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REGIMENTO INTERNO 

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Para fins deste regimento e para o uso no âmbito do Instituto, adotam-se os seguintes conceitos e siglas:  

• IGESDF: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal como um todo;  

o IGES: Organização “holding” com todas as suas Diretorias: Diretoria Presidência (DP), Diretoria 

Vice-Presidência (DVP), Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa (DIEP); Diretoria de Atenção à 

Saúde (DIASE); e Diretoria de Administração e Logística (DALOG); 

▪ DP: Diretoria Presidência; 

▪ DVP: Diretoria Vice-Presidência; 

▪ DIEP: Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa; 

▪ DALOG: Diretoria de Administração e Logística; 

• UCAD: Unidade Central de Administração; 

▪ DIASE: Diretoria de Atenção à Saúde; 

• HB: Hospital de Base; 

• HRSM: Hospital Regional de Santa Maria; 

• UPH: Unidade de Atendimento Pré-Hospitalar; 

o UPA: Unidade de Pronto Atendimento. 

Art. 2º O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, constituído sob a forma de Serviço 

Social Autônomo, instituído por autorização da Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017, alterada pela Lei nº 6.270, de 

CO-AUTOR(ES) 
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30 de janeiro de 2019, regulamentado pelo Decreto nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, é pessoa jurídica de 

direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, e integra a rede pública de 

assistência à saúde do Distrito Federal. 

Art. 3º O IGESDF tem por finalidade a execução de atividades de assistência, gestão, ensino e pesquisa, no campo 

da saúde, competindo-lhe: 

I. Prestar serviços de assistência à saúde qualificada e gratuita exclusivamente aos usuários do Sistema Único 

de Saúde - SUS; 

II. Desenvolver atividades de ensino e pesquisa no campo de saúde, em cooperação com a Secretaria de 

Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF e com a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde 

- FEPECS, bem como com terceiros interessados, públicos ou privados, nacionais ou internacionais, cujo 

objeto social, objeto de estudo ou de pesquisas sejam correlatos ou de interesse do IGESDF; 

III. Promover educação em saúde, receber estudantes de graduação e pós-graduação em áreas relacionadas 

a suas atividades, promover programas de residência médica, profissional e multiprofissional e outras 

atividades de ensino, capacitação e formação em saúde; 

IV. Desenvolver atividades de gestão no campo da saúde, inclusive capacitação de recursos humanos da 

Secretaria de Estado de Saúde; 

V. Administrar recursos de investimentos oriundos da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF ou de outros 

órgãos e entidades governamentais autorizados a repassar recursos ao Instituto; 

VI. Implementar atividades conexas às especificadas nos incisos I ao IV deste artigo, especialmente: 

a. administrar os empregados do IGESDF e os servidores cedidos pela Secretaria de Estado de Saúde 

do DF, conforme disposto no art. 3. da Lei nº 5.899/ 2017, alterada pela Lei 6.270/ 2019, conforme 

legislação própria; 

b. administrar os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio do IGESDF ou do Distrito Federal 

que lhe forem confiados; 

c. manter permanente a atualização tecnológica de equipamentos do IGESDF;  

d. manter permanente a atualização técnica de procedimentos do IGESDF; 

e. formar pessoal especializado;  

f. realizar campanhas de educação em saúde; 

g. desenvolver pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico inovação de interesse público em 

saúde;  

h. produzir estatísticas relativas à quantidade, à qualidade e aos custos dos serviços  prestados; 

i. elaborar estudos comparativos e avaliação qualitativa das práticas assistenciais prestadas; 
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j. formular anteprojetos de normas, protocolos e recomendações de medidas, visando à redução de 

danos e riscos mais frequentes no âmbito de sua atuação; 

k. apoiar a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em estudos de incorporação tecnológica 

de medicamentos, materiais e equipamentos médico-hospitalares, bem como protocolos e 

procedimentos de assistência à saúde; 

l. desenvolver técnicas e operação de gestão em serviços de saúde; e  

m. realizar ações de vigilância em saúde no âmbito hospitalar e pré-hospitalar. 

 

§ 1º As áreas e limites de atuação assistencial do IGESDF, de acordo com o § 4º do art. 1º, da Lei nº 5.899/2017, 

alterada pela Lei nº 6.270/2019, em observação às políticas e ao planejamento de saúde do Distrito Federal, são as 

seguintes: 

I. Atenção secundária e terciária à saúde; 

II. Ambulatórios especializados; 

III. Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico especializados; 

IV. Procedimentos de média e alta complexidade; 

V. Urgência e emergência;  

VI. Trauma; 

VII. Reabilitação; 

VIII. Cuidados paliativos; 

IX. Referência e contrarreferência em relação a outros níveis de atenção à saúde; 

X. Cuidados intensivos; 

XI. Serviços de obstetrícia, ginecologia e neonatologia. 

§ 2º Observa-se, nos incisos I a XI do § 1º, o pactuado com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no 

contrato de gestão e seus aditivos. 

§ 3º O IGESDF atuará de acordo com as políticas e o planejamento de saúde do Distrito Federal, dentro das diretrizes 

de descentralização, participação social, relevância pública, hierarquização e formação de rede.  

§ 4º O IGESDF submete-se à regulação da SES/DF para o agendamento de consultas ambulatoriais, procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos, internações e cirurgias, excetuados os casos decorrentes de urgência e emergência 

atendidos pelas suas próprias unidades, de forma a assegurar o aproveitamento integral da capacidade assistencial, 

sem prejuízo da qualidade do atendimento dado a cada paciente ou do acesso universal da população. 
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Art. 4º O IGESDF, em conformidade com os princípios constitucionais, integra a rede assistencial do SUS, buscando 

contribuir para a constante melhoria da assistência e das condições de saúde da população.  

Parágrafo Único. Tendo em vista que os serviços oferecidos pelo IGESDF são exclusivamente voltados para o 

atendimento à população usuária do SUS, fica vedada qualquer cobrança a clientes, por qualquer serviço, a 

qualquer título. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 5º Na prestação de seus serviços, o IGESDF, orientado pelos princípios constitucionais, atuará em respeito às 

políticas públicas para o desenvolvimento da saúde no Distrito Federal, com vistas à inovação, à melhoria dos 

indicadores sociais e à redução das desigualdades. 

Art. 6º Além das orientações constitucionais, o IGESDF adotará como princípio o respeito a dignidade da pessoa 

humana em todas as ações de atenção e gestão da saúde, baseando-se nas melhores práticas, políticas de 

acolhimento e humanização e, promovendo a qualificação dos profissionais de saúde e garantindo a excelência na 

prestação de serviços aos cidadãos. 

Art. 7º Para a consecução dos objetivos de que trata o art. 4, deste Regimento, o Instituto de Gestão Estratégica 

de Saúde do Distrito Federal adotará o modelo de gestão focado em resultados, orientado pelas diretrizes de 

modernização administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, bem como de transparência, 

qualidade do gasto, gestão de custos e melhoria contínua dos indicadores institucionais, administrativos, 

financeiros e sociais. 

Art. 8º Tendo por base a gestão focada em resultados, o IGESDF modelará a sua plataforma de gestão em 

dimensões de estratégia organizacional, que tratam da governança, legalidade, comunicação, regulação, 

assistência, ensino e pesquisa, da humanização e acolhimento, logística, manutenção, gestão de equipes, 

tecnologia da informação, gestão de pessoas, administração, contabilidade e planejamento.  

Parágrafo Único. O foco em resultados de que trata o caput será também modelado em redes de gestão e em 

matrizes organizacionais para fins da resolutividade do atendimento no ambulatório, na internação, na urgência e 

emergência, no centro cirúrgico e nas áreas especiais das unidades hospitalares e de pronto atendimento, 

integrados à logística, à regulação dos serviços e equipes. 
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Art. 9º A governança da gestão administrativa e da atenção à saúde será estruturada por meio do planejamento 

estratégico, gerando ações e projetos, desdobrados em atividades, responsabilidades, indicadores, metas e 

produtos, sendo monitorado o seu desempenho por meio de metodologias de análise da eficácia  e eficiência das 

entregas. 

Art. 10 A missão do IGESDF é gerir estrategicamente serviços de média e alta complexidade do SUS nas Unidades 

de Saúde sob sua gestão, no Distrito Federal, aliado à geração de conhecimento de forma ágil, efetiva e sustentável.  

Art. 11 Todas as diretorias, superintendências, gerências, coordenações, núcleos, serviços ou unidades 

operacionais naquilo que couber, têm responsabilidade relacionada com o cumprimento das metas previstas no 

Contrato de Gestão e seus aditivos firmados com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, devendo, 

portanto, empenhar-se para a consecução dos resultados pactuados.  

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 12 O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal tem a seguinte estrutura organizacional: 

I. Órgãos Colegiados: 

a. Conselho de Administração; 

b. Comitê Disciplinar; 

c. Conselho Fiscal; 

d. Comissão de Acompanhamento à Contratualização como Hospital de Ensino – CACHE, do Hospital de Base 

do Distrito Federal;   

e. Comitê de Ética e Pesquisa – CEP, do IGESDF;  

f. Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT, do IGESDF; 

g. Comissão de Incorporação de Produtos e Equipamentos Para a Saúde – CIPES, do IGESDF;  

h. Comissão de Residências Multiprofissionais – COREMU, do IGESDF; 

i. Conselho Científico, do IGESDF; 

j. Comissão de Residências Médicas – COREME, nas unidades de saúde; 

k. Comissão de Ética Médica - COMET, nas unidades de saúde; 

l. Comissão de Ética em Enfermagem - COMEE, nas unidades de saúde;  

m. Comissão de Controle De Infecção Hospitalar - CCIH, nas unidades de saúde; 

n. Comissão De Análise De Óbitos - COMOB, nas unidades de saúde; 
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o. Comissão de Revisão De Prontuários – COMRP, nas unidades de saúde;  

p. Comissão Multiprofissional de Terapia Nutricional – EMTN, nas unidades de saúde;  

q. Comissão Proteção Radiológica - CPR, nas unidades de saúde;  

r. Comissão Intra-Hospitalar de doação de Órgãos e Tecidos - CIDOTT / HBDF, nas unidades de saúde; 

s. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – CIPA, nas unidades de saúde; 

t. Comissão do Gerenciamento de Resíduos Dos Serviços de Saúde – PGRSS, nas unidades de saúde;  

u. Comissão de Biossegurança, nas unidades de saúde;  

v. Comissão de Documentação Médica e Estatística, nas unidades de saúde; 

w. Comitê Transfusional, nas unidades de saúde;  

x. Comissão de Segurança do Paciente – NSP, nas unidades de saúde; 

y. Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal Nutricional – CMMN, no Hospital Regional de Santa Maria. 

z. Comissão Regional de Sistema de Informação Do Câncer (CRSINC), nas unidades de saúde;  

aa. Comissão Gestora Multidisciplinar, nas unidades de saúde; e  

bb. Comitê de Processamento de Produtos Para Saúde - CPPS (CME), nas unidades de saúde. 

§1º. As comissões terão sua composição, competência e regras de funcionamento regulados em regimento interno 

próprio, dentro dos limites do seu regime de alçadas. 

§2º. Nas comissões com funcionamento a nível IGES, caberá aos Diretores de cada área correlata das referidas 

comissões, indicar e nomear o presidente, além de aprovar os atos normativos que as disciplinam. 

§3º. Nas comissões com funcionamento por unidade assistencial, caberá aos diretores clínicos, e na ausência ao 

Superintendente, indicar e nomear o presidente, além de aprovar os atos normativos que as disciplinam. Exceto 

nas comissões que possuem obrigatoriedade de eleição para a definição dos membros, em legislação.  

II. Órgãos Executivos:  

a. Diretoria Presidência; 

b. Diretoria Vice-Presidência; 

c. Diretoria de Administração e Logística; 

d. Diretoria de Atenção à Saúde; e 

e. Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa. 

III. Órgãos de Apoio Corporativo: 

a. Assessoria da Presidência;  

b. Assessoria de Comunicação;  

c. Assessoria de Relações Institucionais;  

d. Consultoria Jurídica; 
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d.1 Coordenação Jurídica de Assuntos Administrativos; 

d.2 Coordenação Jurídica de Contencioso;  

d.3 Coordenação Jurídica de Acompanhamento de Diligências dos Órgãos de Controle;  

d.4 Coordenação Jurídica de Análise de Processos de Compras e Contratações; 

e. Coordenação de Compliance e Governança;  

f. Coordenação de Transparência e Ouvidoria;  

g. Assessoria da Vice-Presidência;   

h. Assessoria de Administração e Logística; 

i. Assessoria de Assistência à Saúde; e 

j. Assessoria de Inovação, Ensino e Pesquisa e Gestão em Saúde.  

 

CAPÍTULO IV 

DA SUBORDINAÇÃO 

 

Art. 13 Subordinam-se à Diretoria executiva do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal as 

diretorias, os órgãos de apoio corporativo exceto assessorias da Presidência, Vice-Presidência e das demais 

diretorias, bem como aqueles colegiados previstos no art. 12 alíneas “a”, “b” e “c”.  

Parágrafo Único. Os membros da Diretoria Executiva participam das reuniões do Conselho de Administração, com 

direito a voz, mas sem direito a voto, e não participam das reuniões em que for debatida ou deliberada a eleição 

ou destituição de membros da Diretoria. 

Art. 14 Subordinam- se ao Conselho de Administração:  

I. Secretaria do Conselho de Administração; 

II. Controladoria;    

III. Coordenação de Auditoria e, 

IV. Coordenação de Corregedoria;   

V. Comitê Disciplinar;  

 

Art. 15 Subordinam-se à Diretoria Presidência: 
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I. Assessoria da Presidência;  

II. Assessoria de Comunicação;  

III. Assessoria de Relações Institucionais;  

IV. Coordenação de Compliance e Governança e,  

V. Coordenação de Ouvidoria e Transparência;   

VI. Consultoria Jurídica;  

a. Coordenação Jurídica de Assuntos Administrativos; 

b. Coordenação Jurídica de Contencioso;  

c. Coordenação Jurídica de Acompanhamento de Diligências dos Órgãos de Controle;  

d. Coordenação Jurídica de Análise de Processos de Compras e Contratações.  

 

§1º As coordenações contidas no item IV e V, deste artigo possuem autonomia no exercício de suas funções, 

devendo subordinação técnica administrativa ao Controlador, gestor da unidade de Controladoria, na emissão de 

seus relatórios e demais atividades inerentes à área.  

§2º A Controladoria coordenará as atividades da coordenação de auditoria e corregedoria, exceto na indicação e 

destituição das chefias dos cargos das respectivas unidades gerenciais.  

