como a organização dos serviços.
V. Acceitar as obras executadas e as diversas installações feitas.
VI. Conferir as contas relativas ás obras em realização.
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V I I . Propor a applicação de penalidades ao constructor das obras, de accôrdo com as cláusulas contractuaes.
Art. 35. Ao Assistente Administrativo, compete:
I. Superintender o serviço da Secretaria e orientar
o respectivo pessoal.
II. Examinar os processos que tiverem de ser submettidos ao Presidente, com o qual despachará.
III. Dar parecer por escripto, nos próprios processos,
sempre que o Presidente julgar necessário.
IV. Fiscalizar a Secretaria e suas dependências.
V. Propor medidas que a conveniência do serviço
aconselhar.
VI. Officiar"]ás repartições subordinadas para pedir
informações necessárias ao estudo das questões que lhe
forem affectas ou para communicar resoluções.
Art. 36. Ao Secretario do Conselho, compete :
I. Rever os projectos de orçamento das despesas do
Conselho, tendo em vista as propostas de suas dependências e o trabalho organizado pelo Guarda-Livros.
II. Apresentar á Commissão de Contabilidade todos
os projectos orçamentários, referidos no item anterior, projectos que, depois de convenientemente examinados pelo
Presidente, serão submettidos á approvação do Ministro,
até 31 de janeiro do anno anterior áquelle a que se referirem os projectos.
III. Organizar, coadjuvado pelo Guarda-livros, as
tabeliã? explicativas dos créditos votados para serviços
a cargo do Conselho de accôrdo com a lei da despesa,
tabeliã? essas que devem ser remettidas ao Ministro,
para fd-erem parte das tabellas do orçamento do ministério.
IV- Organizar os processos e fazer o expediente que

