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A DECIMA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - 17e RO

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniu-se o Conselho de
Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF.

excepcionalmente através de reunião virtual, para realização da Décima Sétima Reunião Ordinária, sob a
Presidência do senhor OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme
Decreto de ].7 de setembro de 2020, publicado no DODF nQ 178, de 18 de setembro de 2020, pag. 13.
Presentes os seguintes Conselheiros: ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO (membro titular); LINCOLN
VITOR SANTOS (membro titular); MARCA THEREZA SIMÕES FALCÃO (membro titular); RAIMUNDO
NONATO LAMA (membro titularj;SAMARA FURTADOCARNEIRO (membro titular); PATRÍCIA CAVALCANTE
DOS SANTOS (membro titular); WILLY PEREIRA DA SIRVA FILHO (membro titular);LUÍS CARLOS MACEDO
DA FONSECA (membro suplente);GUSTAVO MAGNO DA CRUZ (membro suplente); LUCIANA GUIMARÃES

FARIAS GOMES (membro suplente); AMILCAR BARBOSA CINTRA (membro suplente); ANDRÉ VINICIUS
PIRES GUERRERO(membro suplente); presentes também o Diretor Presidente do IGESDF - Dr. GILBERTO

OCCHl; a Diretora Vice-Presidente do IGESDF - Dra. MARTELA SOUZA DE JESUS; o Diretor de
Administração e Logística Interino -- Dr. PAULO LEONEL DE SOUZA MENEZES; a Diretora de Inovação,
Ensino e Pesquisa -- Dra. EMANUELA DOURADO REBELO FERRAZ; o Diretor de Atenção à Saúde -- Dr. JAIR
TABCHOURY FILHO; a Secretária Adjunta de Assistência à Saúde - RAQUEL DEVILACIUA; o Coordenador de
Como/lance e Governança - EDUARDO LUIZ CORREA DA SalVA; a analista de Como//anca e Governança --
RAIANA LUIZA DE ANDRADE FALCÃO FERREIRA. A reunião teve início às dez horas e cinco minutos. Eu,
ROSIANE WEKERLIN PACHECO, Secretária Executiva do Conselho de Administração, verificando o quórum,
dei início aos trabalhos da mesa, cumprimentando todos os presentes e transmitindo algumas
informações. Finalizadas as informações, passei a palavra ao PRESIDENTE do Conselho de Administração -
Dr. OSNEI OKUMOTO. O PRESIDENTE cumprimentou os presentes e informou os pontos de pauta:j=
Ancewçãe..da-Ata-da..MgçãQ;.2::..EresQçãe

yjg çãQ;.O Presidente colocou em votação
a aprovação da ata que foi aprovada por unanimidade. 2-E[ÊSB.çãg.de.çg111tê$..do IGESDF;.o PRESIDENTE

passou a palavra ao Dr. OCCHI para que apresentasse a prestação de contas do IGESDF ao Conselho. Dr.
OCCHI apresentou e explicou detalhadamente sobre os seguintes pontos:l - Estrutura do Conselho de
Administração;2 - Folha de pessoal -- valores e quantitativo; 3 - Situação das dívidas do IGESDF;4 -
Situação das novas UPAS, 5 - Adequação do Plano de Cargos e Salários, 6 - Situação do PET-Ct 7 -
Situação dos Judícializados - ações contra o IGESDF de fornecedores e colaboradores, 8 Trataüvas com af''X+
Secretaria de Saúde, 9 -- Tecnologia e projetos em andamento. Finalizada a apresentação o PRESIDENTE\ ''\+-
passou a palavra aos membros do Conselho que elogiaram o trabalho e a transparência das atividades 'bJ
apresentadas. 3 - Reg iZ11ilaCde..]GESDE; O PRESIDENTE do Conselho '
informou que a minuta havia sido enviada com antecedência para avaliação dos Conselheiros, informou
também que precisaria se ausentar da reunião. Dra. RAQUEL DEVILAQUA assumiu a direção como
PRESIDENTE SUBSTITUTA e passou a palavra ao Dr. OCCHI para apresentação. Dr. OCCHI passou a palavra
ao Dr. EDUARDO que passou a palavra para a Dra. RAIANA para que fizesse uma breve apresentação
sobre a proposta do Regimento Interno do Comitê Disciplinar. Dra. RAIANA explicou que o Comitê é
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subordinado ao Conselho de Administração, com a finalidade de instância recursal, no âmbito da
aplicação de penalidades aos atou praticados por colaboradores celetistas, que constituam
irregularidades ou omissões de conduta funcional, mantendo como princípios a retidão e a
imparcialidade. Finalizada a apresentação e sanadas dúvidas dos Conselheiros a PRESIDENTE SUBSTITUTA

