Boletim nº 04, 13 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.

2° PARTE: VICE-PRESIDÊNCIA
2.1 – Criação de Comissão Interna de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 01/2018
- Circular com nomeações e outras providências disponível em Processo SEI nº 04016-00024064/201904.

3° PARTE: LOGÍSTICA E SERVIÇOS

4° PARTE: ADMINISTRAÇÃO
Tornamos sem efeito as informações desta seção divulgadas no Boletim nº 03, 12 de Novembro de
2019. Sendo válidas as que seguem.
4.1 – Instruções Normativas
Dispõe sobre procedimentos para Prestação de Contas na utilização dos suprimentos de fundos no
âmbito do Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal - IGESDF.
Considerando o disposto no art. 18 da Resolução RDE 002/2019, que assim preconiza:
A Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade do IGESDF compete:
I – Orientar os responsáveis pelo Suprimento de fundos na elaboração da prestação de contas;
II – Verificar se a documentação está em perfeita ordem;
III – Analisar a prestação de contas elaborada pelo Portador do CP-IGESDF; e
IV – Proceder ao recolhimento do saldo do suprimento constante da conciliação, no caso de saque em
espécie prevista no art. 11.
FINALIDADE
Esta orientação tem como finalidade estabelecer critérios, adotados pelo Instituto de Gestão
Estratégica de Saúde do DF - IGESDF, para prestação de contas na utilização do suprimento de fundos
ou cartão corporativo, para o pagamento da contratação/aquisição, devendo ser prestadas as contas,
ao menos mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao de sua utilização, nos termos deste
documento.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
De acordo com o inciso XIV art. 2º da resolução RDE 002/2019 Suprimento de Fundos, a Prestação de
Contas é o Ato em que o portador do cartão apresenta o relatório detalhado das despesas realizadas no
período, conforme o estabelecido pela Diretoria de Administração.
A prestação de contas deverá ser apresentada, mensalmente, no mínimo 5 (cinco) dias antes do
vencimento da fatura do cartão corporativo. O fechamento da fatura ocorrerá todo dia 02 e o
vencimento da fatura será todo dia 15.
A comprovação das despesas mensais realizadas deverá estar acompanhada de documento fiscal
original devidamente atestado, com data de emissão ocorrida em data igual ou posterior a data de
encerramento da última fatura, ou seja, compreendida dentro do período de fechamento da fatura do
CP-IGESDF, em nome do IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, CNPJ
28.481.233/0001-72.

Deverão compor o processo SEI de Prestação de Contas do Cartão Corporativo:
1) A Fatura do Cartão Corporativo;
2) Documento Fiscal originais, devidamente atestados, emitidos em nome do IGESDF (CNPJ
28.481.233/0001-72), comprovando as despesas realizadas;
3) Documentação de aquisição ou contratação porventura existente (Elemento Técnico, Memorando,
Solicitação, Ordem de Serviços, etc.);
4) Comprovante de recolhimento do saldo do suprimento de Fundos na hipótese do art. 11 da RDE
002/2019 com a devida justificativa;
5) Cópia do comprovante de pagamento com o cartão corporativo;
6) Solicitação de pagamento de Pessoa Jurídica assinada pelo Diretor ou Superintendente;
7) Demonstrativo Mensal com relação em ordem cronológica dos documentos fiscais, de acordo com a
fatura do cartão corporativo, indicando o nº documento fiscal, data emissão, a Razão Social, CNPJ,
Valor, o Centro de Custo, a Unidade de Saúde para a qual a despesa foi realizada, e a classificação de
acordo com a natureza da despesa (Medicamento, Material Médico Hospitalar, Material de Expediente,
Serviço gráficos, etc.)
8) Declaração de incorporação ao patrimônio do IGESDF, quando se tratar de aquisição de
equipamento ou material permanente.
O CP-IGESDF será bloqueado nas seguintes hipóteses:
1) O responsável pela utilização do cartão corporativo de suprimento de fundos que, esgotado o prazo,
não tenha prestado contas de sua aplicação;
2) O responsável que tiver suas contas recusadas ou impugnadas em virtude de desvio, desfalque, falta
ou má aplicação dos recursos recebidos.
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Considerando o que dispõe a Resolução da Diretoria Executiva – Suprimento de Fundos RDE 002/2019,
que assim define:
‘Art. 11. É vedada a utilização do CP-IGESDF na modalidade saque, exceto quando autorizado pelo
Diretor de Administração, para situações específicas, devidamente justificadas, observando o limite de
30% do total limite mensal do cartão. Quando o suprido efetuar saques da conta corrente por meio do
Cartão Corporativo IGESDF, o valor do saque deverá ser o das despesas a serem realizadas.
Se o valor do saque exceder ao da despesa a ser realizada, o valor excedente deverá ser devolvido, por
intermédio de depósito em Conta Corrente 215.009538-0 AG. 215 – Banco BRB – Banco Regional de