23

se tornar necessário para pedidos-de créditos addicionaes
e para obter do Ministro as autorizações de que o Conselho necessitar.
V. Examinar e fazer processar as contas e folhas,
que, por ordem escripta do Presidente do Conselho, tiverem de ser pagas pelo Thesoureiro, competindo-lhe
verificar previamente se os fornecimentos e as prestações
de serviço se tornaram effectivos.
VI. Fazer organizar, para serem submettidos ao Ministro, balancetes trimestraes da receita e despesa da
Assistência.
VII. Lavrar as actas das reuniões do Conselho e preparar todo o expediente que depender da assignatura do
Presidente da Republica, do Ministro ou do Presidente do
Conselho.
VIII. Informar todos os papeis que transitarem pala
Secretaria;
IX. Examinar os processos referentes a trabalhos,
obras ou fornecimentos.
X. Organizar os editaes de concurrencia.
XI. Examinar e dar parecer sobre as propostas que
forem apresentadas.
XII. Fazer lavrar os co.itraccos resultantes das concurrencias, providenciando sobre a publicação dos mesmos.
XIII. Examinar e dar parecer sobre as propostas
obtidas nas concurrencias que as repartições subordinadas
effectuarem, submettendo-as á apreciação do Presidente
do Conselho, observadas, porém, as disposições do
art. 35, n. II.
XIV. Examinar cuidadosamente os rpreços de acquisições que, por se tratar de pagamento á vista, devem
ser sempre minimos.
XV. Ter sob sua guarda o archivo do Conselho.
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XVI. Abrir a correspondência dirigida ao Presidente,
quando não houver a declaração de reservada.
XVII. Distribuir serviços aos amanuenses, ao dactylographo e aos demais funccionarios que forem nomeados
e designados para a secretaria.
XVIII. Visar guias para pagamentos de multas, depósitos, etc..
XIX. Impor a pena de advertência e de suspensão
até cinco dias aos funccionarios da secretaria, representando ao Presidente quando houver indicações de pena
mais severa.
XX. Conferir e authenticar as cópias dos documentos
officiaes.
XXI. Fazer passar e authenticar as certidões que
forem requisitadas pelos interessados e autorizadas
pelo Presidente, fazendo os registros em livro competente.
XXII. Providenciar sobre a acquisição de todo material de que a secretaria necessitar.
XXIII. Encerrar o ponto da secretaria á hora regulamentar.
XXIV. Prestar todas as informações pedidas pelos
membros do conselho.
XXV. Autorizar os pedidos de fornecimentos das dependências.
XXVI. Exercer quaesquer outras attribuições decorrentes deste regimento.
Art. 37. A Thesouraria do Conselho funccionará annexa á Secretaria e será dirigida pelo Thesoureiro.
Art. 38. Constituem attribuições do Thesoureiro:
I. Receber todas as importâncias que, a qualquer
titulo, coubaram ao Conselho, sendo o único responsável pelas mesmas.
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II. Effectuar os pagamentos que o Presidente autorizar por escripto.
III. Exigir recibo sempre que realizar qualquer pagamento.
IV. Ter sob sua guarda o archivo da Thesouraria.
V. Prestar contas trimestralmente das importâncias
sob sua guarda.
VI. Assignar os cheques, que serão visados pelo
Presidente, para a retirada de dinheiro depositado nos
Bancos.
VII. Ter sob sua guarda as primeiras vias de todos os
documentos que derem origem a qualquer lançamento,
ficando a segunda via sob a guarda do Guarda-livros.
VIII. Prestar informações que lhe forem solicitadas.
IX. Remetter ao Guarda-livros, mediante recibo, as
segundas vias dos documentos de que trata o item VI do
art. 25 deste regimento.
Art. 39. Constituem attribuições do Guarda-livros
I. Escripturar a receita e despeza do Conselho e suas
dependências, organizando os livros necessários, inclusive
os que forem indispensáveis para a tomada de contas de
odos os responsáveis por adeantamentos.
II. Fazer toda a escripturação, inclusive a que se referir a patrimônios.
III. Adoptar, tanto quanto possível, os modelos de
escripturação e as instrucções expedidas pela Contadoria
Central da Republica.
IV. Elaborar 03 balancetes de que trata este regimento
e os qua forem solicitados pelo Secretario.
V. Entregar ao Secretario, para serem remettidos ao
Conselho, os balaicates trimestraes da Thesouraria.
VI. Ter sob sua guarda as segundas vias de todos os
documentos que derem origem a qualquer lançamento,
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ficando as primeiras vias em poder do Thesoureiro, conforme o numero VII do art. 38 deste regimento.
VII. Conferir,! azendo tal declaração, os balancetes
diários do movimento da caixa, que lhe serão apresentados
pelo Thesoureiro, tendo em vista as segundas vias dos
documentos em seu poder.
VIII. Elaborar, tendo em vista os despacho proferidos
pelo Ministro nos processos respectivos, a tabeliã das
propostas de orçamento.
IX. Auxiliar o Secretario na organização das tabellas
explicativas do orçamento.
Art. 40. As attribuições do Almoxarife, Amanuenses e
demais funccionarios não mencionados, nos arts. 32, 33,
34, 35, 38 e 39, serão determinadas pelo Presidente do
Conselho, na forma do que dispõe o n. VIII do art. 12 deste
regimento.
Art. 41. Os funccionarios da Secretaria e Thesouraria
devem permanecer em trabalhos effectivos durante as horas
do expediente e ficam sujeitos, para todos os effeitos disciplinares, ao regulamento da Secretaria de Estado do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
TITULO III
Dos serviços nos hospitaes e dos médicos
CAPITULO I
MÉDICOS DOS HOSPITAES

