Boletim nº 74, 27 de Maio 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.
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

2° PARTE: VICE-PRESIDÊNCIA

3° PARTE: INOVAÇÃO, ENSINO E PESQUISA

4° PARTE: ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

5° PARTE: PLANEJAMENTO

6° PARTE: UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL

7° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA DO HOSPITAL DE BASE
- CONTRATAÇÕES SUSPENSAS
Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal, que preconiza os gastos totais com Folha de Pagamento
com limites máximos em 70% (setenta por cento) da sua receita corrente líquida;
Considerando que, para auxiliar no enfrentamento da pandemia da covid-19, o Hospital de Base (HB)
receberá, até meados do mês de junho, 360 (trezentos e sessenta) profissionais temporários, nas
diversas especialidades, já autorizado pelo IGESDF, e;
Considerando que houve uma queda constatada nos atendimentos e procedimentos de inúmeras
unidades dentro do Hospital de Base decorrente do isolamento social, implementado pelo Governo do
Distrito Federal visando mitigar os impactos da pandemia da covid-19, as Superintendências do
Hospital de Base, informam que, a partir do dia 25 de maio de 2020, todas as contratações, reposições
e movimentações que impactem diretamente na folha de pagamento, gerando novos custos, estão
suspensas.

- FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO
Em decorrência da fila recorrente, a partir de 27 de maio, a portaria central do Ambulatório será
aberta a partir das 6h da manhã para evitar aglomeração do lado de fora. Mesmo com o
adiantamento da abertura, os atendimentos continuam com horário marcado.

8° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

9° PARTE: UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

10° PARTE: ASSESSORIAS

11° PARTE: DIVERSOS