Brasília.
O comprovante de depósito deverá instruir o processo de pagamento da fatura do cartão conforme
prevê o inciso IV do art. 19 da Resolução da Diretoria Executiva – Suprimento de Fundos RDE 002/2019.
DESPESAS PASSÍVEIS DE SEREM REALIZADAS COM O CP-IGESDF
Somente aquelas passíveis de enquadramento como Suprimento de Fundos. A realização dessas
despesas deve observar os princípios que regem a utilização de recursos de origem Pública - legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o princípio da isonomia e da aquisição
mais vantajosa para o IGESDF.
O portador deve observar na íntegra a Resolução da Diretoria Executiva – Suprimento de Fundos RDE
002/2019 disponível no MVGE – Gestão de documentos (Documentos públicos – Documentos
Institucionais – Resolução da Diretoria Executiva – RDE.002 SUPRIMENTO DE FUNDOS).
4.2 – Processo Seletivo
O IGESDF possui 59 processos seletivos em andamento. Os cargos são: Enfermeiro (a) CME, Enfermeiro
CME, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta Hospitalar, Analista de Hematologia e Hemoterapia,
Médico Cirurgia do Trauma, Médico Anestesiologista, dentre outros.
Na primeira semana de novembro, foram fechadas 56 vagas, tais como psicólogo hospitalar, técnico de
enfermagem, motorista, auxiliar de atendimento, projetista entre outros cargos. Para a 3ª semana de
novembro haverá ainda 178 vagas oriundas dos processos seletivos em andamento.
4.3 – Norma Operacional 001/2019
A SUPERITENDENCIA DE PESSOA DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE - IGESDF, no uso
das atribuições que lhe confere a Regulação Nº 005/2019, decidi implantar Normas de plantão em
regime de sobreaviso imprescindíveis ao bom e pleno atendimento dos serviços.
Defini como disponibilidade médica em sobreaviso a atividade do médico assistencial que permanece à
disposição da Instituição de saúde, de forma não-presencial, cumprindo jornada de trabalho
preestabelecida, para ser requisitado, quando necessário, por qualquer meio ágil de comunicação,
devendo ter condições de atendimento presencial quando solicitado em tempo hábil conforme
Resolução CFM N° 1.834/2008.
O regime tem como objetivo criar normas e regras para regulamentação da modalidade médicos em
plantões de sobreaviso.
1. Da criação da Escala
1.1 - Cabe ao gestor imediato a criação das escalas, obedecendo aos critérios estabelecidos pela
Resolução 005/2019, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data inicial de sua vigência;