Art. 42. Fica creado o quadro de médicos dos
hospitaes de assistência, constituído pelos profissionaes
que se habilitarem de accôrdo com as exigências deste
regimento.
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Art. 43. O titulo de medico dos hospitaes de assistência será conferido:
I. Aos médicos habilitados por concurso.
II. Aos profissionaes de alto saber, que dirijam
serviços clinicos e que se recommendem a essa distinccão.
§ 1°. Serão incluídos, desde logo, no quadro de
médicos dos hospitaes os chefes de serviço e assistentes do
actual Hospital Geral de Assistência.
§ 2°. A concessão do titulo, de accôrdo com o item II
deste artigo, exigirá decisão unanime do Conselho e approvação do Ministro da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 44. Os concursos para os títulos de medico,
pharmaceutico e cirurgião-dentista dos hospitaes de assistência, serão realizados em um dos hospitaes a cargo do
Conselho, em época determinada pelo Presidente.
§ 1°. As inscripções para estes concursos, abertas com
três mezes de antecedência, exigem dos candidatos:
a) que sejam diplomados por faculdade official ou
reconhecida do paiz;
b) que provem idad? msnor de 45 annos;
c) que offereçam garantia de idoneidade moral e de
capacidade profissional.
§ 2°. Os requerimentos para os concursos de que
trata este artigo serão dirigidos ao Presidente do Conselho,
que avaliará da validade dos documentos apresentados e
autorizará a inscripção.
Art. 45. Os concursos de médicos versarão sobre
medicina interna, cirurgia geral, obstetricia e sobre outras
especialidades praticadas nos hospitaes do Governo.
§ 1°. Para a realização destes concursos, o Presidente
do Conselho designará a commissão examinadora, cujos
menbros em numero de cinco serão escolhidos entre 03
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chefes de serviços clínicos dos hospitaes de assistência,
ou entre os profissionaes da Faculdade de Medicina.
§ 2°. As provas destes concursos serão assim realizadas :
a) para a secção de medicina interna: exame clinico
do doente, com todas as pesquisas experimentaes necessárias ao diagnostico;
b) para a secção de cirurgia: exame de clinica do caso
cirúrgico e prova pratica de technica operatoria;
c) os candidatos farão relatório minucioso dos
exames, pesquisas e intervenções realizados com as indicações prognosticas e therapeuticas;
d) a leitura e a arguição do relatório de que trata
a letra c será feita 24 horas após a entrega do mesmo,
seguindo-se o julgamento, no qual o candidato obterá
uma das duas notas: habilitado ou inhabilitado.
Cada membro da mesa arguirá o candidato durante o
prazo máximo de 20 minutos.
§ 3°. A commissão examinadora escolherá os doentes
a serem distribuídos aos candidatos, immediatamente antes
da prova respectiva.
§ 4°. Cada membro da commissão dará notas de -0a 10 e serão habilitados os candidatos que obtiverem a
somma mínima de 26 pontos.
§ 5°. Quando houver dous ou mais candidatos classificados em igualdade de pontos, o desempate será
feito pelo julgamento de títulos apresentados.
Art. 46. Versarão sobre as respectivas especialidades,
os concursos para os títulos e cargos de chefes de serviço
de laboratório de pesquisas, de radiologia, de electrologia
e também para os de pharmaceuticos e cirurgiões-dentistas.
§ 1°. As provas destes concursos serão também
pratico-oraes.
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§ 2°. A commissão examinadora destes concursos
será também organizada pelo Presidente do Conselho,
que escolherá para a mesma profissionaes especialistas,
entre os chefes de serviço dos hospitaes de assistência
