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Conforme edital de convocação para AGE virtual de reformulação do Regimento 

Interno do Corpo Clínico do HMMKB enviado em 24 de agosto de 2020, retificado 

em 23 de setembro de 2020, devido a Pandemia COVID-19 que impõe necessário 

distanciamento social, a realização da Assembleia Geral Extraordinária de 

Reformulação do Regimento Interno do Corpo Clínico do Hospital e Maternidade 

Marieta Konder Bornhausen  será realizada de forma Virtual dentro de todos os 

preceitos legais da Lei 10.010/2020 e Resolução CRM/SC 201/2020, que a mesma 

impõe. 

1– REGRAS DO CRM/SC PARA VIDEOCONFERÊNCIA: 

 

1- As sessões deverão ter, obrigatoriamente, uma senha para entrada, 

de modo que apenas os usuários com essa informação possam 

acessar a reunião; 

2- As sessões deverão ter início conforme o quórum de convocação e 

horários determinados para 1ª e 2ª. chamadas; 

3- Os participantes deverão informar, no campo referente ao nome de 

exibição, o seu nome completo, número de CRM; 

4- Os participantes deverão ter a câmera habilitada, de modo que seja 

possível verificar o seu rosto nitidamente e permitir o registro de 

sua imagem para fins de conferência de presença e quórum; 

5- As votações eletrônicas deverão ser feitas, obrigatoriamente, usando 

ferramenta disponível para tal fim no software de web conferência. O 

resultado da votação deverá ser mostrado em tempo real aos 

participantes; 

6- Ao final da sessão, deverá ser emitido relatório do sistema no qual 

conste o resultado da votação, que deverá ser anexado à Ata da 

Assembleia; 

7- Ao final da sessão, deverá ser emitido relatório do sistema no qual 

constem os nomes de todos os participantes e seus horários de 

entrada e saída.  
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2 – A FERRAMENTA DE VOTO VIRTUAL 

 

Após consulta ao departamento de TI do CRM-SC sobre ferramentas que atendam 

aos requisitos necessários para videoconferência, optou-se pela contratação da 

ferramenta “Zoom” para grandes reuniões com recurso de votação. Serão votados 

os itens da pauta durante a assembleia, sendo  imprescindível a presença de todos 

os membros do Corpo Clínico virtualmente.  

 

Sobre a utilização da ferramenta Zoom: 

 

REGISTRO DE PRESENÇA DIGITAL: o registro da presença será digital, 

através do login enviado por e-mail a cada membro do corpo clínico, 

gerando uma lista dos presentes para registrar em ata, ao ingressar na reunião os 

participantes devem identificar-se com seu nome completo e CRM/SC, 

devendo permanecer com as câmeras habilitadas durante a assembleia. 

 

VOTAÇÃO: Durante a assembleia virtual será possível acompanhar a pauta do 

Regimento Interno do Corpo Clínico e votar digitalmente respondendo as enquetes 

para aprovação do Regimento.  

O resultado será apresentado logo após o encerramento da votação. 

 

 

  

mailto:direcao.clinica.hmmkb@gmail.com
http://www.acchm.com.br/


Direção Clínica 2020 – 2021  

 

_________________________________________ 

 

 
Av. Cel. Marcos Konder, 1111 | Sala 200 - 3º andar INCOR | Centro | Itajaí/SC | CEP  88301-303                                                                                                 
.                                                                                                     Tel./WhatsApp (47) 9 9251-2544  

                  direcao.clinica.hmmkb@gmail.com | www.acchm.com.br   br                   
 

5 

3 – O ENVIO DO E-MAIL PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

 

Cada membro do Corpo Clínico apto a votar na Reformulação do Regimento Interno 

do Corpo Clínico do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, recebeu 

em seu e-mail um link convite para inscrição, após inscrito receberá login e senha 

para registro e acesso a reunião. 

Para se inscrever clique no link recebido por e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preencha a inscrição: 
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Após inscrição é enviado para o e-mail as informações de acesso a reunião, com 

link para login e senha. 