Art. 16 Subordinam-se à Diretoria Vice-Presidência: 

I. Assessoria da Vice-Presidência;  

II. Superintendência de Planejamento e Qualidade; 

a. Gerência de Qualidade: 

a.1 Núcleo de Qualidade; 

a.2 Núcleo de Segurança do Paciente; 

a.3 Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente HB;  

a.4 Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente HRSM; 

a.5 Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente UPH; e 

a. 6 Coordenação de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho. 

b. Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Institucional;  

b.1 Núcleo de Processos;  
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b.2 Núcleo de Projetos Estratégicos;  

b.3 Coordenação de Produção;  

b.3.1 Núcleo de Produção HB;  

b.3.2 Núcleo de Produção HRSM;  

b.3.3 Núcleo de Produção UPA;  

b.4 Coordenação Estratégica da Informação;  

b.4.1 Núcleo de Monitoramento do Contrato de Gestão;  

b.4.2 Núcleo de Gestão Estratégica da Informação;  

Art. 17 Subordinam-se à Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa:  

I.  Assessoria de Inovação, Ensino e Pesquisa e Gestão em Saúde;  

II. Gerência Geral Administrativo;  

a. Gerência de Ensino;   

a.1 Núcleo de Ensino; 

a.2 Núcleo de Ensino a Distância; 

a.3 Núcleo de Estágios e Gestão Acadêmica; 

b. Gerência de Pesquisa;  

b.1 Núcleo de Pesquisa Clínica;  

b.2 Núcleo de Apoio ao Pesquisador;  

c.  Gerência de Inovação em Saúde;  

c.1 Núcleo de Avaliação de Tec. em Saúde; 

c.2 Núcleo de Inovação e Saúde Digital 

d.  Gerência de Gestão do Conhecimento e Humanização;  

d.1 Núcleo de Educação Corporativa;  

d.2 Núcleo de Educação Permanente;  
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d.3 Núcleo de Humanização;  

Art. 18 Subordinam-se à Diretoria de Administração e Logística:  

I - Assessoria de Administração e Logística;  

II – Superintendência de Unidade Central de Administração;   

a.  Gerência Geral de Administração;  

a.1 Gerência de Compras;  

a.1.1 Núcleo de compras de Insumos;  

a.1.2 Núcleo de compras Diversas; 

a.2 Gerência de Contratos;  

a.2.1 - Núcleo de Formalização;  

a.3 Gerência de Contabilidade e Finanças;  

a.3.1 Núcleo de Contabilidade;  

a.3.2 Núcleo de Finanças; 

a.3.3 Núcleo de Custos; 

a.4 Coordenação de Protocolo e Arquivo; 

a.4.1 Núcleo Arquivo HB; 

a.4.2 Núcleo Arquivo HRSM; 

a.4.3 Núcleo Arquivo UCAD/ UPA; 

b. Gerência Geral de Logística e Serviços;  

b.1 Gerência Manutenção e Infraestrutura;  

b.1.1 Núcleo de Manutenção HB; 

b.1.2 Núcleo de Manutenção HRSM; 

b.1.3 Núcleo de Manutenção UCAD/ UPA; 

b.1.4 Núcleo de Planejamento de Obras; 
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b.1.5 - Núcleo de Execução de Obras; 

b.2 Gerência Operacional;  

b.2.1 Núcleo Segurança HB; 

b.2.2Núcleo Segurança HRSM;  

b.2.3 Núcleo Segurança UCAC/ UPA;  

b.2.4 Núcleo Hotelaria HB; 

b.2.5 Núcleo Hotelaria HRSM; 

b.2.6 Núcleo Hotelaria UCAD/ UPA;  

b.2.7 Núcleo de Transporte;  

b.3 Gerência de Engenharia Clínica;  

b.4 Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação;  

b.4.1 Núcleo de Telecomunicações;  

b.4.2 Núcleo de Rede;  

b.4.3 Núcleo de Sistemas da Informação;  

b.4.5 Núcleo TI HB;  

b.4.6 Núcleo TI HRSM;  

b.4.7 Núcleo TI UPA/UCAD;  

c.   Gerência Geral de Logística e Insumos; 

c.1 Gerência de Almoxarifado e Patrimônio; 

c.1.1 Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio HB;  

c.1.2 de Almoxarifado e Patrimônio HRSM;  

c.1.3 Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio. UCAD/ UPA;  

c.2 Gerência de Insumos Farmacêuticos e OPME;  

c.2.1 Núcleo Insumos Farmacêuticos HB;  
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c.2.2 Núcleo Insumo Farmacêuticos HRSM;  

c.2.3 Núcleo Insumos Farmacêuticos UPA;  

c.3 Coordenação de Insumos Laboratoriais;  

d. Gerência Geral de Pessoas;  

d.1 Gerência de Cadastro Folha de Pagamento; 

d.1.1 Núcleo de Cadastro Celetista;  

d.1.2 Núcleo de Cadastro Estatutário;   

d.1.3 Núcleo de Pessoas HB;  

d.1.4 Núcleo de Pessoas HRSM;  

d.1.5 Núcleo de Pessoas UCAD/UPA;  

d.2 Gerência de Desenvolvimento Humano: 

d.2.1 Núcleo de Recrutamento e Seleção;  

d.2.2 Núcleo de Planejamento da Força de Trabalho;  

d.2.3 Núcleo da Gestão de Carreira;  

d.2.4 Núcleo da Gestão de Desempenho;  

Art. 19 Subordinam-se à Diretoria de Atenção à Saúde: 

I. Assessoria de Atenção à Saúde;  

II. Superintendência Hospital de Base – HB; 

a. Diretoria Clínica; 

b. Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar;  

c. Núcleo de Central Tática de Resolutividade;  

d. Núcleo de Vigilância Epidemiológica;  

e. Gerência Geral de Assistência;  

e.1 Coordenação Assistencial;  

e.1.2 Núcleo de Cirurgia cardíaca e Hemodinâmica; 

e.1.3 Núcleo de Transplante;  
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e.1.4 Núcleo de Oncologia, Hematologia e Hemoterapia;  

e.2 Gerência de Medicina Interna; 

e.3 Gerência de Serviços Cirúrgicos; 

e.4 Gerência de Enfermagem; 

e.4.1 Núcleo de Enfermagem do Centro Cirúrgico e CME; 

e.4.2 Núcleo de Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva; 

e.4.3 Núcleo de Enfermagem da Emergência, do Ambulatório e da Internação; 

e.5 Gerência Multiprofissional;  

e.6 Gerência de Emergência; 

e.7 Gerência de Cuidado ao Paciente Crítico; 

e.8 Gerência de Cuidado Ambulatorial; 

e.9 Gerência de Apoio Diagnóstico e terapêutica; 

e.9.1 Núcleo de Citopatologia e Anatomia Patológica; 

e.9.2 Núcleo de Laboratório Clínico; 

e.9.3 Núcleo de Radiologia e Imaginologia; 

e.9.4 Núcleo de Medicina Nuclear; 

f. Gerência de Regulação;   

f.1 Núcleo de Regulação Ambulatorial;  

f.2 Núcleo de Gestão de Leitos;  

f.3 Núcleo de Regulação de Cirurgia;  

g. Gerência Administrativa;  

 g.1 Núcleo de Atendimento; 

 g.2 Núcleo de Nutrição Produção; 

 g.3 Núcleo de Mobilidade; 
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      III. Superintendência Hospital Regional de Santa Maria – HRSM;  

a. Diretoria Clínica; 

b. Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar; 

c. Núcleo de Central Tática de Resolutividade;  

d. Núcleo de Vigilância Epidemiológica; 

e. Gerência Geral de Assistência;  

e.1 Gerência de Medicina Interna;  

e.2 Gerência de Serviços Cirúrgicos; 

e.3 Gerência de Enfermagem; 

e.3.1 Núcleo de Enfermagem do Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico e CME; 

e.3.2 Núcleo de Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva; 

e.3.3 Núcleo de Enfermagem da Emergência, do Ambulatório e da Internação; 

e.4 Gerência Multiprofissional;  

e.5 Gerência de Emergência; 

e.6 Gerência de Cuidado ao Paciente Crítico; 

e.7 Gerência de Cuidado Ambulatorial; 

e.8 Gerência de Apoio Diagnóstico e Terapêutica; 

e.8.1 Núcleo de Citopatologia e Anatomia Patológica; 

e.8.2 Núcleo de Laboratório Clínico; 

e.8.3 Núcleo de Radiologia e Imaginologia; 

e.8.4 Núcleo de Hemoterapia; 

e.9 Gerência de Maternidade;  

f. Gerência de Regulação; 

f.1 Núcleo de Regulação Ambulatorial;  

f.2 Núcleo de Gestão de Leitos;  

f.3 Núcleo de Regulação de Cirurgia;  
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g. Gerência Administrativa; 

g.1 Núcleo de Atendimento; 

g.2 Núcleo de Nutrição Produção; 

g.3 Núcleo de Mobilidade; 

       IV. Superintendência da Unidade de Atenção Pré – Hospitalar - UPH;  

a. Núcleo de Vigilância Epidemiológica;  

b. Gerência Administrativa;  

c. Gerências das Unidades de Atenção Pré – Hospitalar;  

c.1 coordenação médica; 

c.2 coordenação de enfermagem;  

c.3 coordenação multiprofissional. 

 

CAPÍTULO V 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E OPERACIONAIS 

 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 20 À Secretaria do Conselho de Administração, compete:  

I. Apoiar o Presidente do Conselho de Administração e os Conselheiros na condução estratégica das 

atividades inerentes ao funcionamento do Conselho; 

II. Instruir proposta de alteração normativa, das políticas e diretrizes do IGESDF, após deliberação do plenário;  

III. Promover, coordenar e participar do mapeamento e recolhimento de informações e análises estratégicas 

produzidas nos vários órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministér io 

Público e da sociedade, processando-as e fornecendo-as aos Conselheiros na forma de subsídios para o 

cumprimento das suas competências legais;  

IV. Levantar subsídios, elaborar pareceres e analisar previamente os atos normativos exarados pelo Conselho;  

V. Apoiar a Comissão eleitoral na organização e execução do processo eleitoral do conselheiro representante 

dos empregados;  

VI. Coordenar a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documenta. 
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Art. 21 O Comitê Disciplinar consiste em órgão colegiado com poder decisório para julgamento de procedimentos 

de apuração disciplinar de colaboradores do IGESDF. 

§1º O Comitê Disciplinar terá sua composição, competência e regras de funcionamento regulados em regimento 

interno próprio, aprovado pela Coordenação de Corregedoria. 

§2º O Comitê Disciplinar tem autonomia decisória, não compondo a estrutura hierárquica e executiva da 

instituição. 

§3º. O comitê disciplinar será responsável por receber os relatórios de apuração e atos investigatórios da 

Controladoria que na sua conclusão cause prejuízo ao erário devendo remetê -los a apreciação do Conselho de 

Administração. 

Art. 22 À Controladoria, compete: 

I. Reportar, periodicamente, os resultados dos trabalhos do sistema de gestão de riscos e controles internos 

ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva; 

II. Supervisionar, demandar, avaliar e validar as ações e normatizações das coordenações subordinadas;  

III. Apoiar a implantação da gestão de riscos corporativos e o aprimoramento dos mecanismos de controles 

primários no IGESDF, com o fim de promover a integridade corporativa e o combate à corrupção;  

IV. Supervisionar a aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade, promover a transparência da 

gestão e o controle social, zelando pela ética e observância dos princípios aplicáveis ao IGESDF; 

V. Dar tratamento às recomendações de auditoria interna, em alinhamento com a Diretoria Executiva;  

VI. Requisitar documentos, informações, dados e demais informações necessárias à realização dos trabalhos 

de inspeções e auditorias externas, fixando prazo e acompanhando atendimento;  

VII. Monitorar a implementação das determinações exaradas pela Diretoria Executiva, por Órgãos de Controle, 

bem como o atingimento dos objetivos firmados pelo IGESDF no Contrato de Gestão e seus aditivos; 

VIII. Orientar e subsidiar a Diretoria Presidência quanto ao resultado das apurações de conduta disciplinar;  

IX. Encaminhar à Diretoria Presidência, os relatórios circunstanciados acerca de infração de conduta funcion al 

cometida por servidor público cedido à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal;  

X. Elaborar, propor e validar políticas e normas internas nos temas afetos às suas coordenações;  

XI. Realizar reuniões de alinhamento e interlocução entre as áreas de controle do IGESDF; 

XII. Coordenar técnica e administrativamente as atividades desenvolvidas pelas coordenações sob sua gestão;  

XIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 
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XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Exercer outras atribuições de controle que lhe forem definidas pela Diretoria Executiva;  

XVI. Elaborar Política de Controle Interno; 

XVII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 23 À Coordenação de Auditoria compete: 

I. Promover auditorias periódicas baseadas em riscos para verificar a eficiência e a conformidade dos 

mecanismos de controles primários, integridade e governança; 

II. Realizar testes, levantamentos, vistorias e inspeções de auditoria interna para fiscalizar, controlar e avaliar 

a gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos humanos no âmbito do IGESDF;  

III. Requisitar e ter acesso à documentos, dados e demais informações necessárias à realização das auditorias 

internas, fixando prazo para atendimento; 

IV. Promover as auditorias das despesas de pessoal, verificando a regularidade das ações de gestão de pessoas 

e do recolhimento de encargos trabalhistas para elaboração de relatórios gerenciais que auxiliem a gestão 

orçamentária do IGESDF; 

V. Auditar periodicamente a regularidade do procedimento de seleção de fornecedores, da gestão e 

fiscalização dos contratos de maior valor, elevado grau de risco ou questionados por órgãos de controle;  

VI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

VII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

VIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

IX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 24 À Coordenação de Corregedoria compete: 

I. Instaurar, de ofício ou com base em denúncia, observados indícios  de autoria e materialidade, 

procedimento de apuração disciplinar para investigação de suposta infração de conduta funcional ou seu 

arquivamento preliminar, devidamente fundamentado; 

II. Recomendar, para a tomada de decisão superior, a aplicação de penalidade disciplinar aos colaboradores, 

inclusive com a proposição de ressarcimento dos prejuízos causados ao IGESDF se for o caso, quando 

constatada a autoria e materialidade do fato denunciado; 
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III. Elaborar relatório circunstanciado acerca de infração de conduta funcional cometida por servidor público 

cedido e encaminhar para a controladoria interna; 

IV. Diligenciar e requerer diretamente, perante as demais áreas do IGESDF, informações e documentos 

necessários ao exercício das apurações disciplinares; 

V. Ter amplo acesso aos sistemas informatizados necessários para o pleno exercício das atividades de 

apuração disciplinar; 

VI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

VII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

VIII.  Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

IX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 

SEÇÃO II 

CONSELHO FISCAL 

 

Art. 25 Ao Conselho Fiscal, compete: 

I. Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores, a gestão orçamentária, contábil e 

patrimonial do IGESDF, compreendendo os atos do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, 

bem como verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

II. Denunciar erros, fraudes ou crimes, sugerindo medidas úteis, aos órgãos de administração e, se estes não 

tomarem as providências, ao Conselho de Administração; 

III. Deliberar sobre as demonstrações contábeis;  

IV. Emitir parecer, quando solicitado, sobre a alienação ou oneração de bens imóveis; 

V. Analisar, quando solicitado pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria Executiva, outras matérias 

de sua área de competência, opinando sobre elas;  

VI. O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará aos órgãos de administração 

esclarecimentos ou informações, desde que relativos à sua função fiscalizadora, assim como a elaboração 

de demonstrações financeiras ou contábeis especiais julgadas cabíveis; 

VII. O Conselho Fiscal pedirá a apuração de fato cujo esclarecimento seja necessário ao desempenho de suas 

funções, formular, com justificativa, questões a serem respondidas por membros da Diretoria Executiva;  
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VIII. Propor ao Conselho de Administração a contratação de serviços contábeis, de auditoria independente ou 

de parecer técnico especializado para auxiliar os trabalhos do Conselho Fiscal, especialmente os relativos 

ao relatório de cada contrato de gestão e ao balanço anual;  

IX. Os membros do Conselho Fiscal poderão assistir às reuniões do Conselho de Administração nas quais se 

deliberar sobre assuntos em que devam opinar; 

X. Estabelecer as regras de deliberação e funcionamento do próprio Conselho; e 

XI. As atribuições e poderes conferidos ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão do 

Instituto. 

SEÇÃO III 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 26 À Diretoria Executiva, compete: 

I. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as deliberações do Conselho de Administração; 

II. Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar todos os serviços e atividades do IGESDF; 

III. Apresentar à Secretaria de Estado de Saúde, ao término de cada contrato de gestão, uma proposta de novo 

Contrato, contendo as políticas, diretrizes estratégicas, planos de ação, indicadores, metas e prazos para o 

IGESDF e as respectivas necessidades orçamentárias, para assegurar a consecução dos seus objetivos, bem 

como negociar seus termos finais com os representantes para tanto designados pela referida Secretaria; 

IV. Submeter, anualmente, à Secretaria de Estado de Saúde a proposta de planejamento, orçamento e metas 

para o exercício seguinte, visando à execução das atividades previstas em cada contrato de gestão em vigor; 

V. Implementar as políticas, diretrizes, estratégias, planos de ação do IGESDF e executar o respectivo 

orçamento; 

VI. Encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde, à Controladoria-Geral do Distrito Federal, ao Conselho de 

Saúde do Distrito Federal, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Câmara Legislativa do Distrito 

Federal relatório circunstanciado sobre a execução dos planos no exercício findo, nele incluídas a prestação 

de contas dos recursos públicos aplicados e a avaliação de cada contrato de gestão acompanhada das 

análises gerenciais cabíveis;  

VII. Submeter ao Conselho de Administração as constantes das alíneas "b" a "I" do inciso I do art. 11 do 

Estatuto; 

VIII. Aprovar: 
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a. O Manual de Organização, que disporá, de forma complementar ao Regimento Interno do IGESOF, 

dentre outros assuntos, sobre: 

a.1 A estrutura administrativa, a competência das áreas de gestão administrativa, assistencial e de 

ensino, pesquisa e inovação, e a estrutura de cargos e funções de confiança; 

a.2 As atribuições dos membros da Diretoria Executiva, inclusive no que concerne às áreas de ge stão 

administrativa, assistencial e de ensino e pesquisa a elas subordinadas; 

a.3 Os sistemas de planejamento e controle, informações gerenciais, orçamento, finanças, 

contabilidade, custos, alçadas decisórias, procedimentos administrativos, procedimentos e  normas de 

auditoria interna;  

a.4 o manual de Gestão de Pessoas, conforme previsto nos arts. 46 e 47 do Estatuto; 

IX. Designar os responsáveis pelos centros e unidades do IGESDF; 

X. Contratar serviços especializados, observadas as dotações orçamentárias; 

XI. Promover, por meio das áreas de gestão administrativa, assistencial e de ensino, pesquisa e inovação, 

estudos e relatórios de natureza técnica e administrativa, visando fundamentara formulação a formulação 

de políticas, diretrizes, estratégias, planos e programas do IGESDF; 

XII. Deliberar sobre a política de contratação de pessoal, sempre tendo em conta a consecução de elevados 

padrões de qualidade na execução de serviços;  

XIII. Fixar, com a ratificação do Conselho de Administração, os níveis de remuneração e os benefícios do pessoal 

do pessoal IGESDF, em padrões compatíveis com o mercado de trabalho, observados o grau de 

complexidade, abrangência e qualificação exigidos e o nível de especialização profissional.  

