
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL POMPÉIA
(CEP/HP)

Capítulo I – Da Natureza e Vinculação

Art. 1º. O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), mantido pelo Pio Sodalício das Damas de
Caridade de Caxias do Sul - Hospital Nossa Senhora de Pompéia, denominado Comitê
de Ética em Pesquisa do Hospital Nossa Senhora de Pompéia (CEP/HP) é um colegiado
interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da
pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da
pesquisa dentro de padrões éticos.

§1º. O CEP/HP está subordinado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e
ao Conselho Nacional de Saúde (CNS),  do Ministério da Saúde (MS), nos termos da
legislação vigente e se vincula ao Hospital Nossa Senhora de Pompéia, que responde
solidariamente  pela  sua  atuação,  assegurando  os  meios  adequados  para  seu
funcionamento. As atividades do CEP/HP regulam-se pelo presente Regimento Interno;

§2º. O CEP/HP é  regido pela  Resolução CNS  n°  466/12,  que  define  as  diretrizes  e
normas regulamentadoras de pesquisas com seres humanos no Brasil.

Capítulo II – Das Finalidades

Art. 2º. As finalidades do CEP/HP são:
I - defesa dos interesses dos participantes de pesquisa, com fundamento nos preceitos
éticos que a normatizam, respeitando os valores culturais locais;
II  -  contribuição  para  a  qualificação  e  discussão  do  papel  da  pesquisa  no
desenvolvimento institucional e social das comunidades;
III  -  valorização  do  pesquisador  por  meio  do  reconhecimento  da  eticidade  de  sua
proposta;
IV  -  incentivo à iniciação e à produção científica sustentada, através de apoio e
estímulo à pesquisa dentro do Hospital Nossa Senhora de Pompéia;
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V - assegurar a formação continuada dos pesquisadores da Instituição e promover a
discussão dos aspectos éticos das pesquisas em seres humanos na comunidade,
promovendo atividades, tais como seminários, palestras, jornadas, cursos e estudos
de protocolos de pesquisa.

Capítulo III – Dos Objetivos

Art. 3º. Os objetivos do CEP/HP são:
I  - desempenhar papel consultivo e educativo, promovendo a reflexão em torno da
ética na ciência;
II  -  avaliar  a  eticidade  dos  projetos  de  pesquisa  envolvendo seres  humanos,  a  ele
encaminhados  pela  Comissão  Nacional  de  Ética  em  Pesquisa  (CONEP),  emitindo
pareceres consubstanciados.

Capítulo IV – Das Atribuições do CEP

Art. 4 º. São atribuições do CEP/HP:
I  -  avaliar  as  implicações  éticas  dos  protocolos  de  pesquisa  com  seres  humanos,
procurando garantir, e sendo corresponsável, em resguardar a integridade, a dignidade,
a segurança e os direitos e deveres dos participantes de pesquisa e da comunidade
científica;
II  -  emitir  parecer  consubstanciado  no  prazo  estipulado  em norma operacional  da
CONEP;
III  -  manter  a  guarda  confidencial  das  informações  e  o  sigilo  dos  documentos
relacionados  à  pesquisa,  arquivando  e  mantendo  o  projeto  de  pesquisa  conforme
determina a Resolução nº466/2012;
IV-  acompanhar  o  desenvolvimento de  projetos  por  meio  de  relatórios  anuais  dos
pesquisadores;
V -  fomentar a reflexão a respeito da ética na pesquisa no âmbito da comunidade
acadêmica;
VI - exercer papel consultivo e educativo a respeito da ética em pesquisa;
VII  -  promover a  capacitação periódica dos membros do CEP/HP e da comunidade
acadêmica, através da participação em atividades promovidas pela CONEP ou pela 
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própria  instituição  mantenedora,  assim  como  promover  a  educação  em  ética  em
pesquisa;
VIII - receber notificações ou denúncias, sobre fatos que possam alterar o estudo ou
que  impliquem  riscos  aos  participantes  de  pesquisa,  deliberar  pela  continuidade,
modificação ou  suspensão da pesquisa  e  adequações  do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), bem como comunicar os fatos as instâncias competentes
para averiguação e, se pertinente, ao Ministério Púbico;
IX - encaminhar, após análise fundamentada, os protocolos de competência da CONEP,
assim como os relatórios semestrais do CEP/HP;
X  -  requerer  instauração  de  apuração  à  direção  da  instituição  em  caso  de
conhecimento  ou  denúncias  de  irregularidades  nas  pesquisas  envolvendo  seres
humanos e, havendo comprovação, ou se pertinente, comunicar o fato à CONEP e, no
que couber, às outras instâncias;
XI  -  manter  comunicação  regular  e  permanente  com  a  CONEP,  por  meio  de  sua
funcionária administrativa;
XII - elaborar, atualizar e fazer cumprir seu regimento interno.