Estas informações não podem ser repassadas a terceiros. 
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4 – PRIMEIRO ACESSO NA FERRAMENTA ZOOM (USUÁRIOS SEM 

REGISTRO NO ZOOM). 

 

Acesse a ferramenta no link: https://zoom.us/pt-pt/meetings.html 

 

Na página inicial da ferramenta Zoom informe o e-mail e selecione 

“registre-se”:  

  

 

Após realizar o registro irá solicitar a data de nascimento.  
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Conforme a figura abaixo, selecione a opção “confirma” para continuar com 

o cadastro.   

 

 

Após esse passo, acessar seu e-mail e confirmar o link encaminhado para 

verificação da conta. 

Lembrando, que caso não receba o e-mail, por favor verificar na caixa de 

SPAM. 
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Exemplo de mensagem encaminhada para confirmação de conta: 

 

 

Após selecionar o link de confirmação, aparecerá as mensagens abaixo: 

 

Agora terá a opção de definir o nome (Nome Completo) e a senha. 
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Conforme a imagem abaixo, selecione “pular esse passo”: 

 

 

Selecionar “ir para minha conta”: 

 

Solicitamos que realize o cadastro antes da reunião, caso houver 

algum problema solicite suporte pelo fone (47) 3398-2524, ou pelo WhatsApp da 

direção Clínica que irá encaminhar sua demanda a TOPTI. 

 

Após, todo esse processo, poderá se logar em sua conta Zoom e acessar a reunião 

da AGO conforme os ícones abaixo: 
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Informações de login e senha da reunião foram recebidos no seu e-mail após a 

confirmação de inscrição.  

 

Lembrando que para atender à solicitação do CRM/SC os membros do corpo 

clínico precisarão identificar-se com nome completo e o número do CRM-SC na 

ferramenta ZOOM. 
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No canto direito da tela mostrará o seu nome e a opção para trocar o nome. 

Segue os passos para trocar o nome do usuário atual e informar o nome 

completo com o CRM: 

1- Passo: 

 
 
2- Passo: 

 
3- Passo: 
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5 – REGISTRO DE PRESENÇA 
 
O registro de presença na Assembleia virtual, decorre do acesso através 

do login e senha recebido, devendo o participante ingressar na reunião com o e-

mail cadastrado no corpo clínico identificando-se conforme o estabelecido na 

Resolução CRM-SC nº 201/2020, com nome completo, número de CRM-SC e 

permanência na Assembleia com a câmera habilitada, de modo que seja 

possível verificar o seu rosto nitidamente e permitir o registro de sua imagem 

para fins de conferência de presença e quórum, sinalizados no item 01 deste 

Manual. 

A lista de presença e a votação serão realizadas pela ferramenta Zoom. 
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6 – DA PARTICIPAÇÃO NA AGE (TRANSMISSÃO) 
 

A assembleia será transmitida ao vivo pelo aplicativo Zoom, momento em que as 

alterações propostas para o RI serão explicadas e colocadas em votação.  

 

Como habitualmente ocorre, principalmente em respeito a transparência e 

a democracia, caso algum membro do Corpo Clínico do HMMKB tenha intenção de 

realizar o uso da palavra deverá sinalizar pela ferramenta (chat - ZOOM) de 

transmissão. 

Todos os membros já receberam antecipadamente cópia do Regimento Interno em 

reforma, tendo também enviado sugestões previamente a data da AGE. 
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7 – DA VOTAÇÃO 
 
A votação será realizada na plataforma Zoom durante a Assembleia.  

Após a apresentação de cada item da pauta, os Membros do Corpo Clínico do 

HMMKB irão visualizar em sua tela a questão do item em votação e deverão 

informar seu voto. 

 

Os itens em votação na Assembleia serão elencados abaixo: 

 

1. O novo artigo 1º possui a seguinte redação: 

 

Art. 1º. O IPMMI - Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen (H.M.M.K.B.), situado 

à Avenida Marcos Konder, 1111 – Itajaí, SC, é instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que 

tem como objetivo a prestação de assistência à saúde majoritária de usuários do Sistema Único 

de Saúde, estando sua estrutura disponibilizada para o exercício da atividade médica, dispondo 

de um Corpo Clínico, cujas atividades são aqui regulamentadas conforme as disposições das 

resoluções CFM 1481/97 e CREMESC 195/2019. 