 

 

SEÇÃO IV 

DIRETORIA PRESIDÊNCIA 

 

Art. 27 Ao Diretor-Presidente, compete: 

I. Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua atuação, o disposto na Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, 

alterada pela Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019, regulamentada pelo Decreto nº 39.674, de 19 de 

fevereiro de 2019, o Estatuto; este Regimento; o Contrato de Gestão e seus aditivos firmados com a SES/DF, 

e as deliberações do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; 
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II. Representar o IGESDF, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo constituir procuradores, 

mandatários ou prepostos com fins específicos; 

III. Promover todos os atos necessários para a boa execução dos serviços de saúde pública prestados à 

sociedade; 

IV. Acompanhar e orientar as atividades das Diretorias do IGESDF; 

V. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

VI. Propor e avaliar a necessidade e viabilidade do desenvolvimento de projetos referentes à construção, 

ampliação e/ou reforma de serviços de saúde, bem como auxiliar a implementação; 

VII. Contratar, nomear, remover, promover, comissionar, registrar elogios, punir e demitir empregados, bem 

como devolver à SES/DF servidores cedidos ao IGESDF; 

VIII. Autorizar despesas, movimentar contas bancárias e aplicações financeiras e promover o pagamento de 

obrigações conforme regime de alçada;  

IX. Delegar competência a membro da Diretoria Executiva, para exercer, em parte ou no todo, qualquer de 

suas atribuições previstas nos incisos VI e VII deste artigo; 

X. Coordenar o relacionamento com instituições e entidades locais, regionais, nacionais, estrangeiras e 

internacionais; 

XI. Propor ao Conselho de Administração o afastamento de Diretor incurso em hipótese prevista no art. 20 e 

21 do Estatuto; 

XII. Expedir Resolução Normativa da Diretoria - RND relativas às atribuições da Diretoria Presidência; 

XIII. Aprovar as Resoluções Normativas da Diretoria- RND propostas pelas demais Diretorias; 

XIV. Participar do planejamento estratégico do IGESDF; 

XV. Conduzir o desenvolvimento da cultura organizacional e da qualidade e segurança do paciente ; 

XVI. Dirigir, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades desenvolvidas pela Assessoria de Relações 

Institucionais, Consultoria Jurídica, Assessoria de Comunicação;  

XVII. Aprovar as solicitações de pagamento dos compromissos financeiros assumidos pelo IGES, conforme 

Regime de Alçadas; 

XVIII. Aprovar a renovação, alteração ou rescisão de contratos, bem como novas contratações de bens e serviços  

do IGES, conforme Regime de Alçadas; 

XIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXI. Delegar aos diretores atos e poderes, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada.  
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§ 1º. cabe ao gestor responsável pela execução dos contratos que lhe compete, auxiliado pelo fiscal do contrato, 

exercer a fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, garantindo o acompanhamento do 

adequado cumprimento das obrigações contratuais conforme Regulamento próprio do IGESDF para gestão e a 

fiscalização dos instrumentos contratuais celebrados. 

§ 2º. Cumprir e fazer cumprir no âmbito de sua atuação, o disposto no Regime de Competências e Alçadas para 

Aprovação de Custos e Despesas.  

Art. 28 À Assessoria da Presidência, compete: 

I. Apoiar administrativamente o Diretor-Presidente no desempenho de suas atribuições e compromissos 

oficiais; 

II. Assistir o Diretor-Presidente em sua representação política e social; 

III. Encarregar-se das relações públicas do IGESDF; 

IV. Encarregar-se do expediente da Assessoria, bem como do preparo e do despacho da documentação; 

V. Supervisionar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados à Presidência; 

VI. Acompanhar processos ou atos singulares pendentes de deliberação da Diretoria Executiva e 

Superintendências;  

VII. Prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Secretário 

Executivo do IGESDF. 

VIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

IX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 29 À Assessoria de Comunicação, compete: 

I. Elaborar e propor política de Comunicação para o IGESDF, observando as orientações da Presidência, em 

consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Planejamento Estratégico; 

II. Assistir a Diretoria Executiva e demais unidades corporativas do IGESDF nos assuntos de comunicação social 

– imprensa, publicidade, promoção e eventos, bem como nas ações de comunicação que utilizem os meios 

eletrônicos internet e intranet; 

III. Elaborar, executar, avaliar e atualizar planos, programas e projetos de Comunicação Interna e Externa para 

o IGESDF,  

IV. Elaborar Política de Comunicação Institucional; 

V. Implantar e executar as atividades internas e externas de relações públicas e cerimoniais;  
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VI. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

VII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

VIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

IX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

X. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 30 À Assessoria de Relações Institucionais, compete: 

I. Coordenar o relacionamento institucional de interesse do IGESDF com os órgãos do Poder Legislativo, os 

órgãos governamentais da União, Estados e Municípios e as entidades representativas empresariais, bem 

como com os usuários dos serviços de saúde, com as instituições de ensino e pesquisa, com associações e 

com as categorias profissionais de interesse do IGESDF; 

II. Sugerir e desenvolver projetos e parcerias que possibilitem investimentos para o IGESDF, em seu âmbito 

de atuação; 

III. Representar o IGESDF, participar de solenidade, eventos, articulações e atividades parlamentares,  

IV. Colaborar para a promoção e divulgação das potencialidades e interesses do IGESDF.  

V. Subsidiar e assessorar o IGESDF em suas articulações com o Governo Federal e Distrital, e Poder Legislativo 

do DF notadamente aquelas que envolvam projetos e convênios de cooperação; 

VI. Acompanhar as informações, promover estudos que possibilitem o aperfeiçoamento das ações entre as 

esferas de governo, em articulação com os órgãos e entidades envolvidos com o IGESDF;  

VII. Assistir e fornecer subsídios ao Diretor Presidente em assuntos referentes ao cenário político, à análise de 

ações governamentais e, particularmente, às relações com os demais Poderes;  

VIII. Acompanhar, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, a tramitação das proposições e dos 

Projetos de lei de interesse do IGESDF; 

IX. Cadastrar e manter atualizado o registro na Plataforma Mais Brasil e no Portal FNS, e realizar os 

lançamentos dos procedimentos relativos à proposição, execução, tais como contratações, licitações e 

pagamentos de prestação de contas e todas as demais informações necessárias e suficientes à sua 

publicidade; 

X. Manter atualizado no sistema de controle de emendas parlamentares distritais SISCONEP, o registro dos 

procedimentos relativos à proposição, execução, tais como contratações, e pagamentos de quaisquer 
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naturezas para fins de prestação de contas e todas as demais informações necessárias e suficientes à sua 

publicidade; 

XI. Elaborar o Caderno de emendas do IGESDF no Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares 

SISCAEP; 

XII. Elaborar o Plano Estratégico de Captação de Recursos do IGESDF; 

XIII. Manter sob sua guarda todos os convênios em vigor; 

XIV. Prestar assistência direta a Diretoria Executiva em sua representação política e social junto ao Congresso 

Nacional, Câmara Legislativa, Ministérios e Órgãos Colegiados da Saúde;  

XV. Prestar assessoria técnica e apoio metodológico às unidades do IGESDF em projetos de captação de 

recursos e de convênios; 

XVI. Acompanhar a tramitação legislativa dos projetos de interesse do IGESDF; 

XVII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 31 À Coordenação de Compliance e Governança, compete: 

I. Implementar e executar o Programa de Integridade do IGESDF, zelando por sua efetividade;  

II. Supervisionar os padrões de conformidade legal dos processos internos do IGESDF; 

III. Orientar a implementação e adequações necessárias para atendimento de recomendações dos Órgãos de 

Controle e auditoria interna; 

IV. Executar rotina preventiva de gestão de riscos corporativos para implementação e aprimoramento do 

ambiente de controle interno visando a melhoria contínua dos processos organizacionais e o alcance dos 

objetivos institucionais; 

V. Buscar e propor novos modelos de conformidade e mitigação de riscos para os processos do IGESDF;  

VI. Monitorar o ambiente regulatório e a publicização de inovações legislativas de impacto e interesse do 

IGESDF; 

VII. Disseminar padrões de condutas éticas, de integridade e de governança corporativa pela Alta 

Administração, para orientar o comportamento do corpo funcional, visando a prevenção de irregularidades 

e atos lesivos ao IGESDF; 

VIII. Propor medidas de mediação de conflito de conduta funcional de colaboradores no âmbito do IGESDF;  
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IX. Promover ações de capacitação periódicas em temas relacionados à integridade e governança corporativa; 

X. Acompanhar os trabalhos dos Comitês Obrigatórios do IGEDSF, propondo sugestões de melhoria em 

governança corporativa e emitir relatórios para reporte a Controladoria; 

XI. Elaborar a Política de Integridade e Governança do IGESDF; 

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de  

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de G estão e seus aditivos; 

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 32 À Coordenação de Transparência e Ouvidoria, compete: 

I. Promover intercâmbio contínuo com órgãos e entidades do Distrito Federal para o aprimoramento dos 

instrumentos de transparência de acesso à informação e de abertura de dados do IGESDF, ressalvadas as 

hipóteses de sigilo resguardadas em lei; 

II. Disseminar a cultura de transparência, acesso à informação e abertura de dados nas unidades sob gestão 

do IGESDF, ressalvadas as hipóteses de sigilo resguardadas em lei; 

III. Monitorar a aplicação da legislação de transparência e acesso à informação nas unidades sob gestão do 

IGESDF, bem como notificar e orientar as unidades responsáveis quanto a eventuais descumprimentos; 

IV. Promover a gestão e manter atualizado o Portal da Transparência do IGESDF, visando seu aprimoramento; 

V. Receber e encaminhar as manifestações de elogios, sugestões, reclamações, denúncias, representações 

referentes a procedimentos e ações de agentes e entidades vinculadas do IGESDF; 

VI. Recepcionar, examinar e tratar os pedidos fundamentados na Lei de Acesso à Informação;  

VII. Acionar a Coordenação de Corregedoria para apuração de denúncias decorrentes de supostas 

irregularidades ou omissões de conduta funcional, desde que haja elementos suficientes; 

VIII. Informar ao interessado o andamento e o resultado das providências adotadas em relação às 

manifestações recebidas; 

IX. Organizar, interpretar e tratar o conjunto das manifestações recebidas, produzir estatísticas indicativas do 

nível de satisfação dos agentes e propor ações de melhoria dos processos de trabalho para aprimoramento 

da experiência dos usuários do SUS; 
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X. Definir mecanismos e instrumentos de monitoramento, avaliação e controle dos procedimentos de 

ouvidoria, incluindo metas, prazos e indicadores; 

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

SUBSEÇÃO I 

DA CONSULTORIA JURÍDICA 

Art. 33 À Consultoria Jurídica, compete: 

I. Prestar assessoria e consultoria à Diretoria Executiva em assuntos de natureza jurídica; 

II. Assistir à Diretoria Executiva no controle da legalidade dos atos por ela praticados; 

III. Elaborar, por solicitação da Presidência e da Diretoria Executiva, estudos sobre temas jurídicos; 

IV. Examinar, previamente, atos normativos de interesse do órgão; 

V. Fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, a ser 

uniformemente seguida pelas unidades do IGESDF, quando não houver orientação normativa da área de 

Compliance; 

VI. Examinar os processos de aquisições, alienações e contratações pelo IGESDF, conforme regulamento 

próprio de compras e contratações; 

VII. Acompanhar o andamento e preparar informações para instrução de processos judiciais nos quais  a IGESDF 

seja parte; 

VIII. Representar judicialmente o IGESDF perante os órgãos do Poder Judiciário, e representá-lo 

extrajudicialmente perante as demais entidades; 

IX. Examinar decisões judiciais e orientar os gestores do IGESDF quanto ao seu cumprimento; 

X. Analisar, orientar e acompanhar as atividades de atendimento às diligências de órgãos de controle interno 

e externo; 

XI. Pronunciar-se sobre a legalidade de procedimentos de sindicância, processos administrativos disciplinares 

e das questões trabalhistas, bem assim, quando for o caso, de outros atos relativos à situação funcional de 

servidores cedidos e colaboradores, e examinar os respectivos recursos interpostos ao IGESDF; 
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XII. Orientar a elaboração de instrumentos de cooperação, convênio e de outros atos administrativos de 

interesse do Instituto,  

XIII. Atuar, sempre que solicitado, em conjunto com outros órgãos técnicos do IGESDF, na elaboração de 

propostas de atos normativos; 

XIV. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XV. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XVI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVII. A Consultoria Jurídica é dirigida pelo Consultor Jurídico, bem como gerencia as respectivas Coordenações:  

a. Coordenação Jurídica de Assuntos Administrativos; 

b. Coordenação Jurídica de Contencioso; 

c. Coordenação Jurídica de Acompanhamento de Diligências dos Órgãos de Controle; e  

d. Coordenação Jurídica de Análise de Processos de Compras e Contratações.  

XVIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XIX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

§ 1º. cabe ao gestor responsável pela execução dos contratos que lhe compete, auxiliado pelo fiscal do contrato, 

exercer a fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, garantindo o acompanhamento do 

adequado cumprimento das obrigações contratuais conforme Regulamento próprio do IGESDF para gestão e a 

fiscalização dos instrumentos contratuais celebrados. 

§ 2º. Cumprir e fazer cumprir no âmbito de sua atuação, o disposto no Regime de Competências e Alçadas para 

Aprovação de Custos e Despesas.  

Art. 34 À Coordenação Jurídica de Assuntos Administrativos, compete: 

I. Organizar o recebimento, o registro e o acompanhamento do trâmite dos processos e documentos 

recebidos e remetidos pela Consultoria Jurídica;  

II. Despachar os documentos administrativos a serem assinados pelo Consultor Jurídico;  

III. Assessorar o Consultor Jurídico na elaboração das respostas aos pedidos de informação interna e externa;  

IV. Manter o controle estatístico dos processos e das manifestações jurídicas;  

V. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 
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VI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

VII. Assistir direta e imediatamente ao Consultor Jurídico no desempenho de suas atribuições e em assuntos 

vinculados às suas competências;  

VIII. Auxiliar o Consultor jurídico na direção, orientação, coordenação e controle dos trabalhos, bem como na 

definição de diretrizes e na implementação das ações da sua área de competência;  

IX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

X. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 35 À Coordenação Jurídica de Contencioso, compete: 

I. Prestar os subsídios para a atuação judicial nas questões concernentes ao IGESDF;  

II. Acompanhar o andamento dos processos judiciais nos quais o IGESDF seja parte;  

III. Acompanhar e orientar, no âmbito do IGESDF, a implementação e o cumprimento das determinações 

judiciais;  

IV. Emitir pareceres e informações em assuntos judiciais;  

V. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

VI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

VII. Assistir direta e imediatamente ao Consultor Jurídico no desempenho de suas atribuições e em assuntos 

vinculados às suas competências;  

VIII. Auxiliar o Consultor jurídico na direção, orientação, coordenação e controle dos trabalhos, bem como na 

definição de diretrizes e na implementação das ações da sua área de competência;  

IX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

X. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 36 À Coordenação Jurídica de Acompanhamento de Diligências dos Órgãos de Controle, compete: 

I. Executar as atividades de análise e acompanhamento das diligências e demandas dos órgãos de controle;  

II. Redigir documentos pertinentes às diligências de órgãos de controle em trâmite na IGESDF; 

III. Elaborar documentos de resposta às diligências de órgãos de controle;  

IV. Atuar junto às unidades organizacionais para assegurar a tempestividade das informações necessárias ao 

atendimento das demandas e diligências oriundas dos órgãos de  controle; 
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V. Monitorar e avaliar, com base nos critérios de materialidade, relevância, criticidade, adequação e 

suficiência, as informações e documentos recebidos das unidades organizacionais referentes às demandas 

e diligências de órgãos de controle;  

VI. Orientar as unidades organizacionais do IGESDF no que tange ao atendimento de demandas e diligências 

dos órgãos de controle; 

VII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos;  

VIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

IX. Assistir direta e imediatamente ao Consultor Jurídico no desempenho de suas atribuições e em assuntos 

vinculados às suas competências;  

X. Auxiliar o Consultor jurídico na direção, orientação, coordenação e controle dos trabalhos, bem como na 

definição de diretrizes e na implementação das ações da sua área de competência;  

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 37 À Coordenação Jurídica de Análise de Processos de Compras e Contratações, compete: 

I. Emitir parecer sobre a regularidade jurídica dos processos de compra de materiais, contratação de serviços 

e pessoal, observando o disposto no Contrato de Gestão, na Resolução CA/IGESDF nº 07/2019, Resolução 

CA/IGESDF nº 06/2019 e legislação vigente; 

II. Oferecer suporte jurídico às áreas demandantes para o acompanhamento e publicização dos processos de 

seleção de fornecedores; 

III. Orientar a elaboração de minutas de elementos técnicos, editais, atas de registro de preços, contratos e 

demais documentos necessários ao bom andamento dos processos de aquisição, desde a seleção de 

fornecedores até a execução total do objeto do contrato; 

IV. Auxiliar no planejamento, organização, condução e controle das atividades de compra de material de 

consumo e permanente de uso comum do IGESDF; 

V. Orientar e acompanhar a execução dos processos de seleção de fornecedores e contratação de pessoal;  

VI. Orientar juridicamente a elaboração e supervisão da formalização e gestão dos contratos, seus respectivos 

termos aditivos e apostilamentos; 

VII. Prestar apoio na instrução e no controle das atas de registro de preços; 

VIII. Oferecer suporte jurídico para a supervisão, gestão e fiscalização dos contratos, atuando na orientação dos 

fiscais e gestores; 
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IX. Acompanhar e orientar as atividades desenvolvidas por órgãos, cargos e/ou funções vinculadas à sua 

coordenação; 

X. Elaborar relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas em sua coordenação; 

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos;  

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Assistir direta e imediatamente ao Consultor Jurídico no desempenho de suas atribuições e em assuntos 

vinculados às suas competências;  

XIV. Auxiliar o Consultor jurídico na direção, orientação, coordenação e controle dos trabalhos, bem como na 

definição de diretrizes e na implementação das ações da sua área de competência;  

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

SEÇÃO V 

DA DIRETORIA VICE-PRESIDÊNCIA 

 

 Art. 38 À Diretoria Vice-Presidência, compete: 

I. Cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão e seus aditivos firmados com a SES/DF, o Estatuto, este 

Regimento, as deliberações do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e as determinações do 

Diretor-Presidente; 

II. Apoiar a Diretoria Presidência em suas funções; 

III. Cumprir as atribuições recebidas por delegação, delas prestando contas; 

IV. Supervisionar e apoiar a gestão de ações do corpo de voluntários; 

V. Propor e avaliar a necessidade e viabilidade do desenvolvimento de projetos referentes à construção, 

ampliação e/ou reforma de serviços de saúde, bem como auxiliar a implementação; 

VI. Substituir temporariamente o Diretor-Presidente em caso de ausência e eventuais impedimentos; 

VII. Exercer as atribuições recebidas por delegação do Diretor-Presidente, delas prestando contas; 

VIII. Coordenar e apoiar as atividades da Superintendência de Planejamento e Qualidade, assim como das 

gerências, coordenações e núcleos que lhe são subordinadas; 

IX. Coordenar a implementação das políticas de saúde e segurança do trabalho; 



 

REGIMENTO INTERNO DO IGESDF 

 

 
 Código: RI.001 

Publicação: 22/10/2021 
Versão: 002  Validade: 2 Anos Página: 32 de 192 

 

X. Acompanhar atividades de planejamento e de avaliação de indicadores, metas e resultados de cada 

contrato de gestão e seus aditivos e do planejamento estratégico do IGESDF; 

XI. Orientar e determinar a elaboração das políticas do IGESDF; 

XII. Apoiar o desenvolvimento dos projetos do IGESDF; 

XIII. Assessorar o Diretor-Presidente em sua representação política e social e demais funções; 

XIV. Acompanhar os processos ou atos singulares pendentes de deliberação dos Diretore s e Superintendentes 

e promover reuniões de alinhamento e monitoramento de resultados; 

XV. Participar do desenvolvimento da cultura organizacional e da qualidade e segurança do paciente; 

XVI. Participar do planejamento estratégico do IGESDF;  

XVII. Subsidiar o Diretor-Presidente no direcionamento de demandas ao Conselho de Administração; 

XVIII. Acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documen tal 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação; 

 

§ 1º.Cabe ao gestor responsável pela execução dos contratos que lhe compete, auxiliado pelo fiscal do contrato, 

exercer a fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, garantindo o acompanhamento do 

adequado cumprimento das obrigações contratuais conforme Regulamento próprio do IGESDF para gestão e a 

fiscalização dos instrumentos contratuais celebrados. 

§ 2º. Cumprir e fazer cumprir no âmbito de sua atuação, o disposto no Regime de Competências e Alçadas para 

Aprovação de Custos e Despesas.  

Art. 39 À Assessoria da Vice-Presidência, compete: 

I. Analisar as matérias submetidas à manifestação do Diretor Vice-Presidente;  

II. Assessorar o Diretor Vice-Presidente em assuntos de relevância estratégica, conforme demanda do Diretor 

Vice-Presidente; 

III. Acompanhar a elaboração e execução de projetos solicitados pelo Diretor Vice-Presidente; 

IV. Avaliar matérias e emitir parecer sobre documentos e processos submetidos à manifestação do Diretor 

Vice-Presidente;  

V. Acompanhar e avaliar os indicadores, metas e resultados definidos no planejamento estratégico; 
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VI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

VII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

VIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

IX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação 

SUBSEÇÃO II 

DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE 

Art. 40 À Superintendência de Planejamento e Qualidade, compete:  

I. Cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão e seus aditivos firmados com a SES/DF, o estatuto, este 

regimento, as deliberações do conselho de administração, da diretoria executiva e as determinações do 

diretor-presidente e do diretor vice-presidente;  

II. Assessorar a diretoria vice-presidência em suas funções, conforme demanda recebida da diretoria vice -

presidência; 

III. Cumprir as atribuições recebidas por delegação, delas prestando contas; 

IV. Coordenar a gerência de planejamento e desenvolvimento institucional e a gerência de qualidade, seus 

processos, equipes e unidades administrativas; 

V. Conduzir o planejamento estratégico do IGESDF; 

VI. Contribuir com a elaboração do Plano Anual de Compras;  

VII. Acompanhar o monitoramento e a execução do plano estratégico do IGESDF; 

VIII. Propor as políticas, procedimentos e normas relativos à sua área de atuação; 

IX. Planejar a incorporação de novas unidades para gestão do IGESDF; 

X. Planejar a incorporação de novas tecnologias e negócios de gestão para o IGESDF; 

XI. Coordenar a elaboração de planos, projetos e processos do IGESDF; 

XII. Conduzir a tomada de decisão acerca dos processos, projetos e gestão de qualidade;  

XIII. Orientar a instrução e a capacitação nos temas relacionados a processos e a projetos; 

XIV. Acompanhar e avaliar o portfólio de projetos estratégicos do IGESDF; 

XV. Acompanhar os resultados institucionais da qualidade e segurança do paciente; 

XVI. Acompanhar o monitoramento e o cumprimento do contrato de gestão e seus aditivos;  

XVII. Acompanhar os programas de saúde e da qualidade de vida dos servidores cedidos e dos colaboradores e 

as normas pertinentes ao serviço de segurança e medicina do trabalho; 

XVIII. Propor ações e criar mecanismos que assegurem o cumprimento do contrato de gestão e seus aditivos; 
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XIX. Prestar informações aos órgãos f iscalizadores, observando os princípios da transparência e segurança do  

instituto; 

XX. Promover a interlocução com todas as áreas do instituto, no sentido de que informem problemas de saúde 

dos servidores e manter intercâmbio com o órgão central de Saúde Ocupacional do Distrito Federal para 

encaminhar servidores, disseminar informações, promover ações e campanhas de prevenção;  

XXI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 41 À Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, compete: 

I. Planejar e definir a implantação de técnicas e instrumentos de melhoria de processos organizacionais 

e de gestão de projetos; 

II. Promover as atividades necessárias à sistematização de projetos e processos organizacionais; 

III. Assessorar na tomada de decisão acerca dos processos e projetos institucionais;  

IV. Gerir o acervo de processos e projetos organizacionais do IGESDF; 

V. Orientar os gestores no acompanhamento e avaliação dos fluxos de atividades dos processos 

organizacionais;  

VI. Propor os temas e cronogramas relacionados a processos e a projetos para a instrução e a capacitação 

dos profissionais; 

VII. Controlar a atualização e difusão de metodologias e as boas práticas para o gerenciamento de projetos;  

VIII. Acompanhar planos de ação para o cumprimento das metas estabelecidas nos projetos institucionais;  

IX. Gerenciar o portfólio de projetos estratégicos do IGESDF; 

X. Apoiar a condução do planejamento estratégico do IGESDF;  

XI. Coordenar e avaliar a execução do plano estratégico do IGESDF; 

XII.  Elaborar a Política de Desenvolvimento Institucional do IGESDF; 

XIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política 

documental do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIV. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança 

do Paciente; 
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XVI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus 

aditivos; 

XVII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 Art. 42 Ao Núcleo de Processos, compete: 

I. Apoiar o Gerente de Processos e Projetos no desempenho de suas atribuições e nas tomadas de decisão 

acerca dos processos institucionais;  

II. Controlar o acervo de processos organizacionais do IGESDF;  

III. Atuar para a sistematização, padronização e implantação de técnicas e instrumentos de melhoria de 

processos organizacionais;  

IV. Apoiar os gestores no acompanhamento e avaliação dos fluxos de atividades dos processos organizacionais;  

V. Apoiar na capacitação dos temas relacionados aos processos organizacionais; 

VI. Apoiar na elaboração e na execução de planos de implementação dos processos organizacionais;  

VII. Elaborar relatórios gerenciais sobre os processos organizacionais; 

VIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

IX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

X. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 43 Ao Núcleo de Projetos Estratégicos, compete: 

I. Apoiar a Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Institucional no desempenho de suas atribuições e 

nas tomadas de decisão acerca dos projetos estratégicos;  

II. Controlar o acervo de projetos estratégicos organizacionais;  

III. Atuar para a sistematização, padronização e implantação de técnicas e instrumentos de melhoria de gestão 

de projetos;  

IV. Apoiar no acompanhamento e na avaliação dos fluxos de atividades dos projetos estratégicos e setoriais 

do IGESDF;  

V. Apoiar na capacitação dos temas relacionados aos projetos organizacionais; 

VI. Apoiar na elaboração e execução dos projetos estratégicos;  

VII. Elaborar relatórios gerenciais sobre os projetos estratégicos; 

VIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 
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IX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

X. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 44 À Coordenação de Produção, compete:  

I. Analisar e consolidar dados de produção prestados nas unidades por meio de estudos das informações e 

sistemas de informações vigentes; 

II. Elaborar relatórios de produção de serviços ambulatoriais e hospitalares, mediante acordo de diretrizes 

superiores por meio de sistema e análise de planilhas;  

III. Monitorar e avaliar os dados de acordo com as metas estabelecidas; 

IV. Monitorar o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), das unidades do IGESDF;  

V. Fornecer relatórios e informações do faturamento da Unidade do IGESDF à respectiva gerência sempre que 

solicitado; 

VI. Definir políticas públicas e processos padrões a serem utilizados no contexto do IGESDF com base em regras 

e direcionamentos do SUS;  

VII. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação;  

VIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

IX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

X. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e  seus aditivos; 

XI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 45 Ao Núcleo de Produção das unidades assistenciais, instalados fisicamente no Hospital de Base, Hospital 

Regional de Santa Maria e nas Unidades de Pré-Hospitalar (UPH), compete: 

I. Analisar, consolidar e inserir dados de produção prestados pelas Unidades por meio de estudo das 

informações no sistema de informações vigentes; 

II. Elaborar, consolidar e enviar relatórios de produção de serviços ambulatoriais e hospitalares, mediante 

acordo de diretrizes superiores por meio de sistema e análise de planilhas;  

III. Monitorar e avaliar os dados e suas inconsistências no sistema de informações ambulatoriais hospitalares 

e no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), através de análise de planilhas e controle de 

registros;  

IV. Manter o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) atualizado;  
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V. Coordenar o controle e a emissão das pendências de envio de fatura, para que não falte guias para 

cobrança, mediante acompanhamento do processo e repasse de orientações;  

VI. Orientar os profissionais multidisciplinares quanto aos registros dos procedimentos nos sistemas de 

informações vigentes Prontuário Eletrônico;  

VII. Registrar as informações de Autorização de Procedimento Ambulatorial- APAC aprovadas nos sistemas da 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF;  

VIII. Orientar as áreas envolvidas na elaboração da Autorização de Procedimento Ambulatorial - APAC, zelando 

pela correta elaboração dos documentos;  

IX. Fornecer relatórios e informações do faturamento hospitalar à respectiva gerência sempre que solicitado;  

X. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação; 

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

Parágrafo Único: Tais competências poderão sofrer alterações por meio de termo de acordo de nível de serviço, 

em função da gestão compartilhada dos processos. 

Art. 46 À Coordenação Estratégica da Informação, compete: 

I. Coordenar e propor ferramentas que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de 

Gestão e seus aditivos, bem como em outros acordos firmados e documentos institucionais e legais; 

II. Monitorar o desempenho do IGESDF na execução do Contrato de Gestão e seus aditivos;  

III. Propor o desenvolvimento de indicadores de resultados;  

IV. Propor os temas e cronogramas relacionados a métodos e práticas de monitoramento e avaliação de 

resultados institucionais;  

V. Analisar, validar e apresentar relatórios técnicos referentes aos resultados institucionais para subsidiar a 

tomada de decisão; 

VI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

VII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 
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VIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

IX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 47 Ao Núcleo de Monitoramento do Contrato de Gestão, compete: 

I. Apoiar o Coordenador Estratégico da Informação acerca dos resultados relativos a indicadores e metas, 

bem como na avaliação do Contrato de Gestão e seus aditivos;  

II. Monitorar o desempenho do IGESDF na execução do Contrato de Gestão e seus aditivos; 

III. Propor a atualização dos instrumentos de monitoramento de desempenho do Contrato de Gestão e seus 

aditivos;  

IV. Orientar os gestores no acompanhamento e avaliação do desempenho dos indicadores e metas e apoiar 

na elaboração de planos de ação para o aprimoramento dos processos do IGESDF;  

V. Elaborar relatórios sobre o desempenho da instituição em relação à execução do Contrato de Gestão e seus 

aditivos; 

VI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

VII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

VIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

IX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 48 Ao Núcleo de Gestão Estratégica da Informação, compete: 

I. Apoiar o Coordenador Estratégico da Informação acerca dos resultados relativos a indicadores e metas 

institucionais; 

II. Controlar o sistema de informação gerenciais do IGESDF;  

III. Apoiar a capacitação dos temas relacionados ao monitoramento e avaliação de resultados institucionais;  

IV. Apoiar os gestores no acompanhamento e avaliação do desempenho relativo a acordos firmados e na 

elaboração de planos de ação para o aprimoramento dos processos do IGESDF; 

V. Elaborar relatórios sobre o desempenho da instituição em relação as metas definidas nos acordos firmados;  

VI. Coletar, estruturar e apoiar a análise de dados e informações solicitadas pelas áreas corporativas do 

IGESDF; 

VII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

VIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 
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IX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

X. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 49 À Gerência da Qualidade, compete: 

I. Gerenciar e monitorar o Sistema de Gestão da Qualidade, os indicadores da qualidade e os processos de 

certificação nas unidades operacionais do IGESDF;  

II. Apoiar na condução do planejamento estratégico do IGESDF acerca da qualidade e segurança do paciente; 

III. Promover interação e apoiar as áreas nos processos de Qualidade e Segurança do Paciente; 

IV. Auxiliar a Superintendência de Planejamento e a Diretoria Executiva em tomadas de decisão acerca da 

gestão da qualidade e segurança do paciente; 

V. Elaborar e propor as Políticas da Qualidade e Riscos, da Gestão Documental, da Segurança do Paciente;  

VI. Acompanhar o Sistema NOTIVISA e VIGIMED; 

VII. Acompanhar às auditorias externas executadas por órgãos certificadores para validação do sistema da 

qualidade e segurança do paciente, em articulação com gestores das unidades assistenciais do IGESDF; 

VIII. Promover interação com órgãos reguladores externos quanto à qualidade e segurança do paciente; 

IX. Gerenciar as ações de Tecnovigilância, Hemovigilância, Biovigilância, Farmacovigilância e demais incidentes 

com objetivo de propor ações corretivas;  