Capítulo V – Da Composição, Mandatos, Vacância e Desligamento dos Membros

Art.  5º.  O  CEP/HP  é  constituído  por  um  colegiado  formado  por  27  (vinte  e  sete)
membros, sendo 23 (vinte e três) da instituição Hospital Nossa Senhora de Pompéia,
com  distribuição  balanceada  de  gêneros  e  categorias  profissionais,  2  (dois)
representantes de participantes de pesquisa (RPP) indicados pelo Conselho Municipal
de  Saúde  da cidade  de  Caxias  do  Sul,   e,  1  (um)  representante  médico  do  gestor
municipal de saúde (Secretaria Municipal de Saúde).

§1º. Será convidado a participar do CEP/HP, um representante docente das Instituições
de  Ensino  Superior  parceiras  do  Hospital  Nossa  Senhora  de  Pompéia,  mediante
convênio firmado, que possuam cursos de graduação na área da saúde;

§2º.  Transcorrido o tempo de mandato  de 3 anos,  a  funcionária  administrativa do
CEP/HP desencadeará o processo de renovação dos  membros,  coordenador  e  vice-
coordenador,  junto a entidade mantenedora,  através do encaminhamento de ofício
solicitando  indicações  e  respeitando  os  critérios  para  composição  do  CEP/HP  e  a
permanência de pelo menos 1/3 dos membros do mandato anterior.
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Art.  6º.  Os  membros  representantes  da  instituição  serão  indicados  pelos  Serviços
Assistenciais  e  de  Saúde,  pela  Mitra  Diocesana  de  Caxias  do  Sul  e  pela
Superintendência do Hospital Nossa Senhora de Pompéia, e deverá conter, entre os
membros:
I - 4 (quatro) médicos, sendo 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes, com experiência em
pesquisa  com  seres  humanos,  com  ética  médica  e  formação  em  nível  de  pós-
graduação, indicados pela Direção Clínica do Hospital Nossa Senhora de Pompéia;
II - 4 (quatro) enfermeiros, sendo 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes, com experiência
em pesquisa com seres humanos e formação em nível de pós-graduação, indicados
pela Gerência de Enfermagem do Hospital Nossa Senhora de Pompéia;
III - 2 (dois) psicólogos, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, com experiência em
pesquisa com seres humanos e formação em nível de pós-graduação, indicados pela
Coordenação do Serviço de Psicologia do Hospital Nossa Senhora de Pompéia;
IV - 2 (dois) fisioterapeutas, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, com experiência em
pesquisa com seres humanos e formação em nível de pós-graduação, indicados pela
Coordenação do Serviço de Fisioterapia do Hospital Nossa Senhora de Pompéia;
V - 2 (dois) nutricionistas, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, com experiência em
pesquisa com seres humanos e formação em nível de pós-graduação, indicados pela
Coordenação  do  Serviço  de  Nutrição  e  Dietética  do  Hospital  Nossa  Senhora  de
Pompéia;
VI - 2 (dois) farmacêuticos, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, com experiência em
pesquisa com seres humanos e formação em nível  de pós-graduação e atuação em
farmácia hospitalar, indicados pela Coordenação do Serviço de Farmácia Hospitalar do
Hospital Nossa Senhora de Pompéia;
VII - 2 (dois) farmacêuticos bioquímicos ou biomédicos, sendo 1 (um) titular e 1 (um)
suplente, com experiência em pesquisa com seres humanos e formação em nível de
pós-graduação  e  atuação  em  análises  clínicas,  indicados  pela  Coordenação  do
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Nossa Senhora de Pompéia;
VIII - 1 (um) colaborador do corpo administrativo, indicados pela Superintendência do
Hospital Nossa Senhora de Pompéia;
IX - 1 (um) advogado, indicado pela Superintendência do Hospital Nossa Senhora de
Pompéia;
X - 1 (um) representante religioso, designado pela Mitra Diocesana de Caxias do Sul,
preferencialmente sendo o Capelão do Hospital Nossa Senhora de Pompéia;
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XI - 1 (um) representante do Ensino indicado pela Superintendência  do Hospital Nossa
Senhora de Pompéia, sendo preferencialmente a função ocupada pelo Coordenador de
Ensino do hospital;
XII - 1 (um) representante da Escola de Educação Profissional em Saúde do Hospital
Nossa  Senhora  de  Pompéia,  indicando  pela  Direção  da  mesma,  sendo
preferencialmente o supervisor técnico.
Parágrafo único - O CEP/HP poderá vetar a indicação de representantes, por 2/3 (dois
terços) dos membros por votação, em reunião ordinária, desde que o processo de veto
conste da pauta.