ou da Faculdade de Medicina.
§ 3°. O julgamento destes concursos será feito de
accôrdo com o § 4° do artigo anterior.
Art. 47. Serão incluídos no quadro de médicos de
hospitaes de assistência:
o) médicos internistas;
b) médicos cirurgiões;
c) médicos obstetras;
d) médicos especialistas.
Paragrapho único. Os chefes de serviços auxiliares,
taes como laboratórios de pesquisas, radiologia e electrologia, serão incluídos no mesmo quadro, com os respectivos títulos.
Art. 48. Os cargos de chefes e assistentes de clinicas
e de serviços auxiliares nos hospitaes do Governo só poderão ser exercidos pelos profissionaes incluídos no
quadro de médicos dos hospitaes.
Art. 49. Os professores de clinica das Faculdades
de Medicina terão a direcção dos serviços clínicos cedidos
pelo Conselho ao ensino, e, neste caso, escolherão os seus
auxiliares de accôrdo com o regulamento da Faculdade.
Art. 50. O numero de profissionaes incluídos no
quadro de médicos dos hospitaes será fixado pelo Conselho, de accôrdo com as exigências dos serviços nos hospitaes do Governo.
Art. 51. Nos termos do art. 17, do decreto n. 5.058,
de 9 de novembro de 1926, e dos arts. 35 e 45 do decreto
n. 17.547, de 11 de novembro de 1926, poderá ser conferido o titulo de medico dos hospitaes de assistência aos
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médicos de notório saber, aos actuaes chefes de serviço,
assistentes e chefes de laboratório de pesquisas; é conferido o titulo de pharmaceutico dos hospitaes de assistência, ao actual pharmaceutico-chefe do Hospital de
S. Francisco de Assis.
Art. 52. Os médicos incluídos no quadro de que
tratam os artigos anteriores poderão usar, em documento
de qualquer natureza, o respectivo titulo, com o sub-íitulo
relativo á funcção que desempenham; Chefe de clinica Assistente de clinica — Radiologista — Chefe de laboratório, etc. Os pharmaceuticos e cirurgiões-dentistas poderão
usar o titulo de "Pharmaceutico (ou Cirurgião-dentista)
dos hospitaes de assistência".
Art. 53. Os médicos de ouíros hospitaes geraes de
assistência, não subordinados ao Conselho, poderão requerer o titulo de que tratam os artigos anteriores, nos
termos do art. 18, § 2°, do decreto n. 5.058, de 9 de novembro de 1926.
Art. 54. Qualquer dos membros do Conselho poderá
apresentar nomes de profissionaes, de alto saber, que dirijam serviços clínicos, afim de lhes ser conferido o titulo
de medico dos hospitaes de assistência, nos termos do
art. 35, do decreto n. 17.547, de 11 de novembro de 1926.
Art. 55. O provimento das vagas de chefes de serviços
de clinica e de auxiliares nos hospitaes do Governo será
feito pelo Conselho, obedecido o critério do merecimento
e da antigüidade.
Paragrapho único. Em igualdade de condições serão
sempre preferidos, no provimento da chefia de que trata
este artigo, os assistentes do próprio serviço ou de serviços
idênticos.
Art. 56. Os pharmaceuticos e cirurgiões-dentistas dos
hospitaes do Governo ficarão incluídos em quadros espe-
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ciaes, das respectivas funcções, e terão direito ao titulo
correspondente.
Paragrapho único. A constituição deste quadro, assim
como o provimento em funcções effeotivas, obedecerá aos
dispositivos deste regimento referentes aos médicos e aos
chefes de outros serviços hospitalares.
Art. 57. O regimento interno de cada um dos estabelecimentos de assistência, a cargo do Conselho, determinará
as attribuições dos médicos e de outros funccionarios de
que tratam os artigos anteriores.
CAPITULO II
SERVIÇOS TJICHNICOS E ADMINISTRATIVOS NOS HOSPITAES
DO GOVERNO

