
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim nº 09, 22 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. 

 

- ATENÇÃO 

Em função da reestruturação organizacional e do controle de gastos, o processo de contratação de 

profissionais para os níveis gerenciais em todas as unidades do IGESDF estão suspensas. 

 

- 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. 

 

2° PARTE: VICE-PRESIDÊNCIA  
 
 

 

3° PARTE: ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO 
 

 

 

 

 



 

4° PARTE: ADMINISTRAÇÃO  
4.1 – Orientações para Envio de Processo para Pagamento 

P.S.: Texto divulgado por meio do Processo SEI-GDF nº 04016-00023489/2019-98 

Considerando a necessidade de cumprimento das metas estabelecidas pelo Contrato de Gestão, assim 

como a eficiência nos procedimentos de pagamentos executados pelo IGESDF com enfoque no 

processo de transparência, solicitamos a Vossa Senhoria especial atenção aos procedimentos a serem 

adotados quando da solicitação de pagamento a esta Superintendência. 

 

1. A instrução processual junto ao SEI-GDF deverá seguir a seguinte ordem: 

· Solicitação de pagamento devidamente preenchida e assinada pelas autoridades competentes; 

· Documento fiscal atestado (assinado e datado); 

· É imprescindível a informação de qual instrumento contratual a aquisição e/ou serviço está vinculado, 

a fim de que possamos realizar os devidos registros nas planilhas de controle desta Superintendência. 

Valor total do instrumento, valor a ser pago (se for o caso, indicar o número da parcela, ex: 1/12) e o 

saldo remanescente. 

· Caso necessário, relatório com informações complementares tais como descontos, glosas, 

adiantamentos; 

· Relacionar os processos originais de aquisição e/ou contratação do serviço. 

 

2. As notas fiscais devem ser emitidas individualizadas para cada centro de custo (Unidades de Saúde) 

onde forem realizadas as aquisições e/ou serviços. Caso da nota fiscal ser única, não sendo possível a 

discriminação no próprio corpo, tais informações deve constar no formulário de solicitação de 

pagamento a fim de identificarmos o rateio dos valores. 

 

3. Em se tratando de aquisições/serviços, destinadas ao Hospital de Base – IB, as notas fiscais ou o 

formulário de solicitação de pagamento, obrigatoriamente, devem o rateio dos valores por Centro de 

Custo (local, clínicas etc); 

 

4. Para fins da cronologia dos pagamentos, a data de vencimento da nota fiscal é de 30 (trinta) dias a 

partir da data do atesto e não da sua emissão; 

 

5. Celeridade nos encaminhamentos das notas fiscais (uma nota por processo) ao Núcleo Financeiro - 



 

IGESDF/DIAMS/SUOFI/GEDIN/NUFIN, somente a ele, com objetivo de otimizar e evitar atrasos na 

efetivação dos pagamentos; 

 

6. Para os processos em que haja dispensa de seleção de fornecedores é necessária autorização 

expressa da DIREX, conforme estabelecido pelo art. 25, do Regulamento Próprio de Compras e 

Contratos IGESDF; 

 

7. Atenção especial na utilização do inciso XII, do art. 25, com relação ao rol de documentos necessários 

a prestação de contas. Por fim, recomendamos aos fiscais de contrato que acompanhem os serviços 

sob sua responsabilidade, a fim de que sejam mitigados possíveis equívocos na execução contratual, 

bem como nos pagamentos, observados o princípio de vinculação ao instrumento pactuado e da 

legalidade. 

 

4.2 – Implantação do Sistema de Prontuário Eletrônico 

Com a finalidade de melhorar a cada dia mais o atendimento e deixá-lo mais humanizado, o IGESDF irá 

implantar, no dia 23 de novembro, às 00h, o Sistema de Prontuário Eletrônico e Gestão Hospitalar MV 

nas Upas do Núcleo Bandeirante e Recanto das Emas. O sistema proporcionará uma maior agilidade no 

atendimento, diminuição de gargalos, integração dos processos das áreas de apoio, como Farmácia e 

Laboratórios, otimizando a comunicação entre os profissionais no atendimento ao paciente. Também 

irá facilitar a análise estatística das informações clínicas e a utilização de protocolos clínicos e 

contribuirá para a redução dos custos com desperdício de materiais e medicamentos. Na próxima 

semana, no dia 27 de novembro, às 00h, as UPAs de Samambaia, Sobradinho e São Sebastião terão o 

sistema SOUL MV implantado. 

 

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. 

 

- 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. 

 

- SERVIÇO 

Lembramos, mais uma vez, que está disponível o serviço de Médico Sobreaviso no IGESDF. Dessa 

forma, em caso de necessidade, os profissionais podem ser acionados através do RH de cada unidade 

de saúde. 

 

- NOVA FERRAMENTA 

Desde a última sexta-feira (15) está disponível uma nova ferramenta no site do IGESDF. O Portal de 

Laudos Web permitirá que os resultados sejam visualizados, baixados e impressos pelo paciente e pelo 

médico depois de apenas alguns cliques. Inicialmente, o acesso será para os exames realizados a partir 

de agora, e realizados no Hospital de Base e na UPA de Ceilândia. O paciente vai poder acessar a 

ferramenta pelo site www.igesdf.org.br, clicando no botão Resultado de Exames Laboratoriais. 

 