X. Monitorar os indicadores de qualidade de práticas clínicas dos protocolos gerenciados; 

XI. Monitorar as atividades realizadas pelos Núcleos sob sua gestão, visando propor a sistemática de atuação 

e melhorias nos processos;  

XII. Exercer demais atividades que visem à melhoria contínua da cultura da qualidade e da segurança do 

paciente; 

XIII. Acompanhar os programas de saúde e da qualidade de vida dos servidores cedidos e dos colaboradores e 

as normas pertinentes ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho; 

XIV. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XV. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XVI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 50 Ao Núcleo da Qualidade, compete: 



 

REGIMENTO INTERNO DO IGESDF 

 

 
 Código: RI.001 

Publicação: 22/10/2021 
Versão: 002  Validade: 2 Anos Página: 40 de 192 

 

I. Apoiar na elaboração e implementação das Políticas da Qualidade e Riscos e de Gestão de Documentos;  

II. Elaborar e apoiar a implementação do manual de auditorias da qualidade; 

III. Cooperar com a implementação de ações para a melhoria contínua dos processos de qualidade e de  Gestão 

de Documentos; 

IV. Administrar o Sistema Informatizado de Gestão Documental; 

V. Propor e gerenciar os relatórios de indicadores da Qualidade, Auditorias e Gestão Documental;  

VI. Apoiar a implementação de medidas de desenvolvimento da cultura da qualidade; 

VII. Planejar e coordenar a execução de auditorias da qualidade, bem como a elaboração de relatórios e o 

monitoramento das melhorias; 

VIII. Elaborar e acompanhar os relatórios analíticos dos indicadores de desempenho de qualidade do IGESDF de 

forma a subsidiar a tomada de decisão para a melhoria contínua;  

IX. Promover e apoiar a implementação das ferramentas da qualidade no IGESDF; 

X. Propor e coordenar a sistemática de Auditorias da Qualidade; 

XI. Apoiar na capacitação dos temas relacionados à Qualidade, Auditoria e Gestão Documental; 

XII. Cooperar na implementação e apoiar no monitoramento das comissões institucionais obrigatórias;  

XIII. Registrar e gerenciar as não conformidades de quebra de processos propondo ações para promover a 

melhoria contínua; 

XIV. Apoiar o Gerente da Qualidade no desempenho de suas atribuições e nas tomadas de decisão acerca da 

Qualidade; 

XV. Participar e apoiar as ações para implementação de acreditações e certificações nas unidades assistenciais; 

XVI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XIX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 51 Ao Núcleo de Segurança do Paciente, compete: 

I. Apoiar na elaboração e implementação da Política de Segurança do Paciente; 

II. Promover e monitorar o gerenciamento de incidentes nas unidades assistências do IGESDF; 

III. Monitorar e apoiar a implementação do Plano de Segurança do Paciente; 

IV. Promover e apoiar a implementação dos protocolos gerenciáveis; 
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V. Propor e coordenar a sistemática de notificação, registro e tratamento dos incidentes e Eventos Adversos 

(EA); 

VI. Propor e coordenar a implementação das ações de Tecnovigilância, Hemovigilância, Biovigilância e 

Farmacovigilância nas unidades do IGESDF; 

VII. Monitorar e divulgar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades 

sanitárias; 

VIII. Promover a implementação e apoiar no monitoramento dos indicadores de segurança do paciente;  

IX. Cooperar na implementação de ações do Programa de Controle de Infecções nas unidades de pronto 

atendimento; 

X. Cooperar na implementação e apoiar no monitoramento das comissões institucionais obrigatórias;  

XI. Promover e coordenar a implementação das ações que visam a gestão do risco assistencial no âmbito do 

IGESDF; 

XII. Apoiar tecnicamente os Núcleos da Qualidade e Segurança do Paciente; 

XIII. Apoiar na capacitação dos temas relacionados à segurança do paciente;  

XIV. Apoiar no planejamento, na execução e na elaboração de relatórios de auditorias; 

XV. Coordenar e apoiar o mapeamento dos riscos ao paciente, propondo ações de melhoria; 

XVI. Acompanhar os riscos assistenciais visando as boas práticas em saúde para a segurança do paciente;  

XVII. Notificar ao SESMT e a Coordenação de Compliance e Governança os riscos na prática assistencial aos 

colaboradores e à instituição, respectivamente;  

XVIII. Propor e monitorar o sistema de gestão de risco assistencial; 

XIX. Monitorar o Sistema NOTIVISA e VIGIMED; 

XX. Apoiar o Gerente da Qualidade no desempenho de suas atribuições e nas tomadas de decisão acerca da 

Segurança do paciente. 

XXI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 52 Aos Núcleos da Qualidade e Segurança do Paciente das unidades assistenciais, instalados fisicamente no 

Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e nas Unidades de Pré-Hospitalar (UPH), compete: 
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I. Coletar, analisar, avaliar, compartilhar e divulgar os dados sobre incidentes e eventos adversos (EA) 

decorrentes da prestação do serviço de saúde através de ferramentas, como busca ativa em prontuários, 

Works rounds, auditoria da qualidade e outras estimulando a continuidade da notificação criando um 

ambiente onde riscos, falhas e danos podem ser facilmente reportados;  

II. Manter sistemática de notificar e registrar os incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do 

serviço de saúde no Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS), acompanhando, analisando, 

avaliando e propondo ações corretivas e/ou de melhoria a todas as notificações e mantendo a guarda e 

disponibilidade à autoridade sanitária, quando requisitado, das notificações de eventos adversos; 

III. Acompanhar e monitorar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades 

sanitárias;  

IV. Elaborar relatório analítico mensal dos indicadores de qualidade e segurança do paciente, identificando 

oportunidades de melhoria e de boas práticas; 

V. Aplicar pesquisa da qualidade e segurança do paciente e apresentar análises; 

VI. Realizar atividades educativas de qualidade e segurança dos pacientes junto aos setores da instituição; 

VII. Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente; 

VIII. Apoiar a elaboração e a implementação dos protocolos gerenciáveis e monitorar seus indicadores;  

IX. Mapear os riscos e promover ações para a gestão do risco no serviço de saúde; 

X. Fazer uso de ferramentas de gestão de risco para avaliação dos fatores contribuintes e das causas 

associadas à ocorrência de eventos adversos; 

XI. Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e 

procedimentos realizados, incluindo aqueles envolvidos na utilização de equipamentos, medicamentos e 

insumos e propor ações preventivas e corretivas; 

XII. Promover ações de integração e articulação multiprofissional nas unidades assistenciais; 

XIII. Estabelecer e acompanhar ações de tecnovigilância, farmacovigilância, hemovigilância e biovigilância nas 

unidades assistenciais; 

XIV. Participar e apoiar as ações para implementação de acreditações, certificações e/ou habilitações nas 

unidades assistenciais; 

XV. Manter, controlar e disseminar os documentos compreendidos no Sistema de Gestão da Qualidade do 

IGESDF; 

XVI. Cumprir as diretrizes da Gerência da Qualidade; 

XVII. Compartilhar e divulgar a direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e 

avaliação dos dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde; 
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XVIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 53 Coordenação de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho, compete: 

I. Planejar, promover e gerir as ações relacionadas à segurança, saúde e qualidade de vida dos servidores 

cedidos e colaboradores; 

II. Buscar a melhor adaptação do trabalho ao ser humano e a eliminação ou controle dos riscos existentes no 

trabalho; 

III. Responsabilizar-se pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas normas regulamentadoras 

aplicáveis; 

IV. Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos colaboradores do 

Instituto para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais;  

V. Acompanhar as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA) e as Comissões Multidisciplinares 

junto às unidades; 

VI. Gerir as atividades da Brigada Particular de Incêndio; 

VII. Receber, cadastrar e controlar atestados médicos, avaliando os tipos de adoecimento, propondo ações de 

melhoria; 

VIII. Emitir pareceres de periculosidade e insalubridade das unidades assistenciais;  

IX. Orientar, apoiar e acompanhar as atividades de gestão de pessoas realizadas pelas unidades 

descentralizadas; 

X. Realizar exames ocupacionais, como Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Mudança de função e 

demissional, entre outros; 

XI. Elaboração, acompanhamento, revisão e atualização dos documentos técnicos referentes à área de 

Medicina e Segurança do Trabalho, como Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Laudo Técnico das Condições do Ambiente de 

Trabalho (LTCAT), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP); 

XII. Controlar o estatuto vacinal dos colaboradores, assim como solicitar que sejam imunizados, de acordo com 

as normas de saúde e do trabalho vigentes; 
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XIII. Realizar investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, assim como o controle, mensuração 

dos dados e indicadores relacionados, propondo medidas de eliminação, minimização ou neutralização dos 

riscos; 

XIV. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

Parágrafo Único: Tais competências poderão sofrer alterações por meio de termo de acordo de nível de serviço, 

em função da gestão compartilhada dos processos. 

 

SEÇÃO VI 

 DA DIRETORIA DE INOVAÇÃO, ENSINO E PESQUISA 

 

Art. 54 À Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa, compete: 

I. Cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão e seus aditivos firmados com a SES/DF, o Estatuto, este 

Regimento, as deliberações do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e as dete rminações do 

Diretor-Presidente e do Diretor Vice-Presidente; 

II. Apoiar a Diretoria Presidência em suas funções; 

III. Cumprir as atribuições recebidas por delegação, delas prestando contas; 

IV. Supervisionar e apoiar a gestão de ações do corpo de voluntários; 

V. Apoiar a Diretoria Presidência em suas funções; 

VI. Cumprir as atribuições recebidas por delegação de competência do Diretor-presidente, delas prestando 

contas;  

VII. Monitorar as ações das Comissões Obrigatórias do IGES relacionadas no art. 12, inciso I, itens d); e); f); g); 

h); e, i).  

VIII. Propor e avaliar a necessidade e viabilidade do desenvolvimento de projetos referentes à construção, 

ampliação e/ou reforma de serviços de saúde, bem como auxiliar a implementação; 

IX. Participar do planejamento estratégico do IGESDF;  
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X. Planejar e coordenar as ações da Gerência Geral Administrativa, Gerência de Ensino, Gerência de Pesquisa, 

Gerência de Inovação em Saúde e Gerência de Gestão do Conhecimento e Humanização; 

XI. Planejar e coordenar as ações para o desenvolvimento do Programa de Certificação de Hospital de Ensino; 

XII. Realizar a integração dos processos de inovação, ensino e pesquisa com as demais áreas do IGESDF; 

XIII. Definir os projetos estratégicos de gestão, inovação, ensino, pesquisa, incorporação de tecnologias em 

saúde, gestão do conhecimento e aperfeiçoamento das práticas humanizadas; 

XIV. Orientar e coordenar a celebração de convênios e parcerias na área de Inovação, Ensino, Pesquisa, Gestão 

do Conhecimento e Humanização; 

XV. Propor políticas e programas nas áreas de Inovação, Ensino, Pesquisa, Gestão do Conhecimento e 

Humanização; 

XVI. Planejar ações de captação de recursos públicos e privados para financiamento de atividades de inovação, 

ensino, pesquisa, gestão do conhecimento e humanização no IGESDF; 

XVII. Realizar o planejamento, de forma conjunta com a Diretoria Executiva, da execução orçamentária, 

acompanhamento, controle e avaliação dos recursos captados exclusivamente por ações de inovação, 

ensino, pesquisa, gestão do conhecimento e humanização no IGESDF;  

XVIII. Planejar e coordenar as ações para o desenvolvimento das estratégias de tele saúde no âmbito do IGESDF;  

XIX. Validar o conteúdo publicado pelo IGESDF relacionado às áreas de Inovação, Ensino, Pesquisa, Gestão do 

Conhecimento e Humanização; 

XX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XXIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

§ 1º. cabe ao gestor responsável pela execução dos contratos que lhe compete, auxiliado pelo fiscal do contrato, 

exercer a fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, garantindo o acompanhamento do 

adequado cumprimento das obrigações contratuais conforme Regulamento próprio do IGESDF para gestão e a 

fiscalização dos instrumentos contratuais celebrados. 

§ 2º. Cumprir e fazer cumprir no âmbito de sua atuação, o disposto no Regime de Competências e Alçadas para 

Aprovação de Custos e Despesas.  

Art. 55 À Assessoria de Inovação, Ensino e Pesquisa, compete: 
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I. Elaborar, propor e avaliar políticas e normas para o IGESDF nas áreas de inovação tecnológica, ensino, 

projetos, pesquisa e gestão em saúde; 

II. Monitorar indicadores da área, estabelecidos em Contrato de Gestão e em seus aditivos; 

III. Elaborar, avaliar e monitorar os indicadores, metas e resultados das áreas de inovação tecnológica, ensino, 

projetos, pesquisa e gestão em saúde; 

IV. Propor a implantação de modelos de gestão avançados na área assistencial e administrativa do IGESDF; 

V. Captar recursos públicos e privados para financiamento de projetos nas áreas de inovação tecnológica, 

ensino, projetos, pesquisa e gestão em saúde;  

VI. Propor iniciativas e parcerias internas e externas nas áreas de inovação tecnológica, ensino, projetos, 

pesquisa e gestão em saúde; 

VII. Propor, planejar, coordenar e monitorar as ações de capacitação dos colaboradores assistenciais e 

administrativos em parceria com outras áreas do IGESDF; 

VIII. Propor, planejar, coordenar e monitorar a estratégia de saúde digital de interesse do IGESDF;  

IX. Propor, planejar, coordenar e monitorar projetos estratégicos de inovação, ensino, pesquisa, gestão do 

conhecimento e humanização entre outras temáticas de interesse do IGESDF; 

X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Elaborar e implementar estudos de desenvolvimento de boas práticas de gestão em saúde;  

XII. Elaborar estudos técnicos de interesse do IGESDF nas áreas de inovação tecnológica, ensino, projetos, 

pesquisa e gestão em saúde; 

XIII. Atuar no processo de modernização da gestão em saúde nas unidades do IGESDF; 

XIV. Articular parcerias interinstitucionais para a captação de projetos e pesquisas; 

XV. Subsidiar a tomada de decisão para a seleção de projetos estratégicos de inovação, ensino, pesquisa, gestão 

do conhecimento e humanização entre outras temáticas de interesse do IGESDF; 

XVI. Apoiar o encerramento dos projetos estratégicos nas áreas de inovação, ensino, pesquisa , gestão do 

conhecimento e humanização e a transferência do conhecimento às áreas de interesse do IGESDF; 

XVII. Estimular ações de desenvolvimento na área de inovação tecnológica em saúde; 

XVIII. Desenvolver práticas inovadoras em saúde e produtos de inovação com vistas à geração de ativos para a 

instituição; 

XIX. Fazer cumprir as diretrizes e objetivos da política de inovação previstos no novo marco legal de ciência, 

tecnologia e inovação; 
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XX. Avaliar o cenário estratégico do desenvolvimento de ciência e tecnologia no âmbito nacional e 

internacional, visando apoiar a tomada de decisões e o gerenciamento de riscos no planejamento das 

atividades do IGESDF;    

XXI. Gerenciar os riscos pertinentes aos projetos e pesquisas estratégicos; 

XXII. Apoiar o processo de capacitação e treinamento dos colaboradores do IGESDF;  

XXIII. Solicitar credenciamento junto ao Ministério da Educação para a oferta de cursos presenciais ou à distância; 

XXIV. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXVI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e  seus aditivos; 

XXVII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

SUBSEÇÃO III 

DA GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA 

 

Art. 56 À Gerência Geral Administrativa, compete: 

I. Supervisionar a execução das ações de gestão, inovação, ensino, pesquisa, incorporação de tecnologias em 

saúde, gestão do conhecimento e aperfeiçoamento das práticas humanizadas operacionalizadas pelas 

Gerências;  

Elaborar relatórios gerenciais que auxiliem o Diretor de Inovação, Ensino e Pesquisa na tomada de 

decisão e na prestação de contas; 

II. Monitorar a execução das ações operacionais nas áreas de pessoas, tecnologia da informação e 

comunicação, manutenção predial, segurança institucional, limpeza e higie nização, gestão de arquivo, 

almoxarifado e patrimônio no âmbito das Gerências;  

III. Supervisionar a operacionalização de projetos estratégicos definidos pela Diretoria de Inovação, Ensino e 

Pesquisa;  

IV. Apoiar a elaboração das políticas e normas de ensino e pesquisa; 

V. Orientar os processos relacionados ao orçamento, custos, finanças, compras e contratos das áreas de 

inovação, ensino, pesquisa, incorporação de tecnologias em saúde, gestão do conhecimento e 

aperfeiçoamento das práticas humanizadas garantindo a sua execução conforme as normas estabelecidas 

pelo IGESDF; 
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VI. Orientar o desenvolvimento de práticas que visem dar transparência e ampla visibilidade aos recursos 

captados e executados que envolvam as ações de inovação, ensino e pesquisa, gestão do conhecimento e 

humanização;  