Aprova? 

     (  ) Sim 

     (  ) Não 

     (  ) Abstenho 

 

 

2. O artigo 4º, inciso 6 traz o seguinte objetivo:  

 

Art. 4º, inciso 6. Regular as relações dos médicos do Corpo Clínico entre si e entre 

estes e o Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen.  

Aprova? 

     (  ) Sim 

     (  ) Não 

     (  ) Abstenho 
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3. O artigo 5º passa a ter a seguinte redação:  

 

Art. 5º Os profissionais Médicos que atuam no Hospital e Maternidade Marieta Konder 

Bornhausen poderão se enquadrar em uma das seguintes categorias:  

1. ASPIRANTE  

2. EFETIVO  

3. HONORÁRIO  

4. INATIVO  

§ 1º: Os Médicos Residentes, Estagiários e os Médicos em Mestrado ou Doutorado são regidos 

por legislação específica e amparados por convênios próprios. 

Aprova? 

     (  ) Sim 

     (  ) Não 

     (  ) Abstenho 

 

4. O novo artigo 7º possui a seguinte redação: 

 

Art. 7º. O Membro Efetivo é aquele médico com capacitação técnica e científica comprovada e 

que, após o estágio probatório de 3 (três) anos, que podem ser prorrogados por idêntico período, 

na condição de Aspirante, e aprovado na Assembleia Geral Ordinária do Corpo Clínico, tenha 

atuação no hospital nos últimos 12 (doze) meses, participando da vida da Instituição, quer 

atendendo aos pacientes e/ou assumindo cargos ou funções administrativas, participação em 

Comissões, cargo da Direção Clínica, Vice-Direção Clínica, Direção Científica, preceptoria de 

ensino e participação em escalas de plantão e sobreaviso na mesma. O médico efetivo tem direito 

a votar e ser votado nas Assembleias Gerais do Corpo Clínico. 

Aprova? 

     (  ) Sim 

     (  ) Não 

     (  ) Abstenho 
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5. No Capítulo III, da organização do Corpo Clínico, o artigo 11º possui a 

seguinte redação: 

 

    Art. 11º. Os Departamentos estão divididos em:  

1. CLÍNICA MÉDICA  

2. CLÍNICA CIRÚRGICA  

3. MEDICINA DIAGNÓSTICA E TERAPIA AUXILIAR  

 

§ 1º: O Departamento de Clínica Médica será formado pelos Serviços de:  

 

1. CARDIOLOGIA  

2. CLÍNICA MÉDICA  

3. INFECTOLOGIA  

4. MEDICINA DE EMERGENCIA  

5. NEFROLOGIA  

6. NEONATOLOGIA  

7. NEUROLOGIA  

8. ONCOLOGIA  

9. TERAPIA INTENSIVA  

 

§ 2º: O Departamento de Clínica Cirúrgica será formado pelos Serviços de:  

 

1. ANESTESIOLOGIA  

2. CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO  

3. CIRURGIA GERAL  

4. CIRURGIA ONCOLÓGICA  

5. CIRURGIA PLÁSTICA  

6. CIRURGIA TORÁCICA E CARDIOVASCULAR  

7. CIRURGIA VASCULAR  

8. GINECOLOGIA E OBSTETRICIA  

9. MASTOLOGIA  

10. NEUROCIRURGIA  
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11. OFTALMOLOGIA  

12. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  

13. PROCTOLOGIA  

14. TRANSPLANTES  

15. UROLOGIA  

 

§ 3º: O Departamento de Medicina Diagnóstica e Terapia Auxiliar será formado 

pelos Serviços de:  

 

1. ANATOMIA PATOLÓGICA  

2. ENDOSCOPIA DIGESTIVA E DE VIAS AÉREAS.  

3. HEMODINÂMICA  

4. RADIOLOGIA  

5. ULTRASSONOGRAFIA  

Aprova? 