colocou em votação o Regimento. Os seguintes membros votaram favoráveis: MARCA THEREZA SIMÕES
FALCÃO;WILW PEREIRA DA SILVA FILHO; ROBERTO CARLOS ALCES LOUZEIRO; PATRÍCIA CAVALCANTE DOS
SANTOS;SAMARA FURTADO CARNEIRO; ANDRÉ VINICIUS PIRES GUERRERO; GUSTAVO MAGNO DA CRUZ e
a PRESIDENTE SUBSTITUTA l oito votos). O Conselheiro RAIMUNDO NONATO LIMA absteve o voto. O
Conselheiro LINCOLN VITOR SANTOS precisou se ausentar da reunião por conta de demandas na Câmara

motivo o mesmo não participou da votação. Parlanle..g
ll)aioria de votos. O documento será anexado a

uídas as deliberações, a PRESIDENTE SUBSTITUTA
Eu, ROSIANE WEKERLIN PACHECO, Secretária Executiva

Estratégica de Saúde do Distrito Federal, lavrei a
SUBSTITUTA, pelo PRESIDENTE do Conselho de

atos pra teca dos
om issoes ae conduta

Documento assinado eletronicamente por ROSIANE WEKERLIN GONÇALVES PACHECO - Matr.

0000218-1, Secretário(a) Executivo(a) do Conselho de Administração, em 06/08/2021, às
09:43, conforme art. 6g do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal n9 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Presidente do
Conselho de Administração, em 06/08/2021, às 11:10, conforme art. 69 do Decreto n' 36.756
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ne 180, quinta-feira
17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por AMILCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6.
Membro do Conselho de Administração, em 06/08/2021, às 11:17, conforme art. 6g do
Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ng
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luis Cardos Macedo da Fonseca, Usuário Externo. em
06/08/2021, às 11:40, conforme art. 6g do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015.
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n9 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronícamente por WILLY PEREIRA DA SIRVA FILHO - Matr.0000862-0,
Membro do Conselho de Administração, em 06/08/2021, às 14:42, conforme art. 6e do
Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nQ
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Raimundo Nonato Lama, Usuário Externo, em
06/08/2021, às 15:55, conforme art. 6P do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 20].5.
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nP 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015

Documento assinado eletronicamente por Andre Vinicíus Pares Guerrero, Usuário Externo, em
06/08/2021, às 16:15, conforme art. 6g do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n9 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mana Thereza Símões Falcão, RG n.g 3050906 - SSP-
DF, Usuário Externo, em 06/08/2021, às 17:07, conforme art. 6ç do Decreto n' 36.756, de 16 de

setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito federal ng 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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verificador= 67325556 código CRC= 4CCD0530.
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IGESDF NSTiTUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
}\êSF{ fUlO {lt 8ES.TÁ.C 1:}3TPÀ:ÊaC&
DE 8AÜiBE DQ D15TRITa FEDERAL

Conselho de Administração

Resolução SEl-GDF n.g 08/2021 Brasília-DF, 05 de agosto de 2021

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE
SAUDE DO DISTRITO FEDERAL -- IGESDF. em
REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada no día 02 de
agosto de 2021,

CONSIDERANDO que o IGESDF é um serviço social autónomo com a natureza jurídica de direito privado
sem fins lucrativos, conforme o art. IQ da Leí Distrital n9 5.899/17;

r-',q\..2
CONSIDERANDO que o corpo funcional do IGESDF é composto por empregados celetístas e servidores'
cedidos da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal -- SESDF, consoante ao disposto no art 29,
inciso Vlll c/c art. 3g da Lei Distrital n9 5.899/17;

CONSIDERANDO que se aplicam aos servidores cedidos da SESDF o Código de Ética

como os normativos vigentes do IGESDF, nos termos da Cláusula Décima, inciso XI do Contrato de Gestão;

e Conduta. bem

CONSIDERANDO que eventual irregularidade cometida por servidor cedido da SESDF será objeto de
ínvesügação, com fulcro na Cláusula Décima, inciso Xlll do Contrato de Gestão;

CONSIDERANDO que a instauração do procedimento de investigação para apuração de irregularidade ou
ilegalidade cometidas por colaborador celetista, de oü'clo ou com base em denúncia, compete à
Coordenação de Corregedoria, nos termos do Art. 24, inciso 1, do Regimento Interno do IGESDF; (