Art. 58. Os hospiíaes do Governo, a cargo do Conselho de Assistência Hospitalar, destinam-se ao tratamento
de enfermos indigentes e necessitados e ao ensino medico
do paiz.
Art. 59. Afim de facilitar o maior desenvolvimento
da Assistência Hospitalar e de alliviar os encargos do
Thesouro Nacional, poderão ser internados nos hospitaes,
a cargo do Conselho, doentes contribuintes, cujo numero
nunca excederá a um terço da lotação do estabelecimento.
§ 1°. Para a execução deste aríigo o Conselho providenciará no se.itido de serem realizadas as adaptações necessárias, para internação individual ou collectiva.
§ 2°. O Conselho organizará tabellas annuaes de contribuição dos doentes, devendo as mesmas obedecer ao
critério fundamental de preços módicos, ao alcance de
todas as classes.
Art. 60. O Conselho poderá acceitar propostas e realizar accôrdos com associações de classes, companhias e

-
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estabelecimentos commerciaes, industriaes, etc., para internação de seus associados ou empregados, nos termos
do art. 59.
Art. 61. A admissão de doentes gratuitos nos hospitaes a cargo do Conselho obedecerá a regras fixadas no
regimento interno de cada estabelecimento.
Art. 62. O Conselho organizará, de accôrdo com os
directores dos estabelecimentos e com o parecer de especialistas, o regimen dietetico dos hospitaes a seu cargo,
aconselhando asuaadopçãonos estabelecimentos privados.
Paragrapho único. Para a organização das tabellas de
que trata este artigo, o Conselho poderá designar uma
commissão de especialistas, facilitando-lhe o amplo desempenho da incumbência. Esta commissão poderá ter caracter
permanente, constituindo órgão consultivo do Conselho
nesse assumpto.
Art. 63. O Conselho realizará accôrdo com as Faculdades de Medicina afim de ceder, total ou parcialmente, os.
seus serviços clínicos para o ensino medico.
Paragrapho único. Os professores, chefes de clinica,
assistentes, auxiliares de ensino e quaesquer outros funçcionarios dos servidos cedidos á Faculdade de Medicina
ficam sujeitos, para todos os effeitos, ás disposições do
regimento interno do respectivo hospital.
Art. 64. No accôrdo de que trata o artigo anterior
serão determinadas as obrigações reciprocas do Conselho
e da Faculdade, devendo em todo o caso predominar o
critério de serem concedidas todas as facilidades possíveis
ao ensino.
§ 1°. Este accôrdo deverá ser assignado pelo Presidente do Conselho e pelo Director da Faculdade.
§ 2°. O Conselho promoverá e facilitará também
acçôrdos com hospitaes privados, especialmente com os