Art. 7º. A duração do mandato dos membros, do coordenador e vice-coordenador do
CEP/HP será de 3 (três) anos, sendo permitida sua recondução por mais 3 (três) anos,
como previsto na resolução CNS n°370/2007.

Art. 8º. Os membros do CEP/HP poderão, a qualquer momento, solicitar exoneração ou
licença,  desde que comuniquem por  escrito  ao  Coordenador  do CEP/HP,  ficando o
CEP/HP  responsável  por  comunicar  as  situações  de  vacância  ou  afastamento  de
membros e encaminhar à CONEP as substituições efetivadas, justificando-as, conforme
Norma Operacional n°001/13:

§1º. Em caso de substituição de membro excluído, o substituto exercerá somente o
tempo de mandato que restar até a próxima renovação do CEP/HP;

§2º. O CEP/HP prevê a possibilidade de seu membro usufruir de um período de licença,
para fins pessoais, doença e maternidade. O tempo de duração da licença será de 30
(trinta) dias, para fins pessoais. Para licença maternidade, o período é o estabelecido
na legislação, ou seja, 120 (cento e vinte dias). Quando se tratar de licença doença, não
haverá  período  determinado,  cabendo  ao  comitê  á  deliberação  do  período  após
solicitação do membro que está requerendo a licença;

§3º. Durante o período de licença, automaticamente assumirá o suplente;

§4º. Caso o membro licenciado não retorne após o período de licença, assumirá em
seu lugar o suplente, de forma definitiva;
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§5º. Será excluído e substituído do CEP/HP o membro que deixar de comparecer, sem
razão relevante e justificada por escrito, a 3 (três)  reuniões ordinárias,  sejam faltas
seguidas ou alternadas;

§6º. Fica estabelecido, durante a atuação dos membros, o limite máximo de 3 (três)
ausências justificavas por ano. Superado este limite, incorrerá nas sanções do parágrafo
anterior;

§7º. As faltas do RPP devem ser informadas pela funcionária administrativa do CEP a
instituição que o indicou e, se for o caso, comunicar o desligamento solicitado nova
indicação de representante.

Art.  9º.  No caso de exoneração ou licença do membro titular,  automaticamente o
membro suplente passará a ser convocado para as reuniões e assumirá o papel de
membro titular.

Capítulo VI – Das Atribuições da Coordenação, da Funcionária Administrativa e dos
Membros

Art.  10º.  O  Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  CEP/HP  serão  escolhidos  pelos
membros que compõem o colegiado durante a primeira reunião de trabalho.