CONSIDERANDO que um Programa de Integridade efetivo deve possuir padrões de conduta ética
aplicados a todos colaboradores e procedimentos que assegurem a pronta interrupção das
irregularidades ou infrações cometidas, nos termos dos incisos 111 e Xll do art. 6g da Lei Distrital n9
6.112/18/

CONSIDERANDO o disposto no Manual de Apuração Disciplinar, que normaüza o procedimento de
apuração de conduta funcional e traz outras disposições; e

CONSIDERANDO que o Comitê Disciplinar é órgão colegiado, vinculado ao Conselho de Administração
conforme art. 14, inciso V. do Regimento Interno do IGESDF, com poder revisional no âmbito da aplicação
de penalidades aos atou que constituam irregularidades ou omissões de conduta funcional, RESOLVE
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Art. lg. Aprovar, na forma desta Resolução, a criação e as normas de funcionamento e competência do
Comitê Disciplinar do IGESDF, nos termos do Regimento Interno anexo.

Art. 2e. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
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CAPITULOI DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. IQ Fica instituído o Comitê Disciplinar, órgão colegiado permanente do IGESDF. subordinado ao
Conselho de Administração, com a finalidade de instância recursal, no âmbito da aplicação de
penalidades aos atos praticados por colaboradores celetistas, que constituam irregularidades ou
omissões de conduta funcional, mantendo como princípios a retidão e a imparcialidade

CAPÍTULO ii - DAS AtRiBuiçõES

Art. 2g São atribuições do Comitê Disciplinar

1 -- Deliberar acerca da manutenção, revisão ou extinção da penalidade, conforme descritas no Manual'
da Apuração Disciplinar, fundamentado nos elementos apresentados no relatório elaborado pela
Coordenação de Corregedoria ou a partir de decisão da autoridade julgadora;

1 - Apreciar os recursos apresentados pelos colaboradores acerca de decisão de aplicação de penalidad
disciplinar;

111 - Recomendar à Díretoria Executiva a adição de normas complementares ou a revisão das disposições
dos normativos internos e do Código de Ética e Conduta, para seu aprimoramento constante; e

IV - Registrar as decisões por escrito, em ata, e manter em arquivo documentos e registros dos
procedimentos adotados em cada caso.

Art. 3' - São atribuições do Coordenador do Comitê Disciplinar

1 - Receber os recursos direcionados ao Comitê;

ll - Organizar a pauta de deliberações;

l l l Convocare coordenarasreuniões

lv Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento; e

V -- Encaminhar à Diretoría Executiva cópia das atas de reuniões, análises, pareceres e relatórios
elaborados no âmbito do Comitê

CAPÍTULO 111 - DA COMPOSIÇÃO

Art. 4e O Comitê Disciplinar será composto por 05 (cinco) membros e respectivos suplentes, os quais
serão designados pela Diretoria Executiva, na seguinte forma:

1 - Diretoria Presidência;

1 - Diretoria Vice-Presidência;

Diretoria de Atenção à Saúde;

lv Diretoria de Administração e Logística; e

V - Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa

51Q A duração do mandato dos membros do Comitê será de 6(seis) meses, podendo ser reconduzido
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$2e O Coordenador do Comitê e seu substituto serão eleitos pelos integrantes do Comitê Disciplinar, por
maioria simples.

$3Q O Coordenador poderá designar um secretário, dentre os membros, para execução de atividades
administrativas.

$4g O integrante do Comitê deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que possam
afetar, ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, conforme
disposições do art. 28 e seguintes deste regimento.

$5Q Caso integrante titular e suplente se enquadrem nas hipóteses de suspeição ou impedimento, o
Comitê poderá designar outro colaborador, com direito a voz e voto, para integrar extraordinariamente o
colegiado, com atuação restrita ao caso.

Art. 5g Os integrantes do Comitê Disciplinar, e eventuais assistentes, não serão remunerados por essa
participação, e assumirão compromisso formal de confidencialidade e não divulgação das informações
que tenham acesso pelo desempenho de suas atividades, sendo a divulgação de informações passível de
aplicação de penalidade

Art. 69 Cessará a investidura do integrante do Comitê Disciplinar com a extinção do mandato, renúncia ou
desvio disciplinar ou ético, reconhecido por seus pares ou por ausência injustificada em 3 (três) reuniões
consecutivas ou 5(cinco) intercaladas durante seu mandato.

