
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim nº 125, 17 de Agosto de 2020 

(EDIÇÃO ORDINÁRIA) 



 

 

APRESENTAÇÃO 

Prezados, 

 

Definido pelo diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito 

Federal, comunicamos que todas as diretorias do IGESDF devem enviar para a Assessoria de 

Comunicação (ascom@igesdf.org.br), diariamente, informações acerca das ações de suas 

superintendências, gerências e chefias a fim de que sejam publicadas em um boletim 

informativo. 

 

O Boletim do IGESDF será publicado diariamente com as informações administrativas como 

resoluções do conselho, normas e processos, movimentação de pessoal e agendas (eventos, 

reuniões), entre outras informações essenciais para conhecimento da gestão administrativa do 

instituto.   

 

Para divulgação dos assuntos no Boletim, os setores deverão preparar uma Nota para 

Boletim, assinada pelo respectivo chefe – em caso de divulgação de resoluções, a mesma 

deve conter texto resumido e terminar com a indicação de onde o documento pode ser 

encontrado de forma integral. 

 

Todos devem tomar conhecimento do Boletim diariamente, não podendo alegar o 

desconhecimento do que foi publicado para justificar o não cumprimento das determinações 

divulgadas.   

 

1ª PARTE: PRESIDÊNCIA  

- PLANO ORÇAMENTÁRIO 

A Diretoria Executiva do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo Inciso V e VIII do Estatuto do IGESDF, resolve aprovar o Plano Orçamentário 

Anual de 2020 (POA/2020), documento Orçamentário  e Financeiro elaborado pelas Diretorias de 

Planejamento e de Administração e Logística que estabelece as receitas das Unidades Operacionais do 

IGESDF para o planejamento e execução de suas respectivas despesas no corrente exercício.   



 

 

O referido Plano se aplica a todas as Unidades Operacionais do IGESDF e tem por objetivos: identificar 

as receitas do IGESDF para o ano de 2020, definir o seu emprego por Elemento de Despesa, 

considerando as necessidades das Unidades Operacionais e viabilizar a autonomia das Unidades 

Operacionais do IGESDF no planejamento e na execução de suas próprias despesas, através de uma 

gestão orçamentária participativa, transparente e eficiente.  

O Plano Orçamentário Anual de 2020 (POA/2020) foi aprovado pela Diretoria Executiva do IGESDF e 

pelo Conselho de Administração e encontra-se publicado no MVGE no repositório IGESDF 

(Presidência).  

 

2° PARTE: VICE-PRESIDÊNCIA  

 

 

 

3° PARTE: INOVAÇÃO, ENSINO E PESQUISA  

 

 

 

4° PARTE: ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

 

5° PARTE: PLANEJAMENTO 

 

 

6° PARTE: UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 

-COLABORADORES 

Novos Colaboradores do IGESDF  



 

 

NOME DO COLABORADOR CARGO UNIDADE 

RODOLFO CASTRO DE BRITO 
TECNICO DE 
ENFERMAGEM 

HOSPITAL DE BASE – 
PROJETO COVID 

 

Colaboradores que não fazem mais parte do IGESDF 

Devoluções SES  

MATRÍCULA NOME DO COLABORADOR PROCESSO 

 01303236 MARIA DA CONCEICAO A P DA SILVA  04016-00025954/2019-25 

1472909  MARTA ILHA DE ARRUDA 04016-00012839/2020-24 

1664171X  KARINA CUNHA DOS SANTOS 00060-00314974/2019-72 

14405725 ANDREA KATIA DE SOUSA SANTOS 04016-00007658/2020-86 

0159095-2 PAULO HENRIQUE LUCIANO PASSOS 04016-00046947/2020-09 

14365235 ANDREIA MORAIS TEXEIRA 04016-00053416/2020-64 

16598164 ROSANGELA LOPES DA SILVA COSTA 04016-00021887/2020-11 

 
Desligamentos IGESDF 

NOME DO COLABORADOR  CARGO 

IRACEMA MENDES DE JESUS AGUIAR ENFERMEIRO 
 

 

7° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DO 

HOSPITAL DE BASE 

- UTILIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS 

Em atenção ao cumprimento de requisitos da Segurança Institucional, em respeito ao Plano de 

Segurança do Hospital de Base informamos que no dia 14 de agosto de 2020 foi publicada no Sistema 

MVGE a RESOLUÇÃO NORMATIVA DE SUPERINTENDÊNCIA Nº 007 - HB - IGESDF. 

Esta Resolução dispõe sobre as normas de utilização dos estacionamentos internos do Hospital de Base, 

através de metodologia de dimensionamento e utilização; de cadastro e identificação; da permanência; 



 

 

das regras de uso do adesivo de identificação veicular; das regras de utilização do estacionamento; e 

das sanções administrativas com intuito de promover segurança, acessibilidade e o adequado uso das 

áreas internas sob administração do Hospital de Base - IGESDF. 

Ressaltamos que, o Núcleo de Segurança Institucional é responsável pela salvaguarda dos ativos 

tangíveis e intangíveis desta unidade Hospitalar, bem como de garantir a incolumidade de seus 

integrantes e usuários do sistema único de saúde - SUS que estejam em atendimento ou nela 

transitem. 

Para acessar a referida Resolução basta seguir o seguinte caminho: 

Se Gestor: 

Acessar a Intranet ↣ Clicar em Gestão Estratégica ↣ Gestão Documental ↣ Central ↣ Organização 

(HOSPITAL DE BASE) ↣ Repositório (2- INSTITUCIONAL I HB) ↣ Resolução Normativa de 

Superintendência ↣ "Normas de Utilização dos Estacionamentos" (Clicar na pasta amarela) 

Se Colaborador ou Gestor: 

Acessar Link "MVGE - HB - Documentos" (no Desktop) ↣ Organização (HOSPITAL DE BASE) ↣ 

Repositório (2- INSTITUCIONAL I HB) ↣ Categoria (RESOLUÇÃO NORMATIVA DE SUPERINTENDÊNCIA) 

INT.RNS.007 - NORMAS DE UTILIZAÇAO DOS ESTACIONAMENTOS (Clicar no olho) 

Sendo assim, contamos com o apoio dos gestores na difusão desta resolução para suas equipes, bem 

como de todos os colaboradores no seu cumprimento, para que juntos possamos criar um ambiente 

organizado e seguro nas áreas de estacionamentos do Hospital de Base. 

 

8° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DO 

HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA  

 

 

 

9° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DAS  

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 

 

 



 

 

 

10° PARTE: ASSESSORIAS 

- RESPOSTA DE DEMANDAS 

A Assessoria de Comunicação solicita aos gestores que estejam atentos aos pedidos da Ascom para 

que tenhamos respostas mais céleres às demandas que vem da imprensa. Ressaltamos que é 

importante que o tempo de retorno seja o menor possível e as respostas sejam claras a fim de que 

possamos informar de maneira adequada aos meios de comunicação. 

 

11° PARTE: DIVERSOS 

 
 

 

 