VII. Acompanhar os processos de aquisição de bens e a contratação de serviços no que compete às áreas de 

inovação, ensino e pesquisa, gestão do conhecimento e humanização; 

VIII. Realizar a análise e o acompanhamento dos indicadores de resultados das Gerências; 

IX. Supervisionar as atividades relacionadas à incorporação e tombamento de bens e equipamentos no âmbito 

da Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa; 

X. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XI. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 57 À Gerência de Ensino, compete: 

I. Apoiar as ações de credenciamento do IGESDF junto ao Ministério da Educação para a oferta de cursos, nas 

modalidades de ensino presencial e a distância; 

II. Executar ações de captação de recursos na área de ensino;  

III. Apoiar as ações de captação de recursos junto aos órgãos de fomento de bolsas de estudo para a pós -

graduação; 

IV. Dar suporte aos estudantes de pós-graduação que utilizam os cenários de prática das unidades do IGESDF; 

V. Coordenar e supervisionar a execução de atividades relacionadas aos estágios curriculares, atividades de 

extensão universitária, cursos de aperfeiçoamento profissional, pós-graduação lato-sensu e stricto sensu 

no âmbito do IGESDF;  

VI. Promover a divulgação dos programas dos cursos de ensino a distância; 

VII. Executar ações relacionadas ao desenvolvimento de parcerias na área de ensino com outras instituições 

públicas ou privadas, de acordo com as necessidades do IGESDF; 

VIII. Promover intercâmbio e parcerias com hospitais, instituições de ensino, associações de profissionais de 

saúde, instituições acadêmicas brasileiras e estrangeiras para a troca de experiências, intercâmbio de 

práticas, colaboração técnica e metodológica de interesse de ensino, pesquisa e extensão;  
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IX. Gerenciar os processos relacionados às atividades dos estágios curriculares, programas de residência e 

demais estudantes de outras modalidades de ensino;  

X. Realizar a gestão de informações acadêmicas de residentes, estudantes de cursos de atualização e 

aperfeiçoamento profissional, estudantes de pós-graduação e estagiários;  

XI. Executar os projetos estratégicos definidos pela Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa;  

XII. Prestar apoio técnico para a elaboração dos projetos estratégicos definidos pela Diretoria de Inovação, 

Ensino e Pesquisa; 

XIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIV. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 58 Ao Núcleo de Ensino, compete: 

I. Estruturar o plano de ensino do IGESDF, com ênfase na estruturação dos projetos de cursos de 

aperfeiçoamento profissional e cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, por intermédio do 

monitoramento dos requisitos obrigatórios para o credenciamento junto aos órgãos competentes;  

II. Assessorar e apoiar as demandas de processos educativos das áreas acadêmicas;  

III. Apoiar o acolhimento e a integração dos residentes e de profissionais em treinamento em serviço por meio 

das oficinas de integração; 

IV. Monitorar os serviços prestados pelas bibliotecas do IGESDF; 

V. Zelar pelo uso correto dos equipamentos, pela ordem dos trabalhos e pela guarda dos materiais da 

unidade;  

VI. Efetuar a programação anual de trabalho da unidade em conjunto com a Gerência de Ensino;  

VII. Registrar e atualizar dados de atividades realizadas;  

VIII. Coordenar os processos de seleção dos estudantes dos cursos de treinamento em serviço, cursos de 

aperfeiçoamento profissional e de pós-graduação ofertados pelo IGESDF;  

IX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 
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X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 59 Ao Núcleo de Ensino a Distância, compete: 

I. Estruturar projetos de cursos de ensino à distância para o público interno e externo; 

II. Executar ações de captação de recursos a partir da comercialização de cursos de ensino a distância;  

III. Assistir a gerência de ensino nos assuntos inerentes à sua área de atuação;   

IV. Zelar pelo uso correto dos equipamentos, pela ordem dos trabalhos e pela guarda dos materiais da 

unidade;  

V. Efetuar a programação anual de trabalho da unidade em conjunto com a Gerência de Ensino;  

VI. Registrar e atualizar dados de atividades realizadas;  

VII. Garantir a emissão dos certificados dos cursos de ensino a distância;  

VIII. Zelar pelo pleno funcionamento da plataforma de ensino a distância do IGESDF; 

IX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 60 Ao Núcleo de Estágios e Gestão Acadêmica, compete: 

I. Apoiar o acolhimento e a integração dos estagiários por meio das oficinas de integração;  

II. Assistir a gerência de ensino nos assuntos inerentes à sua área de atuação;   

III. Zelar pelo uso correto dos equipamentos, pela ordem dos trabalhos e pela guarda dos materiais da 

unidade;  

IV. Efetuar a programação anual de trabalho da unidade em conjunto com a Gerência de Ensino; 

V. Apoiar as atribuições de natureza administrativa e técnico-especializada relacionadas à gestão acadêmica; 

VI. Coordenar as ações de gestão acadêmica, garantindo o registro e a certificação de todas as atividades 

relacionadas ao ensino no âmbito do IGESDF; 

VII. Desempenhar atribuição de natureza administrativa e técnico-especializada relacionada à gestão 

acadêmica;  

VIII. Registrar e atualizar dados de atividades realizadas;  
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IX. Coordenar e monitorar as atividades dos estágios curriculares no âmbito do IGESDF;  

X. Coordenar e monitorar as atividades de extensão universitária no âmbito do IGESDF;  

XI. Realizar a gestão dos espaços de ensino no âmbito do IGESDF; 

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 61 À Gerência de Pesquisa, compete: 

I. Regulamentar e disseminar fluxos de submissão e orientar, dar suporte e monitorar pesquisas realizadas 

no IGESDF;  

II. Desenvolver atividades de pesquisa com priorização das necessidades do IGESDF;  

III. Incentivar o uso da evidência científica na tomada de decisão e promover a produção científica no âmbito 

do IGESDF;  

IV. Captar recursos públicos e privados para financiamento de pesquisa; 

V. Criar e manter um centro de pesquisa estruturado com equipamentos e equipe especializada para permitir 

a realização de pesquisas no âmbito do IGESDF e de estudos multicêntricos; 

VI. Analisar e qualificar, por meio do Conselho Científico, os projetos de pesquisa realizados dentro das 

instalações do IGESDF, e emitir relatório para subsidiar a decisão da Diretoria de Inovação, Ensino e 

Pesquisa;  

VII. Atrair, receber, negociar e regulamentar pesquisas patrocinadas, assim como realizar a intermediação com 

os colaboradores do IGESDF;  

VIII. Desenvolver ações para a capacitação de profissionais na área de pesquisa clínica;  

IX. Gerenciar práticas de pesquisa clínica institucional compatíveis com nível de mestrado e/ou doutorado, 

incluindo a organização de grupos de pesquisa cadastrados junto ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ); 

X. Garantir o registro e a disseminação de produções científicas, projetos de pesquisa, protocolos e 

procedimentos no âmbito do IGESDF;  

XI. Monitorar as atividades do Comitê de Ética em Pesquisa do IGESDF, garantindo o seu pleno funcionamento;  

XII. Executar os projetos estratégicos definidos pela Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa;  
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XIII. Prestar apoio técnico para a elaboração dos projetos estratégicos definidos pela Diretoria de Inovação, 

Ensino e Pesquisa; 

XIV. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XV. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XVI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 62 Ao Núcleo de Pesquisa Clínica, compete: 

I. Desenvolver e incentivar pesquisas de interesse para a Instituição, com foco nas prioridades assistenciais; 

II. Promover ações para ampliar a captação de recursos oriundos de parcerias de pesquisa com outras 

instituições; 

III. Manter atualizado e monitorar a aplicação do regulamento interno de pesquisa da Instituição;  

IV. Submeter projetos de pesquisa a editais de agências de fomento local e nacional; 

V. Executar e monitorar as ofertas de fomento interno à pesquisa, conforme interesse da Instituição;  

VI. Coordenar as atividades do centro de pesquisa da Instituição; 

VII. Supervisionar aspectos técnicos e administrativos de pesquisas multicêntricas em realização na Instituição; 

VIII. Assistir a Gerência de Pesquisa nos assuntos inerentes à sua área de atuação;  

IX. Zelar pelo uso correto dos equipamentos, pela ordem dos trabalhos e pela guarda dos materiais da 

unidade;  

X. Efetuar a programação anual de trabalho da unidade em conjunto com a Gerência; 

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 63 Ao Núcleo de Apoio ao Pesquisador, compete: 

I. Manter atualizado e orientar o uso dos fluxos de submissão de pesquisas a serem realizadas;  

II. Monitorar os projetos de pesquisas autorizados até o seu término e publicação; 
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III. Promover a divulgação interna e externa da produção científica da instituição; 

IV. Acompanhar os indicadores de pesquisa selecionados; 

V. Coordenar o funcionamento do conselho científico do IGESDF; 

VI. Prestar auxílio a pesquisadores para facilitar o ambiente de pesquisa na instituição; 

VII. Desempenhar atribuições de natureza administrativa e técnico-especializada relacionadas à pesquisa; 

VIII. Assistir a gerência de pesquisa nos assuntos inerentes à sua área de atuação;  

IX. Zelar pelo uso correto dos equipamentos, pela ordem dos trabalhos e pela guarda dos materiais da 

unidade;  

X. Efetuar a programação anual de trabalho da unidade em conjunto com a gerência de pesquisa;  

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 64 À Gerência de Inovação em Saúde, compete: 

I. Cumprir os objetivos previstos nos planos de inovação previstas no marco legal de ciência, tecnologia e 

inovação; 

II. Desenvolver atividades de inovação como uma Instituição De Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT) 

reconhecida; 

III. Gerenciar iniciativas de inovação em saúde; 

IV. Desenvolver projetos estratégicos de inovação em saúde, em parceria com outras ICTs e/ou empresas;  

V. Fomentar o desenvolvimento de produtos de inovação com vistas à geração de ativos para a instituição;  

VI. Gerenciar o desenvolvimento de práticas inovadoras em saúde; 

VII. Gerenciar a estratégia de saúde digital na instituição, conforme preconizado pelas normas vigentes;  

VIII. Subsidiar a articulação de parcerias institucionais em inovação;  

IX. Executar os projetos estratégicos definidos pela diretoria de inovação, ensino e pesquisa; 

X. Gerenciar os projetos estratégicos de tele saúde e telemedicina no âmbito do IGESDF;  

XI. Prestar apoio técnico para a elaboração dos projetos estratégicos definidos pela diretoria de inovação, 

ensino e pesquisa; 

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 
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XIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de  Gestão e seus aditivos; 

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 65 Ao Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde, compete: 

I. Realizar estudos de avaliação de tecnologias em saúde para subsídio a decisão de políticas de saúde pública; 

II. Estruturar nota técnica sobre a incorporação de medicamentos, produtos e equipamentos para a saúde 

com base na análise das melhores evidências científicas disponíveis na literatura sobre a eficácia, 

efetividade, acurácia e a segurança, assim como na avaliação de estudos econômicos dessas tecnologias, 

elaborados sob a perspectiva do sistema único de saúde.; 

III. Fortalecer a participação da instituição na rede brasileira de avaliação de tecnologias em saúde; 

IV. Aprimorar a cultura institucional sobre a avaliação de tecnologias em saúde por meio de divulgação de 

cursos ao corpo administrativo, assistencial, docente e a capacitação de residentes; 

V. Promover a articulação entre ensino e serviço na área de avaliação de tecnologias em saúde baseada em 

evidências; 

VI. Participar das comissões de incorporação, considerando as representações estabelecidas no regimento 

interno de cada comissão; 

VII. Manter atualizado e monitorar a aplicação do regimento interno das comissões de incorporação de 

tecnologias em saúde, com direcionamento e resolução dos encaminhamentos gerados, visando embasar 

as decisões; 

VIII. Propor e acompanhar as atividades da comissão de farmácia terapêutica e da comissão de incorporação de 

produtos e equipamentos para a saúde, que deliberam sobre incorporação das tecnologias demandadas;  

IX. Assessorar tecnicamente os processos de judicialização de produtos para a saúde recebidos pelo IGESDF;  

X. Elaborar produtos de avaliação de tecnologias em saúde para subsidiar a análise técnica das comissões de 

incorporação, com base nas normas vigentes; 

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  
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XIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art.66 Ao Núcleo de Inovação e Saúde Digital, compete: 

I. Implantar ações assistenciais por intermédio de estratégias de tele saúde e telemedicina, interligando as 

unidades de saúde vinculadas ao IGESDF; 

II. Desenvolver plataforma de telemedicina e tele saúde, seguindo definições legais; 

III. Desenvolver ações de ciência de dados para o gerenciamento de informações em saúde com foco na 

tomada de decisão;  

IV. Coordenar ações de conectividade para os serviços de tele saúde e telemedicina;  

V. Executar os elementos dos planos de inovação; 

VI. Selecionar, mapear e implantar iniciativas de inovação em saúde digital; 

VII. Monitorar o desenvolvimento de práticas inovadoras em saúde; 

VIII. Instituir e supervisionar o compartilhamento e a permissão de uso de laboratórios, equipamentos, recursos 

humanos e capital intelectual; 

IX. Registrar e armazenar informações de gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia;  

X. Orientar ações institucionais de capacitação de recursos humanos nas áreas de empreendedorismo, gestão 

da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual; 

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 67 À Gerência de Gestão do Conhecimento e Humanização, compete: 

I. Executar atividades relacionadas à educação permanente dos colaboradores das áreas assistenciais e 

administrativas no âmbito do IGESDF; 

II. Promover, apoiar e executar cursos de capacitação, aperfeiçoamento ou qualquer tipo de educação 

permanente, em parceria ou não, com outras unidades e instituições públicas ou privadas, de acordo com 

as necessidades do IGESDF; 

III. Articular internamente a participação dos colaboradores em programas específicos de educação 

permanente;  

IV. Garantir que os profissionais capacitados em eventos externos atuem como multiplicadores, 

compartilhando os conhecimentos adquiridos com os demais colaboradores do IGESDF; 



 

REGIMENTO INTERNO DO IGESDF 

 

 
 Código: RI.001 

Publicação: 22/10/2021 
Versão: 002  Validade: 2 Anos Página: 56 de 192 

 

V. Executar ações relacionadas às Diretrizes do Programa Nacional de Humanização do Sistema Único de 

Saúde; 

VI. Alinhar ações da área com objetivos e metas do Contrato de Gestão, bem como com as prioridades 

assistenciais de qualificação do cuidado em saúde; 

VII. Desenvolver meios inovadores de gestão do conhecimento no âmbito do IGESDF; 

VIII. Promover ações para qualificar profissionais que atuam na gestão em saúde; 

IX. Submeter projetos na área de qualificação em gestão em saúde a editais de agências de fomento local e 

nacional; 

X. Coordenar a realização das atividades de gestão do conhecimento oriundas de parcerias interinstitucionais;  

XI. Executar os projetos estratégicos definidos pela Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa;  

XII. Prestar apoio técnico para a elaboração dos projetos estratégicos definidos pela Diretoria de Inovação, 

Ensino e Pesquisa; 

XIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIV. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 68 Ao Núcleo de Educação Corporativa, compete: 

I. Promover, disseminar e assegurar o desenvolvimento dos colaboradores por meio da aprendizagem e 

gestão do conhecimento organizacional; 

II. Estimular a utilização de tecnologias educacionais voltadas para a formação, proporcionando ambiente 

imersivo para o desenvolvimento de novos gestores; 

III. Matriciar, supervisionar aspectos técnicos e administrativos relacionados ao engajamento dos 

colaboradores das áreas administrativas; 

IV. Desempenhar atribuições educativas de natureza administrativa e técnico-especializada relacionadas à 

verificação da qualidade dos cursos de formação e capacitação ofertados em parceria com as unidades do 

IGESDF; 
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V. Auxiliar as áreas administrativas na elaboração dos projetos de educação corporativa garantindo que os 

projetos submetidos atendam aos critérios estabelecidos pela gerência de gestão do conhecimento e 

humanização; 

VI. Auxiliar na organização dos treinamentos para implementação das rotinas administrativas; 

VII. Elaborar a agenda dos cursos e eventos relacionados à educação corporativa;  

VIII. Desenvolver estratégias eficientes de monitoramento e avaliação de resultados em parceria com as 

unidades administrativas; 

IX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 69 Ao Núcleo de Educação Permanente, compete: 

I. Levantar as necessidades e demandas de ofertas de formação e qualificação profissional das unidades 

assistenciais;  