Parágrafo único -- Ocorrendo extinção do mandato, renúncia ou destituição do membro efetivo, este será
substituído pelo respectivo suplente até a conclusão do mandato.

Art. 7Q Os membros do Comítê deverão possuir reputação ilibada e não ter causado, por ação ou
omissão, qualquer dano ao IGESDF.

Art. 8e Não poderá compor o Comitê Disciplinar o colaborador que estiver sob investigação de conduta
por irregularidades ou omissões de conduta funcional. r------------------ ----""-.
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Art. 9ç O Comitê Disciplinar atuará mediante recebimento de pedido de apreciação de
de aplicação de penalidade disciplinar pela autoridade julgadora.
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LCAPITULOIV- DO RITO

recurso de dec

1 - Autoridade julgadora, nos termos deste Regimento Interno, é a autoridade com competência para
decidir pela aplicação de penalidade disciplinar sendo:

l 'v« \\r'.

1. Chefe imediato ou Gerente Geral de Pessoas, nos casos de infrações leves, passíveis de punição por\ \{.
advertência; 'X...}.z...'

2 Gerente Geral de Pessoas, nos casos de infrações médias, passíveis de punição por suspensão

Art. 10 0 recurso poderá ser apresentado por colaborador quando se aduzirem fatos novos ou
circunstâncias suscetíveís de justificar a não aplicação da penalidade ou a inadequação da penalidade
dPllLdUd.

Art. ll É cabível a apresentação de recurso para penalidades em grau leve e médio, observando as
definições do Manual de Apuração Disciplinar:

1 - nos casos de infrações leves, passíveis de punição por advertência;

1- nos casos de infrações médias, passives de punição por suspensão
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Art. ]-2 0s recursos relacionados às penalidades leves e médias devem ser apresentados por escrito, no
prazo de 5(cinco) dias corridos, a contar da ciência da decisão.

Art. 13 0s recursos devem ser apresentados por meio de processo por meio do Sistema Eletrõnico de
Informações USEI), sigilosos, com credencial apenas ao coordenador do Comitê Disciplinar, para juízo de
admissibilidade.

Parágrafo único. O Coordenador do Comitê avaliará a tempestividade do recurso.

Art. 14 Após o juízo de admissibilidade, em sendo admitido o recurso, o Coordenador incluirá na pauta
para análise do plenário do Comitê

Parágrafo único. Não serão apreciados recursos apresentados fora do prazo.

Art. 15 0 colaborador que apresentar o recurso poderá ser convidado apresentar sua defesa ou
complementação das informações, a fim de subsidiar a melhor tomada de decisão do Comitê.

Art. 16 Após recebimento e análise dos fundamentos do recurso, o Comítê Disciplinar decidirá pela
manutenção da aplicação da penalidade, revisão ou extinção da aplicação, mediante exposição de
motivos.

Art. 17 0 Comitê Disciplinar terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da reunião de deliberação do
recurso, para elaborar a ata de decisão e comunicar a decisão à Gerência Geral de Pessoas.

Parágrafo único. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, mediante'justificativa:-'"----

fi.:üu .3rluiv3-i.3 :& i

Art. 18 Admitido o recurso, o Coordenador do Comitê Disciplinar convocará reunião, indicando
horário e a modalidade jpresencial ou virtual).

$l9 Os integrantes receberão previamente as razões do recurso bem como os documentos anexos

U

L

'çf

CAPITULO V - DO FUNCIONAMENTO

data

$2e Cada reunião poderá ter um ou mais recursos a serem analisados

Art. 19 0 Comitê Disciplinar reunir-se-á no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do
processo pelo Sistema Eletrânico de Informações (SEI), para analisar o relatório bem como eventuais
documentos complementares relacionados a aplicação de penalidades leves e médias.

Art. 20 Comitê se reunirá com a presença de, no mínimo, 3 jtrês) de seus membros, sendo um deles,
obrigatoriamente, o Coordenador ou seu substituto, nos termos do $2e do art. 4e deste Regimento
Interno

Art. 21 Nos casos de impedimentos do Coordenador, o substituto será o responsável por conduzir os
trabalhos, e, caso esse também não esteja presente, os trabalhos serão conduzidos pelo membro do
Comítê que esteja a mais tempo nos quadros do IGESDF.

Art. 22 0 Comitê Disciplinar poderá requisitar a participação temporária de um assistente para
desenvolver alguma aüvidade especial ou para analisar assunto ou fato que requeira conhecimentos
específicos.