     (  ) Sim 

     (  ) Não 

     (  ) Abstenho 

 

 

6. O artigo 26º passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 26º. Compete ao Diretor Científico:  

a) Exercer a Chefia do Centro de Estudos Dr. Ivo Stein Ferreira.  

b) Promover reuniões e atividades científicas auxiliadas pelos Chefes de Serviços e 

Departamentos.  

c) Exercer a função de tesoureiro da Associação do Corpo Clínico do Hospital e 

Maternidade Marieta Konder Bornhausen.  

Aprova? 

     (  ) Sim 

     (  ) Não 

     (  ) Abstenho 
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7. Aprova a redação do artigo 28º, incisos 2, 3, 26 e 27 

Art. 28º.  

2. Prestar atendimento médico a todos os pacientes que se apresentarem ao Hospital 

e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, sem distinção de qualquer natureza, 

através dos convênios e contratos celebrados pelo Hospital, valendo-se dos recursos 

técnicos disponíveis, respeitando a área de atuação ou especialidade médica para a 

qual foi admitido no Corpo Clínico.  

 

3 . Respeitar as escalas de plantão, sobreaviso e disponibilidade médica nos 

atendimentos realizados na Instituição Hospitalar.  

26. Observar as normas de segurança no ambiente hospitalar e de segurança do 

paciente, assim como os horários estabelecidos para realização dos procedimentos, 

conforme os regulamentos dos setores do Hospital e Maternidade Marieta Konder 

Bornhausen.  

27. Não divulgar fatos referentes do atendimento de paciente na instituição ou 

constantes em prontuário médico, o que somente poderá ocorrer com a autorização 

expressa do paciente ou de seu representante legal, devendo a divulgação ser feita, 

preferencialmente pelo médico assistente, com conhecimento do Diretor Técnico ou 

por este último  

Aprova? 

     (  ) Sim 

     (  ) Não 

     (  ) Abstenho 

 

 

8. Aprova a redação do artigo 29º, incisos 13 e 14 

Art. 29º.  

13. Ter preferência na prestação de serviços médicos de todos os contratos celebrados 

pela Instituição Hospitalar, independente da forma de contratação a ser implementada 

pela Instituição Hospitalar.  
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14. Solicitar a inclusão ao chefe de serviço em serviços para os quais esteja habilitado 

ou exercendo a atividade, devendo o chefe de encaminhar a solicitação e documentos 

para o Diretor Clínico e Comissão de Credenciais no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

para análise e deliberação.  

Aprova? 

     (  ) Sim 

     (  ) Não 

     (  ) Abstenho 

 

 

9. Aprova a redação do CAPÍTULO VII - DO CENTRO DE ESTUDO DR. IVO STEIN 

FERREIRA  

Art. 30º. Compete ao Centro de Estudos Dr. Ivo Stein Ferreira:  

a) Promover a atualização científica e a formação médica continuada dos membros do 

Corpo Clínico.  

b) Promover em parceria com os programas de residência médica atividades científicas 

comuns ao Corpo Clínico e serviços de residência médica.  

c) Colaborar e participar das atividades do IPEMI – Instituto de Pesquisa e Estudos 

Médicos de Itajaí.  

Art. 31º. A manutenção do Centro de Estudos Dr. Ivo Stein Ferreira caberá a 

Associação Corpo Clínico Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen. 

 

Ao término da discussão e votação, o resultado será apurado e apresentado na mesma 

assembleia. 
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8 – ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Conforme previsto em edital de convocação o quórum mínimo para abertura da 

AGE às 19h é de 2/3 dos membros aptos a votar em primeira convocação. Não 

havendo quórum mínimo para abertura em primeira convocação a assembleia abre 

às 19h30min com qualquer número, decidindo por maioria simples dos votos.  

 

Após aberta a assembleia, 19h ou 19h30min todos os participantes devem 

habilitar as suas câmeras. 

 

Em caso de dificuldades no acesso a assembleia ou de cadastro na ferramenta 

Zoom disponibilizamos suporte no contato:  

(47) 3398-2524, ou pelo WhatsApp da direção Clínica que irá encaminhar sua 

demanda ao TI. 
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