1.2 - O planejamento das escalas de sobreaviso deverá ser mensal e formalizado por meio de processo
devidamente justificado pela chefia imediata e aprovado pelo Gerente da área;
1.3 - A escala de sobreaviso deverá ser fixada nos postos de serviço, e enviada por endereço eletrônico
aos plantonistas;
1.4 - As escalas dos plantões de sobreaviso e o numero de plantões, por profissional, serão fixados
mensalmente, limitando à disponibilidade de sobreaviso.
1.5 - A escala de sobreaviso será de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas;
1.6 - Devem ser observados os intervalos legais obrigatórios interjornada, contemplando escalas
presenciais e em sobreaviso;
1.7 - Cabe destacar que o plantão de sobreaviso implica em disponibilidade do médico;
1.8 - A adesão à escala de sobreaviso se dará por meio de Termo de consentimento, Anexo I, que
deverá ser anexado as referidas escalas.
2. São deveres do profissional plantonista em regime de sobreaviso:
2.1 - O profissional escalado para o plantão em regime de sobreaviso permanecerá à disposição do
IGESDF pelo período de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, comparecendo ao local de trabalho para
a prestação de atendimento especializado somente quando requisitado;
2.2 O profissional deverá disponibilizar, para serem divulgados junto com a escala de sobreaviso, os
meios de comunicação, pelos quais poderá ser alcançado de imediato. Ficará ainda, obrigado a
comunicar previamente à chefia imediata qualquer alteração, falha, defeito ou qualquer outro
impedimento na referida via de acesso à sua pessoa, ao mesmo tempo em que disponibilizará um meio
alternativo e viável de contato imediato;
2.3 Comunicar a chefia imediata com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, quando da
impossibilidade de assumir seu plantão para providência de eventual substituto;
2.4 Faltas de última hora, por motivo de doença, acidente ou outro imprevisto, o médico deve
apresentar justificativas viáveis e protocolar junto ao Núcleo de escala a fim de comprovar a sua
incapacidade de comparecimento junto à chefia imediata, sob o risco de configurar ausência de plantão
em horário preestabelecido;
2.5 O profissional deve permanecer em local que possibilite o seu deslocamento e a presença no
hospital no prazo máximo estabelecido pelo Art. 5 da resolução 005/2019;
2.6 Caberá ao plantonista em atividade ficar no posto até que a chefia imediata encontre outro
profissional para cobrir a falta;
2.7 Em caso de necessidade de afastamento temporário do médico de plantão, por qualquer motivo,

outro profissional deve ficar encarregado do atendimento de seus pacientes;
2.8 A inobservância injustificada configura descumprimento do dever funcional e sujeitara o
profissional às penalidades disciplinares impostas pela instituição;
2.9 Em caso de troca de plantão deve ser acordada entre os médicos que realizarão a mudança. Após o
médico que solicitou a alteração precisa avisar a chefia imediata, por escrito e com antecedência; 2.10
O profissional acionado terá que registrar sua entrada e saída através de leitor biométrico;
3. Da instituição
3.1 Competem ao Superintendente, Diretor de Atenção em Saúde e ao Corpo Clínico decidir as
especialidades necessárias para disponibilidade em sobreaviso, de acordo com a legislação vigente;
3.2 O médico de sobreaviso deverá ser acionado pela chefia, pelo médico plantonista ou por membro
da equipe da instituição, que informará a gravidade do caso, bem como a urgência e/ou emergência do
atendimento, e anotará a data e hora desse comunicado no prontuário do paciente;
3.3 Os superiores imediatos e mediatos dos colaboradores nas unidades do IGESDF, que sem motivo
justo, deixarem de cumprir as normas relativas ao sobreaviso serão responsabilizados disciplinarmente;
3.4 O profissional escalado para o plantão em regime de sobreaviso será renumerado à razão de
1/3(um terço) da remuneração efetiva exercida.
3.5 Surgindo a necessidade do comparecimento do profissional, este passará a receber a integralidade
da remuneração pelo período em que estiver a disposição do IGESDF, resguardando o direito ao
adicional noturno, se for o caso.
3.6 As escalas deverão ser encaminhadas a respectiva área de Gestão de Pessoas para lançamento na
folha de pagamento. O processo deverá conter a solicitação, justificativa, as escalas de sobreaviso
contendo a identificação do empregado, os dias e horários de cumprimento;
3.7 Revoga-se a Norma 001/2019, de 08 de novembro de 2019.
4.4 – Acordos Coletivos
O IGESDF assinou acordos coletivos com o Sindsaúde, SindEnfermeiros, Sindate e Sindmédico, com
vigência para 2019/2020. Os acordos coletivos estão disponibilizados na intranet, por meio do link
http://igesdf.org.br/?page_id=8810.

5° PARTE: LOGÍSTICA E SERVIÇOS

6° PARTE: ASSISTÊNCIA

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.
- COMUNICADO DA SUTIC
Na madrugada de sexta (15) para sábado (16), de 2h às 6h, será feita a troca dos equipamentos de
switches core do ambulatório, pronto socorro e internação. Para que isso aconteça, haverá
indisponibilidade total da rede no período informado. Esta manutenção faz parte dos processos de
melhorias e modernização da infraestrutura (cabeamento, ativos de rede e novos computadores)
avançando mais um passo em direção a estabilização do ambiente de rede e melhoria de performance
do sistema MV Soul.