Art. 11º. Compete ao Coordenador do CEP/HP:
I - convocar e presidir as reuniões do CEP/HP;
II - assinar os documentos emitidos pelo CEP/HP;
III - coordenar as atividades do CEP/HP;
IV - representar o Comitê em qualquer evento com ele relacionado;
V - tomar parte nas discussões e votações do Comitê e, quando for o caso, exercer o
voto de desempate;
VI - estimular o contínuo aperfeiçoamento dos membros do CEP/HP;
VII - coordenar a elaboração do planejamento anual das atividades do CEP/HP.

Art. 12º.  Ao Vice-Coordenador compete:
I - substituir a Coordenação quando necessário;
II - auxiliar a Coordenação em suas funções e atividades;
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III - desempenhar tarefas que lhe sejam confiadas pela Coordenação.

Art. 13º. O CEP/HP tem o assessoramento de uma funcionária administrativa exclusiva,
mantida  pelo  Hospital  Nossa  Senhora  de  Pompéia.  Compete  à  funcionária
administrativa:
I - receber os projetos de pesquisa;
II - atender os pesquisadores;
III - manter em arquivo o projeto, o protocolo e os relatórios correspondentes, por um
período  de  5  (cinco)  anos  após  o  encerramento  do  estudo,  podendo  esse
arquivamento processar-se em meio digital;
IV - disponibilizar materiais solicitados pelos membros do CEP/HP;
V - distribuir os projetos de pesquisa recebidos para análise dos membros do CEP/HP;
VI - encaminhar as convocações das reuniões aos membros do CEP/HP;
VII - realizar as atas das reuniões;
VIII - desencadear o processo de revisão do Regimento Interno e da Renovação dos
Membros do Comitê;
IX - manter comunicação regular e permanente com a CONEP;
X - estar à disposição do Coordenador do CEP/HP.

Parágrafo único - A contratação da funcionária administrativa para o CEP/HP ficará sob
responsabilidade  do  Hospital  Nossa  Senhora  de  Pompéia  com  aprovação  do
Coordenador do CEP/HP.

Art. 14º. Os membros do CEP/HP têm as seguintes atribuições:
I  -  conhecer  a  Resolução CNS nº  466/12,  portarias  afins  e  os  princípios  éticos  em
pesquisa;
II  -  analisar  e  discutir,  nas  sessões  plenárias,  os  princípios  éticos  de  pesquisa  nos
projetos apresentados à apreciação;
III - manter sigilo sobre informações recebidas, relatórios e decisões;
IV - buscar aprimoramento continuado sobre ética em pesquisa;
V - abster-se do julgamento de projetos de pesquisa com os quais mantém algum tipo
de relação ou conflito de interesse;
VI - assinar as atas das reuniões em que estiver presente;
VII - propor medidas que aprimorem o desempenho dos processos do CEP/HP;
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VIII - realizar pareceres consubstanciados de projetos de pesquisas em conformidade
com as normas regulatórias da CONEP para serem analisados em plenárias,  mesmo
quando não comparecer à reunião agendada para apresentação.

§1º. Os membros comprometem-se formalmente através do “Termo de Posse, Sigilo e
Confidencialidade”, bem como de conflito de interesse a manter a confidencialidade e
sigilo absoluto de todas as atividades contidas nos projetos de pesquisas em que terá
acesso, seja por relatoria ou em reunião plenária, nos termos contidos e expressos no
referido documento em anexo (anexo 1);

§2º.  Os  membros  do  CEP/HP  deverão  ter,  no  exercício  de  suas  funções,  total
independência  na  tomada  das  decisões,  mantendo  em  caráter  estritamente
confidencial, as informações conhecidas conforme define a resolução CNS nº 466/12 “o
conteúdo tratado durante todo o procedimento de análise dos protocolos tramitados no
Sistema  CEP/CONEP  é  de  ordem  estritamente  sigilosa;  suas  reuniões  serão  sempre
fechadas ao público. Os membros do CEP e da CONEP e todos os funcionários que terão
acesso  aos  documentos,  inclusive  virtuais,  e  reuniões,  deverão  manter  sigilo
comprometendo-se, por declaração escrita, sob pena de responsabilidade”;

§3º. Os membros do CEP/HP não serão remunerados no desempenho de suas tarefas,
podendo  apenas  receber  ressarcimento  de  eventuais  despesas  efetuadas  para
capacitação  ou  indispensáveis  para  seu  exercício,  sendo  imprescindível  que  sejam
dispensados, nos horários de seu trabalho no CEP, de outras obrigações na instituição,
dado o caráter de relevância pública da função. 