estabelecimentos que receberem subvenções ou favores do |<
Governo, para o fim de melhorar e ampliar a assistência
hospitalar e de favorecer o ensino.
Art. 65. O Conselho facilitará também a realização do
ensino nos estabelecimentos a seu cargo, nos quaes
poderão ser realizados cursos de ensino e aperfeiçoamento
para médicos e estudantes.
Art. 66. O Presidente do Conselho, attendendo á solicitação do Director da Faculdade, poderá consentir no
estagio de estudantes de medicina nos serviços de clinica
dos hospitaes a seu cargo, e neste caso ficarão os mesmos
estudantes sujeitos aos dispositivos do regulamento da
Faculdade, no que respeita á freqüência.
Art. 67. O Conselho promoverá a organização, em um
dos seus hospitaes, de um laboratório de pesquisas, desinado a attender as necessidades de seus serviços clínicos, poden.io o mesmo aproveitar ao ensino.
§ 1°. O mesmo laboratório poderá realizar pesquisas
retribuídas, solicitadas pelos clínicos, e para este fim será
organizada pelo Conselho tabeliã de preços razoáveis, de
modo a facilitar taes exames a pessoas de menores recursos.
§ 2°. O Presidente do Conselho designará o chefe e
outros funccionarios de que trata este artigo, fixandolhes os vencimentos e determinando as respectivas attribuições, e submetterá seus actos á approvação do Conselho.
Art. 68. No serviço de radiologia, radiotherapia e
electrologia, poderá ser adoptado regimen análogo ao do
laboratório de pesquisas.
Paragrapho único. O Presidente do Conselho poderá
entrar em accôrdo com o director da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, afim de que os serviços referidos
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no artigo anterior possam aproveitar ao ensino, e neste
caso serão taes serviços dirigidos pelos professores privativos das respectivas especialidades.
Art. 69. Serão consideradas eventuaes e applicadas
no custeio e desenvolvimento dos respectivos serviços
as contribuições dos doentes hospitalizados e a renda dos
laboratórios de que tratam os arts. 59, 60, 67 e 68 deste
regimento.
Art. 70. Por conveniência do serviço e respeitados
direitos adquiridos, quanto a indicações technicas e de
equidade, o Presidente do Conselho poderá transferir de
um para outros serviços ou hospitaes funccionarios technicos e administrativos, submettendo seu acto á approvação do Conselho.
Art. 71. O Conselho promoverá e facilitará a realização de pesquisas scientificas em seus hospitaes, sempre
respeitados os deveres superiores de humanidade e de
étnica profissional.
Paragrapho único. Para a realização de estudos experimentaes e para o esclarecimento amplo de problemas
scientificos, o Presidente, ouvido o Conselho, poderá
aproveitar a actividade technica do Instituto Oswaldo
Cruz, de accôrdo com o respectivo Director e neste caso
serão fornecidos ao Instituto todas as facilidades e recursos necessários ao desempenho de taes pesquisas.
Art. 72. O Conselho deverá installar em um dos seus
hospitaes um laboratório chimico pharmaceutico, destinado ao preparo de medicamentos a serem applicados nos
estabelecimentos a seu cargo.
§ 1°. Além do laboratório de que trata estes artigo,
cada hospital terá uma pharmacia onde serão aviadas as
fórmulas magistraes e onde serão fornecidos medicamentos
ás enfermarias e aos doentes dos ambulatórios.
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§ 2°. O regimen de trabalho do laboratório chimico pharmaceutico e das pharmacias, assim como o
fornecimento de medicamentos, obedecerão a instrucções
expedidas pelo Conselho.
Art. 73. O Conselho providenciará, de accôrdo com
as suas possibilidades, no sentido de installar officinas
para confecção do material destinado aos serviços dos estabelecimentos a seu cargo.
Art. 74. Além dos serviços clínicos internos, serão
mantidos nos hospitaes do Governo ambulatórios de
consulta e tratamento destinados aos indigentes e necessitados.
§ 1°. De preferencia os ambulatórios de que trata
este artigo ficarão subordinados aos chefes de serviços
clínicos, podendo estes designar seus assistentes para a
direcção dos mesmos ambulatórios.
§ 2°. Os ambulatórios que não tenham serviços clínicos
da mesma especialidade poderão ser dirigidos por outros
médicos dos hospitaes designados pelo Conselho.
Art. 75. Cada estabelecimento a cargo do Conselho de
Assistência Hospitalar terá regimento interno expedido pelo
Conselho.
CAPITULO III
FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE
A ENFERMOS

ASSISTÊNCIA

Art. 76. Os hospitaes e casas de saúde, pertencentes a
instituições privadas e porellas administradas, e quaesquer
outros estabelecimentos particulares, destinados á assistência a enfermos, serão fiscalizados pelo Conselho de
Assistência Hospitalar.
§ 1°. As visitas de inspecção serão feitas, pelo menos,
uma vez por anuo, em cada serviço nosocomial.
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DISPOSIÇÕES OERAES E
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TRANSITÓRIAS

Art. 77. A execução do programma de assistência
hospitalar, a cargo do Conselho, será iniciada pela construcção de um hospital geral, cujos serviços serão cedidos,
nos termos deste regimento, á Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro.
Art. 78. Uma vez organizada a assistência hospitalar
que attenda ao ensino medico proporcionado pela Faculdade
de Medicina da Capital da Republica, o Conselho passará
a attender ao mesmo problema nas capitães dos Estados,
dando preferencia áquellas em que houver Faculdades de
Medicina.
Art. 79. O Conselho promoverá a realização de conferências periódicas, destinadas ao estudo e á organização
de planos geraes de assistência hospitalar e meclico-social
no Brasil.
Art. 80. Uma vez constituído, o Conselho organizará um
plano geral de assistência hospitalar na Capital Federal, e
providenciará para sua execução progressiva. Este plano
deverá ser approvado pelo Ministro da Justiça e Negócios
Interiores.
Art. 81. No plano de que trata o artigo anterior serão
consideradas as instituições hospitalares existentes eattendidos inicialmente os aspectos mais urgentes do problema
no Rio de Janeiro.
Art. 82. O actual Hospital Geral de Assistência, a
cargo do Departamento Nacional de Saúde Publica, fica
transferido ao Conselho e incorporado ao respectivo patrimônio.
§ 1°. Os médicos do hospital de que trata este artigo,
e que não forem professores QU docentes da Faculdade de