II. Apoiar a elaboração de processos de qualificação profissional e formação em saúde;  

III. Desenvolver conjuntamente com as áreas assistenciais as ações educacionais para capacitação dos 

colaboradores;  

IV. Monitorar e avaliar as ações e estratégias de educação em saúde implementadas nas áreas assistenciais no 

IGESDF;  

V. Coordenar as ações de educação em saúde realizadas em centro de simulação realística;  

VI. Zelar pelos equipamentos utilizados nas ações de educação permanente baseadas em práticas de 

simulação realística;  

VII. Gerar conteúdo de educação em saúde para a plataforma de ensino a distância ou outras plataformas 

digitais de disseminação do conhecimento;  

VIII. Desenvolver cursos e eventos de qualificação profissional em saúde; 

IX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  
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XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 70 Ao Núcleo de Humanização, compete: 

I. Realizar ações de acolhimento aos usuários e colaboradores do IGESDF; 

II. Desenvolver ações de educação em saúde para usuários do Sistema Único de Saúde;  

III. Apoiar as áreas assistenciais e administrativas no relacionamento com os usuários; 

IV. Realizar projetos e eventos em educação em saúde de acordo com a Política Nacional de Humanização;  

V. Desenvolver ações de acessibilidade e inclusão dos usuários e colaboradores com deficiência;  

VI. Monitorar os indicadores relacionados à satisfação dos usuários; 

VII. Desenvolver ações de gestão participativa dos usuários no âmbito do IGESDF;  

VIII. Realizar ações de orientação aos usuários sobre os fluxos e rotinas das unidades de saúde;  

IX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

SEÇÃO VII 

DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

Art. 71 À Diretoria de Administração e Logística, compete: 

I. Cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão e seus aditivos firmados com a SES/DF, o estatuto, este 

regimento, as deliberações do conselho de administração, da diretoria executiva e as determinações do 

Diretor-Presidente e do Diretor Vice-Presidente;  

II. Apoiar a Diretoria Presidência em suas funções; 

III. Cumprir as atribuições recebidas por delegação, delas prestando contas 

IV. Supervisionar e apoiar a gestão de ações do corpo de voluntários; 

V. Propor e avaliar a necessidade e viabilidade do desenvolvimento de projetos referentes à construção, 

ampliação e/ou reforma de serviços de saúde, bem como auxiliar a implementação; 

VI. Monitorar e administrar os recursos financeiros, patrimoniais, logísticos, afim de assegurar a eficiência e 

eficácia na execução das atividades do IGESDF;  
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VII. Planejar, administrar e monitorar a aplicação e o uso dos recursos financeiros, mantendo a Diretoria 

Executiva informada da execução por meio de relatórios e balanços orçamentários e financeiros mensal e 

anual;  

VIII. Administrar os bens móveis e imóveis e recursos materiais em benefício das atividades do Instituto, 

observando os procedimentos legais e as normas internas, buscando continuamente o aperfeiçoamento 

organizacional, o aumento da eficiência e da racionalidade administrativa em benefício dos objetivos 

pactuados por meio do Contrato de Gestão n. 001/2018 – SES/DF e seus aditivos; 

IX. Consolidar os relatórios gerenciais mensais e anuais para subsidiar as decisões de gestão da Diretoria e 

contribuir para a elaboração dos relatórios de acompanhamento do Contrato de Gestão e seus aditivos;  

X. Administrar a gestão contábil e tributária do IGESDF, tendo como objetivo precípuo a otimização do uso 

dos recursos financeiros; 

XI. Planejar, programar, implementar e monitorar serviços de infraestrutura e manutenção de informática 

corporativa voltada para a automatização e modernização da gestão e controle de fluxos e processos; 

XII. Acompanhar os procedimentos e fluxos específicos para aquisição de bens, insumos e serviços; 

XIII. Supervisionar a execução e cumprimento dos contratos conjuntamente com as áreas demandantes;  

XIV. Planejar e acompanhar a execução orçamentária e financeira com vistas à gestão das receitas e despesas, 

avaliando os resultados alcançados; 

XV. Coordenar a elaborar o Orçamento-Programa Anual em consonância com o Plano de Trabalho Anual para 

submeter a avaliação e aprovação da DIREX e SES/DF conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVI. Aprovar pagamentos de compras e serviços, regulares e/ou emergenciais, conforme a Regime de Alçada 

para Aprovação de Custos e Despesas; 

XVII. Contribuir com a elaboração do Plano Anual de Compras;  

XVIII. Monitorar todas as despesas, com exceção de pessoal, respeitando os limites estabelecidos no Contrato 

de Gestão e seus aditivos; 

XIX. Coordenar a implementação das políticas de gestão de pessoas, incluindo-se entre outras, plano de 

carreiras, cargos, remuneração e benefícios, saúde e segurança do trabalho, avaliação de desempenho, 

gestão de talentos, recrutamento e seleção, desenvolvimento humano e profissional, cultura 

organizacional; 

XX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 
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XXIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

§ 1º. cabe ao gestor responsável pela execução dos contratos que lhe compete, auxiliado pelo fiscal do contrato, 

exercer a fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, garantindo o acompanhamento do 

adequado cumprimento das obrigações contratuais conforme Regulamento próprio do IGESDF para gestão e a 

fiscalização dos instrumentos contratuais celebrados. 

§ 2º. Cumprir e fazer cumprir no âmbito de sua atuação, o disposto no Regime de Competências e Alçadas para 

Aprovação de Custos e Despesas.  

Art. 72 Às Assessorias da Diretoria de Administração e Logística, compete:  

I. Acompanhar e avaliar os indicadores, metas e resultados das áreas subordinadas à Diretoria de 

Administração e Logística; 

II. Realizar análise dos relatórios gerenciais de execução das áreas de atuação desta Diretoria;  

III. Interagir com as demais Diretorias, bem como com suas áreas subordinadas e com os demais agentes 

externos, com vistas a colher informações que subsidiem a atuação do Diretor de Administração e Logística; 

IV. Apoiar a elaboração do planejamento, das diretrizes e estratégias da Diretoria, bem como acompanhar 

seus desdobramentos em sua área de atuação; 

V. Apoiar a integração das áreas da Diretoria de Administração e Logística, com vistas ao cumprimento dos 

fluxos de trabalho; 

VI. Auxiliar no aperfeiçoamento organizacional, pelo aumento da eficiência, qualidade e da racionalidade 

administrativa em benefício dos serviços de sua área de atuação; 

VII. Analisar as matérias submetidas à manifestação do Diretor de Administração e Logística, e quando 

necessário, emitir parecer técnico;  

VIII. Elaborar, propor e avaliar as políticas e normas que competem a esta Diretoria;  

IX. Auxiliar na elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto as 

demais gerências e núcleos subordinados;  

X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

SUBSEÇÃO IV 

UNIDADE CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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Art. 73 À Superintendência da Unidade Central de Administração (UCAD), compete:  

I. Cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão e seus aditivos firmados com a SES/DF, o estatuto, este 

regimento, as deliberações do conselho de administração, da diretoria executiva e  as determinações do 

diretor-presidente e do diretor vice-presidente;  

II. Propor normas complementares relacionadas à administração geral do IGESDF, respeitadas as orientações 

da Diretoria de Administração e Logística; 

III. Em relação às matérias de competência da Superintendência, da Gerência Geral de Logística de Serviços, 

da Gerência Geral de Logística de Insumos, da Gerência Geral de Administração e da Gerência Geral de 

Pessoas: 

a. Coordenar e supervisionar as atividades em sua área de atuação; 

b. Acompanhar e supervisionar o cumprimento das normas e políticas; 

c. Apoiar a elaboração das políticas;  

d. Aprovar e acompanhar os procedimentos padrões definidos; 

e. Apoiar no planejamento e desenvolvimento de ações que objetivem a qualificação da gestão. 

IV. Participar do planejamento, validar, supervisionar e controlar as ações de compras e contratação de obras, 

insumos, bens e serviços, contabilidade e finanças, protocolo e arquivo, manutenção e infraestrutura, 

engenharia clínica, segurança, hotelaria e transportes, tecnologia da informação e comunicação, 

segurança, almoxarifado e patrimônio, insumos farmacêuticos e OPME e insumos laboratoriais ; 

V. Submeter à Diretoria de Administração e Logística as propostas de revisão do Regulamento Próprio de 

Compras e Contratações do IGESDF; 

VI. Participar do processo de planejamento e encaminhar à Diretoria de Administração e Logística o 

Orçamento-Programa Anual e os planos de aplicação financeira dos recursos do IGESDF; 

VII. Acompanhar os resultados dos planos de aplicações financeiras do IGESDF; 

VIII. Monitorar os compromissos financeiros assumidos pelo IGESDF, encaminhando-os à Diretoria de 

Administração e Logística, para, em conjunto com a Diretoria Executiva, deliberar sobre pagamentos, 

observadas as formalidades legais, administrativas e orçamentárias e em articulação com as demais 

unidades; 

IX. Monitorar as despesas de pessoal e de custeio do IGESDF, prestando informações para que as unidades; 

gerenciem os seus custos, respeitando os limites estabelecidos no Contrato de Gestão;  

X. Coordenar e monitorar os modelos de gestão orçamentária e de custos do IGESDF; 
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XI. Acompanhar e definir a organização das informações de competência das unidades subordinadas, para a 

prestação de contas, de forma a subsidiar a Unidade competente pelo encaminhamento à Secretaria de 

Estado de Saúde do Distrito Federal; 

XII. Consolidar os relatórios gerenciais mensais e anuais para subsidiar as decisões de gestão da Diretoria e 

contribuir para a elaboração dos relatórios de acompanhamento do Contrato de Gestão;  

XIII. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XIV. Elaborar documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto às demais gerências e 

núcleos subordinados; 

XV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVII. Desenvolver e coordenar o modelo de gestão estratégica de pessoas do IGESDF, observando o 

planejamento estratégico organizacional; 

XVIII. Coordenar o processo de administração de pessoal, utilizando soluções de tecnologia que asseguram 

informações fidedignas para o cumprimento das legislações trabalhista e fiscal; 

XIX. Coordenar e avaliar os programas de gestão por competências e desempenho, com o propósito de 

potencialização de performance, fortalecimento dos valores organizacionais e integração com as demais 

políticas de gestão de pessoas; 

XX. Acompanhar e avaliar o plano de carreiras, cargos, remuneração e benefícios, assegurando equidade 

interna, competitividade externa e os programas de carreira e sucessão; 

XXI. Coordenar a política de captação e retenção de talentos, provendo a organização de profissionais que 

atendam às necessidades do trabalho e correspondam aos valores da organização; 

XXII. Gerir o dimensionamento da força de trabalho e o orçamento de pessoal de todas as unidades do IGESDF, 

assegurando alinhamento com o repasse financeiro nos percentuais definidos no contrato de gestão e seus 

aditivos e no planejamento estratégico do IGESDF; 

XXIII. Promover a realização de serviços consultivos que assegurem a efetividade dos pilares do MGP em todas 

as unidades do sistema, garantindo consistência dos pilares de relacionamentos e resultados;  

XXIV. Acompanhar a execução da folha de pagamento dos colaboradores do IGESDF; 

XXV. Manter relacionamento com os sindicatos das categorias, bem como negociar os acordos coletivos; 

XXVI. Prestar informações aos órgãos fiscalizadores, observando os princípios da transparência e segurança do 

instituto; 
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XXVII. Acompanhar as despesas de pessoal de todas as unidades, prestando informações fidedignas para q ue os 

gestores gerenciem os custos de pessoal dentro dos limites estabelecidos no contrato de gestão e seus 

aditivos e no planejamento estratégico definido pela DIREX;  

XXVIII. Orientar, apoiar e acompanhar as atividades de gestão de pessoas realizadas pelas unidades 

descentralizadas; 

XXIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXXI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 74 À Gerência Geral de Administração, compete: 

I. Gerenciar e controlar as atividades de gestão de compras, de contratos, contábil, financeira, de custos e de 

protocolo e arquivo do IGESDF;  

II. Propor e acompanhar políticas relacionadas aos seguintes assuntos: 

a. Aquisições e contratações de obras, bens e serviços; 

b. Contabilidade, finanças e custos; e 

c. Formalização de instrumentos contratuais, Protocolo e arquivo. 

III. Elaborar e implantar procedimentos padrões para cumprimento do Regulamento Próprio de Compras e 

Contratações do IGESDF e demais documentos padronizados elaborados pelas Gerências de Compras, de 

Contratos, e de Contabilidade e Finanças e pela Coordenação de Protocolo e Arquivo; 

IV. Supervisionar os contratos sob sua competência em todas as fases do tramite contratual;  

V. Acompanhar e participar do planejamento das atividades orçamentárias e financeiras;  

VI. Subsidiar a Superintendência com informações e a relação de compromissos financeiros assumidos pelo 

IGESDF; 

VII. Apoiar e acompanhar a elaboração do planejamento e a elaboração do Orçamento-Programa Anual e dos 

planos de aplicação financeira dos recursos do IGESDF, remetendo-os à Superintendência; 

VIII. Acompanhar o planejamento e a elaboração do Orçamento-Programa Anual e dos planos de aplicação 

financeira dos recursos do IGESDF, remetendo-os à Superintendência; 

IX. Acompanhar e controlar as despesas de pessoal e de custeio do IGESDF, prestando as informações 

necessárias à Superintendência; 
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X. Promover a integração das atividades executadas pelas gerências, assegurando a ciência da 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XIV. Consolidar os relatórios gerenciais mensais e anuais para subsidiar as decisões de gestão da Diretoria e 

contribuir para a elaboração dos relatórios de acompanhamento do Contrato de Gestão;  

XV. Coordenar a elaboração a Política de Qualificação de Fornecedores do IGESDF; 

XVI. Elaborar relatórios gerenciais mensais e anuais;  

XVII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XVIII. Manter atualizada a necessidade de pessoal das Gerências e dos Núcleos de Compras de Insumos e de 

Compras Diversas;  

XIX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art.75 À Gerência de Compras, compete: 

I. Planejar, coordenar e acompanhar, a partir da solicitação formal da unidade demandante, as demandas de 

aquisições e contratações de obras, insumos, bens e serviços, em conformidade com o disposto no 

Regulamento Próprio de Compras e Contratações; 

II. Gerenciar e coordenar a execução dos procedimentos de aquisições e contratações no âmbito do IGESDF, 

em conformidade com o disposto no Regulamento Próprio de Compras e Contratações;  

III. Revisar o Ato Convocatório elaborado pelos Núcleos de Compras de Insumos e de Compras Diversas, com 

base no Elemento Técnico e nas Instruções emitidos pela unidade demandante; 

IV. Implantar o Banco de Preços do IGESDF e o Cadastro de Fornecedores, em conformidade com o disposto 

no Regulamento Próprio de Compras e Contratações, mantendo-os atualizados;  

V. Controlar o fluxo dos processos de compras; 

VI. Prestar informações, quando solicitada, às unidades competentes ou interessadas em processo em 

auditamento; 

VII. Elaborar documentos padronizados de Atos Convocatórios, Atas e Avisos e orientar os demais 

procedimentos de compras propostos pelos Núcleos de Compras de Insumos e de Compras Diversas, 

ofertando alterações ou melhorias, se necessário;  
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VIII. Elaborar procedimentos operacionais padrão, descrevendo processos, atividades, rotinas, e elaborar 

demais documentos padronizados, submetendo-os à validação da Gerência Geral de Administração; 

IX. Orientar os Núcleos de Compras de Insumos e de Compras Diversas no exercício do direito de negociar as 

condições das ofertas; 

X. Coordenar, acompanhar, supervisionar as atividades e validar os procedimentos realizados pelos Núcleos 

de Compras de Insumos e de Compras Diversas;  

XI. Definir o fluxo procedimental da Unidade;  

XII. Elaborar e acompanhar os relatórios e dados estatísticos das unidades de compras;  

XIII. Elaborar relatórios gerenciais mediante levantamento e acompanhamento de indicadores e metas da 

Unidade;  

XIV. Orientar a elaboração e implantar fluxos de trabalho que facilitem e dinamizem a atuação dos Núcleos de 

Compras de Insumos e de Compras Diversas; 

XV. Zelar pela observância dos princípios que regem as aquisições e contratações pelo IGESDF; 

XVI. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação. 