Capítulo VII – Do Funcionamento

Art. 15º. O CEP/HP funcionará por meio de reuniões ordinárias e extraordinárias. As
reuniões ordinárias serão mensais, em datas e horários estabelecidos e aprovados em
reunião,  respeitando  o  quórum  mínimo,  sempre  em  reunião  ordinária  do  mês  de
novembro de  cada ano.  As  reuniões  extraordinárias  acontecerão de acordo com a
necessidade de demandas do comitê.

§1º.  As  convocações  dos  membros  para  as  reuniões,  sejam  elas  ordinárias  ou
extraordinárias, dar-se-á por meio de e-mail e através de mensagem no Grupo de 

8/14



WhatsApp, expedidos pela funcionária administrativa do CEP/HP, coordenador ou vice-
coordenador e com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência. 

§2º. O controle de frequência será realizado através de assinatura dos presentes em
lista específica e essas informações repassadas para uma planilha de acompanhamento
de  frequência,  com  a  finalidade  de  propiciar  o  repasse  de  informações  para  as
entidades que indicaram os representantes, para a CONEP e para arquivo.

Art. 16º. As reuniões plenárias serão instaladas (início da sessão) com quórum, de no
mínimo, 50 (cinquenta) % dos membros titulares presentes, e, pelo menos, a presença
de 1 (um) membro RPP.

§1º. Em toda reunião poderá, a partir das demandas do comitê, existir a necessidade
de deliberações. As deliberações serão aprovadas com a presença de, pelo menos, a
metade de seus membros, mais um;

§2°. Nas  reuniões  do  CEP/HP  é  vedada  a  participação  de  pessoas  direta  ou
indiretamente  envolvidas  com protocolos  em avaliação,  exceto  quando  convocadas
para prestar esclarecimentos sobre tais protocolos;

§3°. As sessões plenárias serão lavradas em ata e registradas na Plataforma Brasil;

§4°.  As  sessões  plenárias  ordinárias  serão  mensais,  em  horário  e  datas  definidas
anualmente pela coordenação do CEP/HP e aprovadas na reunião ordinária do mês de
novembro de cada ano;

§5°.  Poderão  ser  convocadas  sessões  plenárias  extraordinárias,  conforme  a
necessidade do CEP/HP.

Art. 17º. O CEP/HP dispõe de 10 (dez) dias, após a submissão do projeto na Plataforma
Brasil,  para  efetuar  a  checagem da documentação  e  30  (trinta)  dias  para  liberar  o
parecer, totalizando 40 (quarenta) dias.

Art. 18º.  Cada protocolo de pesquisa será analisado, inicialmente por, pelo menos, 1
(um) dos membros do Comitê, como relator responsável. O parecer definitivo deverá 

9/14



ser deliberado durante reunião ordinária, com quórum, de no mínimo, 50 (cinquenta)
% dos membros titulares presentes, e, pelo menos, a presença de 1 (um) membro RPP,
antes de ser assinado pela Coordenação e encaminhado ao pesquisador.