Medicina, serão conservados nos seus cargos, nas condições actuaes.
§ 2°. Os serviços clínicos dos médicos de que trata o
paragrapho anterior ficam destinados ao ensino de enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Publica e a
cursos de aperfeiçoamento da Faculdade de Medicina, realizados pelos próprios médicos, cuja permanência é assegurada.
§ 3". Uma vez incluidos no quadro de médicos dos
hospitaes, os actuaes chefes de serviços e assistentes do
hospital de que trata este artigo ficam sujeitos ás respectivas disposições regulameníares.
Art. 83. Toda construcção, organização ou installação
de hospitaes ou de estabelecimentos congêneres deverá
ser, previamente, submettida ao Conselho.
Art. 84. Os hospitaes da Assistência remetterão até
15 de janeiro de cada anno a proposta de orçamento referente ao anno seguinte, proposta essa que, depois de
examinada e informada pela Secretaria e obedecida a disposição do art. 35, n. l, será remettida á commissão de
Contabilidade do Conselho para dar parecer, sendo encaminhada pelo Presidente ao Ministro, até 31 de janeiro do
anno anterior áquelle a que se referir tal proposta.
I. De accôrdo com os despachos proferidos pelo Ministro, a Secretaria organizará, para ser apresentada ao
Conselho, a tabeliã explicativa da proposta, que deve ser
enviada ao Ministério.
Art. 85. Logo que for publicada a lei da despesa, organizará a Secretaria, por intermédio do guarda-livros, a tabeliã explicativa do orçamento, que, depois de impressa,
será encaminhada á Directoria Geral de Contabilidade da
Secretaria da Justiça, para fazer parte da tabeliã geral do
ministério.
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Art. 86. Para as despesas que por sua natureza exigirem pagamento immediato, como as que se referirem a
transportes, etc., as repartições solicitarão os necessários
adeantamentos, dos quaes prestarão contas ao Presidente,
de accôrdo com as normas instituídas no Regulamento
Geral de Contabilidade.
Art. 87. Todos os casos omissos serão resolvidos pelo
Conselho, na fôrma do presente regimento, com approvação
do Ministro da justiça.
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Rio de Janeiro, 4 de março de 1927. — Dr. Juvenil da Rocha
Vaz. Presidente.

attribuições do Conselho

"
»
»

»

do Presidente

»

dos Membros do Conselho

Conimissões c suas attribuiçõcs

5
6
O

10

Generalidades e Serviço do expediente

12

Das requisições do material

14

Dos pagamentos

16

Normas a adoptar (sobre entrada de dinheiro)

17

Da prestação de contas

18

Dos patrimônios

18

Dos funccíonarios e suas attribuições

19

Attribuições do Inspector Technieo

20

»

do assistente de Medicina

21

»

»

»

de Engenharia

21

»

»

»

administrativo

22

»

» Secretario

)>

» Thc-uuiviro

24

»

» Guarda livros

25

»

» Almovarife

26

22

Médicos dos Hospitaes

26

Serviços technicos e administrativos nos Hospitaes do Governo

31

Fiscalização dos Estabelecimentos de Assistências a enfermos. . .

35

Disposições Rc-rac-s e transitórias

36

l alx-lla de vencimentos . . . . :^

38

RIO DE JANEIRO
IMPRENSA

NACIONAL

1928

