Boletim nº 13, 28 de Novembro de 2019
(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.
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
- COMUNICADO
Todos os gestores devem atender os telefones celulares e/ou responder as mensagens com brevidade
para que não hajam problemas de comunicação que prejudiquem o andamento de nosso trabalho.
- DETERMINAÇÃO
Todas as unidades assistenciais do IGESDF (Hospital de Base, Hospital de Santa Maria e UPAs), devem
manter suas escalas atualizadas. Em breve, um processo de auditoria passará a ser feito sem aviso
prévio a fim de se verificar o cumprimento do que está definido. Esta ação prevê a melhoria de nossa
prestação de serviço e monitoramento do absenteísmo em nosso instituto.
- BLOCO DE ASSINATURAS DO SEI
Todos os gestores devem acessar, diariamente, o Bloco de Assinaturas do SEI. É importante que os
processos sejam assinados conforme as requisições para que as demandas tenham o andamento
adequado e da forma mais célere possível.
- EVENTOS
Qualquer evento que envolva o IGESDF, nas dependências das unidades ou fora delas, deve ser
informado e validado junto à presidência antes de sua realização. A data, horário, local e tema da ação
devem ser passados a Chefia de Gabinete para que o fluxo de informações seja respeitado.
- COMUNICADO
Ao longo da implantação do IGESDF, foi realizada a contratação de mais de três mil novos profissionais.
O incremento de pessoal foi uma iniciativa de grande e indubitável relevância. O resultado já é possível
mensurar observando a grande melhoria no atendimento ao usuário e nos resultados de maneira geral,
o que fez deste ano de 2019 um marco na saúde pública do DF. Chega o momento de pensar 2020 com
ênfase no planejamento/orçamento dos novos desafios. Para tanto, as novas contratações, em
qualquer área ou setor, ficam suspensas até 28 de fevereiro de 2020, ou até segunda ordem, exceto
situações de emergência, reposição de RH, todas devidamente pré-autorizadas pela presidência. As
reposições oriundas de retornos de servidores cedidos e desligamentos seguem normalmente.
- COMITÊ DE GASTOS

A Assessoria de Compliance informa que o Comitê Gestor de Controle de Gastos Institucionais realizou
na data de hoje, 28/11/2019 sua 3a Reunião. Por oportuno, esclarece que os trabalhos seguem
metodologia estruturada e comunica as ações empreendidas desde a sua instituição, quais sejam:
apresentação do Comitê e suas atribuições; apresentação dos principais gastos do IGESDF pela
Superintendência de Economia e Finanças e coleta e apresentação das ações/sugestões para redução
de gastos pelos integrantes do Comitê. As apresentações de ações/sugestões se encontram em fase
final e após as deliberações, no mês de dezembro serão expedidas e veiculadas as primeiras
recomendações e/ou metas e ações para que, de modo efetivo e ordenado, haja contribuição para
redução de gastos no âmbito do IGESDF.

2° PARTE: VICE-PRESIDÊNCIA

3° PARTE: ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO

4° PARTE: ADMINISTRAÇÃO
– ATESTADOS MÉDICOS
Prezados colaboradores/servidores do Hospital Regional de Santa Maria, UPA Ceilândia, UPA
Samambaia e UPA Recanto das Emas.
Informamos que os atestados médicos ou odontológicos devem ser apresentados ao SESMT/ IGESDF do
HRSM no prazo de até 1° dia útil seguinte à sua emissão. Serão aceitos para homologação apenas os
atestados com ciência (assinatura e carimbo) do gestor imediato no verso. Independentemente do
número de dias, o atestado deverá ser entregue pelo próprio colaborador que passará por perícia com
o Médico do Trabalho. Na impossibilidade do comparecimento, o atestado poderá ser entregue por
representante a pedido do empregado desde que, seja apresentado relatório médico e/ou exames que
comprovem a impossibilidade impreterivelmente no primeiro dia útil do término do mesmo.
Somente atestados de comparecimento de colaboradora gestante para acompanhamento pré-natal
devem ser apresentados ao SESMT para abono do período necessário à realização de consultas

médicas/ exames complementares.
Homologação de atestado médico
Segunda à sexta-feira: 07h às 11h
Local: Prédio anexo, sala NA 12 – HRSM
Dúvidas e esclarecimentos procure o SESMT imediatamente.
Não deixe passar o prazo para entrar em contato.
SESMT HRSM 4042-7770
Ramal 5526/ 5527

5° PARTE: LOGÍSTICA E SERVIÇOS

6° PARTE: ASSISTÊNCIA
- INFORMATIVO
O Núcleo de Laboratório Clínico informa que foi assinado o contrato nº 89 com a Empresa Comlab para
gasometrias e adquiriu seringas com heparina lítica balanceada para proporcionar um resultado de
qualidade. A equipe do laboratório receberá o treinamento (previsto para dia 09, 10 e 11/12) e passará
a ser responsável pelos gasômetros. As ações estão sendo desenvolvidas para aumento da qualidade e
segurança dos exames ofertados pelo Núcleo.

7° PARTE: DIVERSOS
- COMUNICADO DA ASCOM
Nenhum setor está autorizado a produzir ou divulgar, por meio digital ou físico, qualquer peça de
comunicação sem a supervisão e autorização da Assessoria de Comunicação. As solicitações para
produção de peças devem ser encaminhadas com 8 (oito) dias de antecedência para o e-mail
ascom@igesdf.org.br. Os infratores estão sujeitos as medidas cabíveis.
- LOGOMARCAS
Está proibido o uso e criação de logomarcas particulares a setores do IGESDF. Todo o material de

divulgação de ações do instituto deve passar pelo crivo da ASCOM.
- CERTIFICADO DIGITAL
A fim de abolir o uso do papel e dar ainda mais qualidade aos atendimentos prestados, o IGESDF está
implantando o Certificado Digital que é um arquivo eletrônico que funciona como se fosse uma
assinatura digital, com validade jurídica, e que garante proteção às transações eletrônicas e outros
serviços via internet. Para que o processo ocorra de maneira completa e todos os novos sistemas
passem a ser usados de forma plena, todos os colaboradores das áreas assistenciais devem ir até o
prédio da DITEC para o cadastramento referente ao uso do certificado digital. A equipe especializada
está disponível de 9h as 20h30, até o dia 20 de dezembro. Após essa data, os colaboradores terão que
dirigir-se a sede da empresa localizada no Setor Comercial Norte.

