
DECRETO Nº 4.021, DE 8 DE JANEIRO DE 2014. 
 
 
Dispõe sobre nomeação de médico como diretor técnico para a 
Secretaria de Saúde Municipal e para o Centro de Apoio 
Psicossocial I – CAPs I e ambulatório de saúde mental 
determina funções e dá outras providências. 
 
 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR, Prefeito Municipal de Louveira, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no artigo 98 da Lei Orgânica Municipal,  
 
Considerando que o Conselho Federal de Medicina (CFM), possui 
competência fiscalizatória e normativa para com as instituições que 
prestam serviços de saúde, assim como o Conselho Regional de 
Medicina possui atribuições fiscalizatórias nos termos da lei 
12.842/13; 
 
Considerando que o artigo 28 do Decreto nº 20.931/32, a existência 
do cargo de Diretor Técnico é obrigatória em qualquer organização 
hospitalar ou de assistência médica, sendo ele o principal 
responsável pelo funcionamento da instituição, nos termos do 
artigo 11 da  Resolução CFM nº 997/80; 
 
Considerando que o artigo 11 da Resolução CFM nº 997, de 23 de 
maio de 1980, assim como o artigo 88 do Código Sanitário do 
estado de São Paulo, impõe a designação de diretor técnico medico 
para funcionamento de estabelecimento de saúde; 
 
Considerando que o medico diretor técnico é o assessor para 
assuntos técnicos, sendo responsável médico pela instituição, não 
somente perante o Conselho, como também perante a Lei; 
 
D e c r e t a: 
 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Saúde, através de portaria 

nomeará dois médicos de seu quadro de profissionais como diretor técnico, um para responder 
tecnicamente pela Instituição e o outro pelo CAP´s I e ambulatório de saúde mental adulto e 
infantil. 

 
Art. 2º As atribuições e funções do diretor técnico compreendem 

basicamente: 
 

a) zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor relacionados à 
assistência médica no município; 
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b) assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, visando o 
melhor desempenho do Corpo Clínico e demais profissionais de saúde em benefício da  
população usuária da município; 
 
c) assegurar o pleno e autônomo funcionamento da Comissão de Ética Médica; 
 
d) cientificar à Secretária municipal de Saúde das irregularidades que se relacionem com a boa 
ordem, asseio e disciplina nos estabelecimentos municipais de saúde; 
 
e) executar e fazer executar a orientação dada pela instituição em matéria administrativa; 
 
f) representar a instituição em suas relações com as autoridades sanitárias e outras, quando 
exigirem a legislação em vigor; 
 
g) manter perfeito relacionamento com os membros do Corpo Clínico do município; 
 
h) supervisionar a execução das atividades de assistência médica da instituição;  
 
i) coordenar e organizar as escalas dos profissionais médicos com suas rotinas laborais; 

 
j) acompanhar e auxiliar no desenvolvimento e implantação de protocolos de atendimento 
clinico;  
 
    Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário. 
 

Louveira, 8 de janeiro de 2014. 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
 
Publicado e registrado na Secretaria de Administração em 8 de 

janeiro de 2014. 
 
 
ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 

 