Art. 23 As decisões do Comítê Disciplinar serão tomadas por maioria simples dos presentes.

Parágrafo único. Havendo empate, caberá ao Coordenador. ou ao seu substituto, exercer o voto de
qualidade

Art. 24 As decisões deverão ser consignadas em ata e encaminhadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
juntamente com o parecer jurídico, se houver, bem como os documentos complementares, para
conhecimento da Gerência Geral de Pessoas.

Parágrafo único. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, mediante justificativa

Art. 25 As reuniões serão realizadas na modalidade presencial ou virtual, mediante convocação por
escrito, com indicação de local, data e hora, bem como o rol de recursos a serem apreciados, ressalvando
a possibilidade de convocação por qualquer meio, em casos de urgência.
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Parágrafo único. Todas as reuniões serão registradas em ata, que deverão ser assinadas por todos os
presentes.

Art. 26 0s processos serão classificados no Sistema Eletrânico de Informações USEI) como sigilosos, não
sendo possível a obtenção de vista ou cópia, salvo pelos membros do Comitê Disciplinar, da Consultoria
Jurídica, da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, mediante solicitação formal e
compromisso de confidencialidade.

Art. 27 o Comitê Disciplinar comunicará à Gerência Geral de Pessoas, que é a unidade responsável pelo
registro da penalidade nos assentamentos funcionais do colaborador.

1=11;bm=Zl='=:=. . -«"' " """: « ç$ ÓI
Art. 29 Dá-se o impedimento quando o integrante do Comitê Disciplinar: "----'----''--
1 - Tenha interesse direto no feito;

11 - Tenha participado ou venha participar, de algum modo, de outro processo de qualquer natureza
relacionado com a pessoa investigada, seu cônjuge, companheiro ou seus familiares; e

Esteja vinculado judicial, administrativa ou profissionalmente à pessoa investigada, seu cônjuge,
companheiro ou seus familiares.

Art. 30 Ocorre suspeição quando o integrante do Comitê Disciplinar for:

1 - Amigo íntimo ou notório desafeto do investigado, seu cônjuge, companheiro ou seus familiares; e

11 - Credor ou devedor do investigado, seu cônjuge, companheiro ou seus familiares.

CAPITULO Vll - DOS DEVERES

Art. 31 São deveres dos integrantes do Comitê Disciplinar no exercício de suas atribuições:

1 -- Tratar com sigilo e confidencialidade todas as informações a que tiver acesso ou guarda;

11 - Preservar a honra e imagem, bem como todas as informações referentes ao colaborado
estiver sob análise;

111 - Atuar de forma independente e impessoal;

IV - Abster-se de manifestações fora do âmbito do Comitê sobre os fatos que possam vir a ser obieto de
sua deliberação;

V - Declarar eventual impedimento ou suspeição no desenvolvimento dos trabalhos; e

VI - Eximir-se de atuar em procedimentos nos quais tenha sido identificado seu impedimento ou
suspeição.

r cujo recurso

CAPÍTULO Vlll - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32 0s casos omissos e as dúvidas, surgidas na aplicação deste Regimento Interno, serão analisados
pelo Comitê Disciplinar.

Art. 33 Este Regimento Interno entra em vigor a partir da data de sua publicação.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento.imprimir web&acao.origem=arvore.visualizar&id.documento=76623 1 81 &infra riste . 5/6



06/08/2021 SEI/GDF - 67272353 - Resolução

OSNEI OKUMOTO

Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado eletronicamente por OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Presidente do
Conselho de Administração, em 06/08/2021, às 11:12, conforme art. 6Q do Decreto n' 36.756
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n9 180, quinta-feira
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http ://sei.df. gov. b r/sei/controlado r.externo. ph p ?

acao=documento conferir&id orgao.acesso.externo=O
veriflcador= 67272353 código CRC= 903EF4AI.

Brasília - Património Cultural da Humanidade

SMHS Área Especial - Quadra 101 - Brasília - DF - Bairro Asa Sul - CEP 70335900 - DF

35508900

04016 00044593/2021-31 Doc. SEI/GDF 67272353

1 2g üJf. -Je ires. .]e Pes:ü s .]!iíi-Jic !
l fi-:úiu arquiva-J: (épi plicrof
l :üb ü ng ÜCÜ!: :39 i

r'
'1

!/$:/

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao:documento.imprimir: web&acao.origem=arvore. visualizar&id.documento=76623181 &infra riste . 6/6