Art. 19º. A análise e revisão do CEP/HP resultarão em uma das seguintes categorias
presentes na Norma Operacional CNS nº 001/2013 que são assim definidas:

a) Aprovado:  quando  o  protocolo  encontra-se  totalmente  adequado  para
execução;

b) Com pendência: quando a decisão é pela necessidade de correção, hipótese em
que  serão  solicitadas  alterações  ou  complementações  do  protocolo  de
pesquisa. Por mais simples que seja a exigência feita, o protocolo continua em
“pendência”, enquanto esta não estiver completamente atendida. Se o parecer
for de pendência,  o pesquisador terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir  de  sua  emissão  na  Plataforma  Brasil,  para  atende-la.  Decorrido  este
prazo,  o  CEP  terá  30  (trinta)  dias para  emitir  parecer  final,  aprovando  ou
reprovando o protocolo.  Caso o pesquisador  não responda a pendência,  no
prazo de 30 (trinta) dias, o CEP/HP arquivará o protocolo de pesquisa; 

c) Não Aprovado: quando a decisão considera que os óbices éticos do protocolo
são  de  tal  gravidade  que  não  podem  ser  superados  pela  tramitação  em
“pendência”. Nas decisões de não aprovação cabe recurso ao próprio CEP e/ou
à  CONEP,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  sempre  que  algum  fato  novo  for
apresentado para fundamentar a necessidade de uma reanálise;

d) Arquivado: quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as respostas
às pendências apontadas ou para recorrer;

e) Suspenso:  quando  a  pesquisa  aprovada,  já  em  andamento,  deve  ser
interrompida por motivo de segurança, especialmente referente ao participante
da pesquisa;

f) Retirado:  quando o  Sistema CEP/CONEP acatar  a  solicitação do pesquisador
responsável mediante justificativa para a retirada do protocolo, antes de sua
avaliação ética. Neste caso, o protocolo é considerado encerrado.

§1°. O CEP/HP poderá se entender oportuno e conveniente, no curso da análise ética,

solicitar informações, documentos e outros, necessários ao perfeito 

esclarecimento das questões, ficando suspenso o procedimento até a vinda dos elementos

solicitados;
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§2°. Das decisões de não aprovação caberá recurso ao próprio CEP/HP e/ou à CONEP, no

prazo de 30 (trinta) dias, sempre que algum fato novo for apresentado para

fundamentar a necessidade de uma reanálise;

§3°. O CEP/HP determina o arquivamento do protocolo de  pesquisa nos casos  em que o

pesquisador responsável não atender, no prazo assinalado 30 (trinta) dias, às solicitações

que lhe foram feitas. Poderão ainda considerar o protocolo retirado, quando solicitado pelo

pesquisador responsável;

§4°. Uma vez aprovado o projeto, o CEP/HP passa a ser corresponsável no que se refere a

aspectos éticos da pesquisa;

§5°. Consideram-se autorizados para execução os projetos aprovados pelo CEP/HP, ou

pela CONEP;

§6°.  Projetos  aprovados  pela  CONEP  ou  por  Comitês  de  outras  instituições,  também

precisam ser apreciados e aprovados pelo CEP/HP, atendendo às normas internas e a política

de pesquisa do Hospital Nossa Senhora de Pompéia. 

 
Art.  20º. Fica  definido  para  funcionamento  do  CEP/HP  o  horário  de  expediente
externo: terças-feiras, das 9h às 12h e sextas-feiras das 13h30 às 17h30, no 9° andar do
Hospital Pompéia, Sala denominada de Comitê de Ética em Pesquisa, sito à Avenida
Júlio de Castilhos, 2163, Centro, Caxias do Sul/RS CEP 95010-005.

§1°. Nos demais horários e dias da semana, o CEP funcionará em expediente interno e
atenderá  pelo  telefone  ou  correio  eletrônico. O  telefone  para  contato  é:  (54)
3220.8086; e-mail: cep01@pompeia.org.br.

§2°. Em caso de greve e/ou antecipação de recesso institucional o CEP comunicará a
CONEP. De acordo com a Carta Circular n°244/16 da CONEP, cabe ao CEP em caso de:

a) Greve institucional: Comunicará os pesquisadores e instituições envolvidas
nos  projetos  quanto  à  situação,  informando  se  haverá  ou  não  interrupção
temporária da tramitação dos protocolos, e o tempo estimado desta, bem como
as formas de contato com a CONEP, de modo que permaneçam assistidos 

em caso de dúvidas éticas e apresentações de denúncias durante este período.
Em  relação  aos  projetos  de  caráter  acadêmico,  como  TCC,  mestrado  e
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doutorado, a instituição de ensino deverá adequar os prazos com os alunos, de
acordo com a situação de cada um, caso haja atraso na avaliação ética pelo
CEP/HP; e informar a CONEP quais providências serão tomadas para regularizar
sua atuação quanto aos  trâmites de protocolos para avaliação ética,  após  o
período de paralisação.

b) Recesso institucional: Informará com antecedência mínima de 10 (dez) dias,
por  via  eletrônica,  os  pesquisadores,  os  participantes  de  pesquisa  e  seus
representantes sobre o período de duração do recesso e as formas de contato
com  o  CEP/HP  e  CONEP,  de  modo que  permaneçam assistidos  em  caso  de
dúvidas éticas e apresentações de denúncias durante este período.

Parágrafo único – O recesso institucional do CEP/HP acontecerá no mês de janeiro de
cada ano.

Capítulo VIII – Das Disposições Gerais e Transitórias

Art.  21º.  O  presente  Regimento  pode  ser  atualizado  de  acordo  com  possíveis
necessidades de adequação a novas resoluções da CONEP, mas somente poderá ser
alterado mediante proposta do Comitê, com o voto de 2/3 (dois terços) dos membros
titulares.

Art.  22º.  As ações de capacitação dos  membros e  da comunidade acadêmica bem
como  as  ações  de  educação  em  ética  em pesquisa,  promovidas  pela  CONEP,  pelo
CEP/HP ou pelo Hospital  Nossa Senhora de Pompéia,  serão amplamente divulgadas
com a finalidade de favorecer a participação e serão registradas para arquivamento e
composição de relatórios a serem enviados à CONEP.

Art.  23º.  Os  casos  omissos  no  presente  Regimento  serão  resolvidos  pelo  próprio
CEP/HP em plenária.
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Art. 24º. O presente Regimento Interno, aprovado em Reunião de 20 de julho de 2021,
entrará em vigor na data útil imediata, após sua validação pela Superintendência do
Hospital Nossa Senhora de Pompéia e pela CONEP. 

Revogadas as disposições em contrário.

Caxias do Sul, 21 de julho de 2021.

 Rosangela Gasperin Lara Sales Vieira

Secretária Administrativa do CEP/HP    Superintendente do Hospital Pompéia
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ANEXO 1

TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE CEP/HP

Neste  ato,  eu  ____________________________,  brasileiro,  estado  civil,
profissão,  CPF,  abaixo  firmado,  assumo  o  compromisso  de  manter  sigilo  e
confidencialidade sobre todas as informações a que tiver acesso como membro efetivo
do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Nossa Senhora de Pompéia, subordinado à
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e ao Conselho Nacional de Saúde
(CNS), do Ministério da Saúde (MS).

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me:
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício
próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver
acesso;
3.  A  não  me  apropriar  de  material  confidencial  e/ou  sigiloso  que  venha  a  ser
disponibilizado;
4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-
me por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu intermédio,
e  obrigando-me,  assim,  a  ressarcir  a  ocorrência  de  qualquer  dano  e/ou  prejuízo
oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas:
Informação  Confidencial  significará  toda  informação  revelada  sob  a  forma  escrita,
verbal ou por quaisquer outros meios.
Informação Confidencial  inclui,  mas  não se  limita,  à  informação sobre as  questões
relativas, nos termos da Resolução CNS n° 466/12, que define as diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas com seres humanos no Brasil.
 Pelo  descumprimento  do  presente  Termo  de  Sigilo  e  Confidencialidade,
sujeitará o autor a sanções na esfera administrativa, sem prejuízo de eventuais ações
na esfera civil e criminal, respondendo por extensão dos danos direitos ou indiretos
causados ao Hospital Nossa Senhora de Pompéia, seus clientes ou parceiros.

Caxias do Sul, 21 de julho de 2021.
__________________________

Fulano de Tal
Membro efetivo do CEP/HP
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