XVII. Consolidar os relatórios gerenciais mensais e anuais para subsidiar as decisões de gestão da Diretoria e 

contribuir para a elaboração dos relatórios de acompanhamento do Contrato de Gestão;  

XVIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIX. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXI. Elaborar a Política de Qualificação de Fornecedores do IGESDF, junto à Gerência de Contratos; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XXIII. Dimensionar e manter atualizada a necessidade de pessoal da Gerência e dos Núcleos de Compras de 

Insumos e de Compras Diversas;  

XXIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 76 Aos Núcleos de Compras de Insumos e de Compras Diversas, competem: 

I. Analisar e executar as demandas de aquisições e contratações de obras, insumos, bens e serviços, em 

conformidade com o disposto no Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, priorizando 

as emergenciais e urgentes; 
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II. Revisar, em conformidade com o disposto no Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, 

os Elementos Técnicos e as Instruções, requerendo as retificações necessárias às unidades demandantes; 

III. Revisar o Mapa Comparativo da pesquisa de preços, requerendo as retificações necessárias, observada a 

solicitação formal da unidade demandante;  

IV. Exercer o direito de negociar as condições das ofertas, em conformidade com o disposto no Regulamento 

Próprio de Compras e Contratações do IGESDF; 

V. Elaborar fluxos de trabalho que facilitem e dinamizem a atuação da Unidade, submetendo-os à validação 

da Gerência de Compras;  

VI. Adotar os procedimentos operacionais padrão e demais documentos padronizados de finidos para 

aplicação na Unidade;  

VII. Apresentar, à Gerência de Compras, relatório mensal acerca dos processos em andamento na Unidade;  

VIII. Elaborar e acompanhar os relatórios e dados estatísticos da Unidade;  

IX. Realizar a análise e acompanhamento dos indicadores de resultados; 

X. Zelar pela observância dos princípios que regem as aquisições e contratações pelo IGESDF; 

XI. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XII. Elaborar relatórios gerenciais mensais e anuais para subsidiar as decisões de gestão e contribuir para a 

elaboração dos relatórios de acompanhamento do Contrato de Gestão; 

XIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Parágrafo Único. A distribuição dos processos a um ou a outro Núcleo observará a natureza do objeto da aquisição 

pretendida. 

Art. 77 À Gerência de Contratos, compete: 

I. Efetuar e manter o controle, inclusive quanto ao prazo de vigência, dos instrumentos de contrato e 

daqueles que o substituam, firmados pelo IGESDF, com trâmite pelo Núcleo de Formalização;  

II. Solicitar às unidades demandantes a indicação de fiscal e gestor de contratos, mantendo cadastro 

atualizado;  
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III. Apoiar a gestão dos contratos firmados, informando das revisões e eventos pertinentes à Gerência Geral 

de Administração; 

IV. Acompanhar, instruir e orientar, em conformidade com o disposto no Regulamento Próprio de Compras e 

Contratações do IGESDF, os processos que envolvam a celebração de Termo Aditivo, informando-os à 

Gerência Geral de Administração; 

V. Acompanhar, em conjunto com unidades competentes, e dar andamento, em conformidade com o 

disposto no Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, aos processos de aplicação de 

penalidades aos fornecedores; 

VI. Prestar informações, quando solicitada, às unidades competentes ou interessadas em processo em 

auditamento; 

VII. Coordenar, acompanhar, supervisionar as atividades e validar os procedimentos realizados pelo Núcleo de 

Formalização;  

VIII. Elaborar e acompanhar os relatórios e dados estatísticos da Unidade;  

IX. Definir o fluxo procedimental da Unidade;  

X. Orientar a elaboração e implantar fluxos de trabalho que facilitem e dinamizem a atuação do Núcleo de 

Formalização; 

XI. Elaborar procedimentos operacionais padrão, descrevendo processos, atividades, rotinas, e elaborar 

demais documentos padronizados, submetendo-os à validação da Gerência Geral de Administração;  

XII. Elaborar relatórios gerenciais mediante levantamento e acompanhamento de indicadores e metas da 

Unidade; 

XIII. Zelar pela observância dos princípios que regem as aquisições e contratações pelo IGESDF; 

XIV. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto à 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XV. Consolidar relatórios gerenciais mensais e anuais para subsidiar as decisões de gestão da Diretoria e 

contribuir para a elaboração dos relatórios de acompanhamento do Contrato de Gestão;  

XVI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XVIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XX. Elaborar a Política de Qualificação de Fornecedores do IGESDF, junto à Gerência de Compras; 
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XXI. Dimensionar e manter atualizada a necessidade de pessoal da Gerência e do Núcleo de Formalização;  

XXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 78 Ao Núcleo de Formalização, compete: 

I. Confeccionar a minuta do instrumento contratual cabível, propondo o encaminhamento dos autos para 

exame da Consultoria Jurídica, em conformidade com o disposto no Regulamento Próprio de Compras e 

Contratações do IGESDF;  

II. Formalizar o instrumento contratual cabível, após a conclusão do procedimento de aquisição; 

III. Elaborar e publicar, no sítio eletrônico do IGESDF, em conformidade com o disposto no Regulamento 

Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, os extratos dos instrumentos contratuais e daqueles que o 

substituam; 

IV. Comunicar à unidade demandante a finalização dos procedimentos de formalização do instrumento;  

V. Prestar informações às áreas responsáveis de interesse ou em processo de auditamento;  

VI. Elaborar fluxos de trabalho que facilitem e dinamizem a atuação da Unidade, submetendo-os à validação 

da Gerência de Contratos;  

VII. Adotar os procedimentos operacionais padrão e demais documentos padronizados definidos para 

aplicação na Unidade;  

VIII. Apresentar, à Gerência de Contratos, relatório mensal acerca dos processos em andamento na Unidade;  

IX. Elaborar e acompanhar os relatórios e dados estatísticos da Unidade; 

X. Realizar a análise e acompanhamento dos indicadores de resultados;  

XI. Zelar pela observância dos princípios que regem as aquisições e contratações pelo IGESDF; 

XII. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XIII. Elaborar relatórios gerenciais mensais e anuais para subsidiar as decisões de gestão e contribuir para a 

elaboração dos relatórios de acompanhamento do Contrato de Gestão;  

XIV. Contribuir para a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência; 

XV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 79 À Gerência de Contabilidade e Finanças, compete: 

I. Supervisionar e controlar as atividades de gestão orçamentária, financeira, contábil e de custos do IGESDF; 
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II. Planejar, coordenar e controlar as atividades relacionadas a orçamento, finanças, contabilidade e custos, 

definindo diretrizes e normas para a sua execução; 

III. Elaborar a programação de pagamento dos compromissos financeiros assumidos pelo IGESDF, em conjunto 

com a Diretoria Executiva, e observando as formalidades legais, administrativas e orçamentárias, 

interagindo com as demais unidades competentes; 

IV. Apresentar, à Gerência Geral de Administração, relatórios gerenciais sobre os custos operacionais das 

atividades de assistência e de administração; 

V. Promover o acompanhamento do orçamento e decisões relacionadas, de acordo com os planos e 

programas estabelecidos no IGESDF; 

VI. Subsidiar a elaboração do Orçamento-Programa Anual e dos planos de aplicação financeira dos recursos 

do IGESDF; 

VII. Verificar a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

praticados; 

VIII. Validar as demonstrações contábeis do IGESDF;  

IX. Acompanhar as despesas de pessoal e de custeio do IGESDF, prestando informações para que as unidades 

gerenciem os seus custos, respeitando os limites estabelecidos no Contrato de Gestão; 

X. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XI. Elaborar relatórios gerenciais mensais e anuais para subsidiar as decisões de gestão e contribuir para a 

elaboração dos relatórios de acompanhamento do Contrato de Gestão;  

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVI. Elaborar a Política de Contabilidade e Finanças do IGESDF; 

XVII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 80 Ao Núcleo de Contabilidade, compete: 
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I. Realizar a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

praticados, à vista dos princípios e normas contábeis aplicáveis ao IGESDF, do plano de contas aplicado ao 

terceiro setor e da conformidade dos registros de gestão; 

II. Assegurar que os documentos emitidos pela Unidade estejam em conformidade com as práticas contábeis 

brasileiras e convergentes com as normas internacionais de contabilidade, emitidas pelas entidades 

responsáveis; 

III. Elaborar os balanços, balancetes e demais demonstrações contábeis do IGESDF; 

IV. Assegurar a apresentação apropriada da posição patrimonial e financeira, o desempenho financeiro e os 

fluxos de caixa do IGESDF;   

V. Promover o registro contábil das operações realizadas;  

VI. Atender às demandas especiais de informações contábeis de natureza gerencial e fiscal; 

VII. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

VIII. Elaborar relatórios gerenciais mensais e anuais para subsidiar as decisões de gestão e contribuir para a 

elaboração dos relatórios de acompanhamento do Contrato de Gestão;  

IX. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 81 Ao Núcleo de Finanças, compete: 

I. Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas à gestão de contas a pagar e a 

receber do IGESDF; 

II. Analisar e acompanhar a programação de liberação de recursos, a disponibilidade, a movimentação e a 

execução financeira; 

III. Atender às demandas especiais de informações financeiras de natureza gerencial;  

IV. Controlar e monitorar o caixa e a movimentação financeira do IGESDF, mantendo registro de todas as 

transações, prezando pela eficiência e responsabilidade no uso dos recursos financeiros;  

V. Apoiar análises e decisões de outras unidades que possuam impacto financeiro, por meio da elaboração de 

pareceres; 
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VI. Elaborar e apoiar a elaboração de relatório contábil-financeiro, utilizado para a prestação de contas ou para 

auxiliar na tomada de decisão gerencial;  

VII. Gerir os recursos financeiros do IGESDF, visando à sustentabilidade financeira de longo prazo, a mitigação 

de riscos e dos custos de oportunidade;  

VIII. Fiscalizar, orientar, apoiar e validar as etapas do pagamento dos compromissos financeiros assumidos pelo 

IGESDF, verificando sua conformidade com as normas vigentes; 

IX. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

X. Elaborar relatórios gerenciais mensais e anuais para subsidiar as decisões de gestão e contribuir para a 

elaboração dos relatórios de acompanhamento do Contrato de Gestão;  

XI. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 82 Ao Núcleo de Custos, compete: 

I. Supervisionar a apuração dos custos das atividades assistenciais e administrativas, de forma a evidenciar 

os resultados da gestão, considerando as informações financeiras da execução orçamentária e as 

informações detalhadas sobre a execução física; 

II. Monitorar a disponibilidade orçamentária, para subsidiar os processos de aquisição e contratação de 

insumos e serviços; 

III. Liderar os processos de planejamento orçamentário e monitoramento do orçamento e elaborar relatórios 

para prestação de contas para a diretoria-executiva; 

IV. Propor e manter metodologia de gestão orçamentária que permita planejamento e acompanhamento do 

orçamento no decorrer do período fiscal; 

V. Avaliar e realizar a identificação dos custos diretos e indiretos, fixos e variáveis por centro de custo e total, 

por meio da interseção dos itens de custos visando obter o valor do produto final e dos custos do IGESDF; 

VI. Realizar o controle dos custos por meio da alimentação do sistema de gestão, com o objetivo de gerar 

relatórios que possibilitem auxiliar os gestores na tomada de decisão; 

VII. Lançar a produção dos centros de custos administrativos, intermediários e finais, para obter os valores 

médios dos respectivos produtos; 
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VIII. Realizar a validação dos dados lançados e dos resultados por meio de conferências manuais e com os 

gestores locais; 

IX. Elaborar relatórios de custo e realizar análise crítica, com sugestões de melhorias e apontamentos 

necessários; 

X. Coletar, organizar, apurar e avaliar dados relacionados às despesas de cada centro de custo do IGESDF; 

XI. Planejar e monitorar os custos dos serviços prestados relacionados à atividade produtiva do IGESDF; 

XII. Inserir os dados nos sistemas de informação de gestão de custos adotados pelo IGESDF e pelo Ministério 

da Saúde; 

XIII. Realizar análise crítica dos dados e apontar eventuais inconformidades em custos da produção assistencial 

e hospitalar; 

XIV. Planejar e monitorar a conformidade dos registros de custos, apoiando a capacitação da operação na 

capilaridade dos setores; 

XV. Sistematizar a apuração de custos e disponibilizar as informações das unidades;  

XVI. Monitorar o modelo de gestão de custos do IGESDF; 

XVII. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XVIII. Elaborar relatórios gerenciais mensais e anuais para subsidiar as decisões de gestão e contribuir para a 

elaboração dos relatórios de acompanhamento do Contrato de Gestão;  

XIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 83 À Coordenação de Protocolo e Arquivo, compete: 

I. Supervisionar e acompanhar as atividades técnicas relacionadas à gestão documental, seguindo 

normas e procedimentos, por meio do fluxo de processos eletrônicos tramitados na Unidade; 

II. Planejar, coordenar e promover melhorias das atividades de protocolo e arquivo geral, permitindo o 

controle do recebimento, registro, triagem, expedição e tramitação de documentos destinados às 

unidades do IGESDF;   

III. Supervisionar, coordenar e orientar a execução dos serviços de arquivamento, desarquivamento e a 

digitalização de processos e documentos, e a conversão em processo digital;  
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IV. Supervisionar e orientar os Núcleos Arquivo HB, HRSM e UCAD/UPA quanto ao atendimento ao público 

usuário das unidades do IGESDF e ao encaminhamento e recebimento de processos e expedientes 

físicos ou eletrônicos, de malotes e de transportadoras de insumos farmacêuticos;  

V. Coordenar a gestão do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, mediante a implantação, estruturação, 

cadastramento, inclusão e exclusão de unidades e de usuários;  

VI. Planejar, coordenar e orientar a migração de dados cadastrais das unidades, usuários e processos 

eletrônicos no SEI; 

VII. Supervisionar o cadastramento e alterações de formulários e assinaturas eletrônicas; 

VIII. Supervisionar e avaliar a triagem e execução dos documentos para produção e encaminhamento 

mediante controle de atendimento, relatórios e registros de planilhas sistêmicas, em consonância com 

as normas de Redação Oficial e diretrizes da unidade de Gestão de Pessoas;  

IX. Supervisionar os contratos sob sua competência;  

X. Promover o entendimento e a capacitação quanto as normas de Boas Práticas na utilização do SEI; 

XI. Monitorar a qualidade do atendimento e fluxo de rotinas, mediante avaliação de processos, 

atendimentos e registros de satisfação e feedback das unidades, para procedimentos operacionais e 

sistêmicos de protocolo e arquivo;   

XII. Subsidiar a elaboração da Política Arquivística do IGESDF; 

XIII. Promover a disseminação das normas de utilização do SEI, divulgando-as no Boletim de Atos Oficiais 

do IGESDF; 

XIV. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação; 

XV. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política 

documental do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança 

do Paciente; 

XVII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus 

aditivos; 

XVIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 84 Aos Núcleos de Arquivo, instalados fisicamente no Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e 

nas Unidades de Pré-Hospitalar (UPH), compete: 

I. Atender o público usuário das unidades do IGESDF; 
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II. Autuar o recebimento de processos e expedientes físicos ou eletrônicos, de malotes e de transportadoras 

de insumos farmacêuticos, efetuando a triagem e a distribuição de correspondências entre as unidades do 

IGESDF; 

III. Receber, registrar, conferir, digitalizar e arquivar processos físicos provenientes da SESDF e das unidades 

do IGESDF, mantendo os registros de controle de recebimentos e envio eletrônico para processos 

administrativos;    

IV. Efetuar o recebimento e envio de correspondências sob sua competência; 

V. Parametrizar, executar, configurar, incluir e excluir, no SEI, a partir de solicitação formal do gestor 

competente, unidades do IGESDF e permissões de colaboradores;  

VI. Executar a migração de dados cadastrais das unidades, usuários e processos eletrônicos no SEI;  

VII. Executar, a partir de solicitação formal do gestor competente, solicitações de inclusão, alteração e exclusão 

no SEI; 

VIII. Resetar senhas no sistema SEI, conforme solicitação do colaborador; 

IX. Atender e analisar as solicitações, via SEI e e-mail, para concessão de acessos, cadastros e disponibilização 

de formulários administrativos eletrônicos, incluir e gerenciar assinaturas eletrônicas; 

X. Atender, analisar e cadastrar as solicitações de usuários externos por meio de peticionamentos eletrônicos; 

XI. Executar treinamentos do SEI, promovendo o entendimento e capacitação quanto à norma de Boas Práticas 

na utilização do Sistema;  

XII. Preparar materiais relacionados às normas de utilização do SEI, submetendo-os à Coordenação de 

Protocolo e Arquivo;  

XIII. Efetuar conferência e gestão de dados sistêmicos SEI, mantendo a estrutura organizacional e permissões 

atualizadas periodicamente; 

XIV. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XV. Contribuir para a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

as demais gerências e núcleos subordinados;  

XVI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Parágrafo Único: Tais competências poderão sofrer alterações por meio de termo de acordo de nível de serviço, 

em função da gestão compartilhada dos processos. 
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Art. 85 À Gerência Geral de Logística de Serviços, compete: 

I. Planejar, controlar e supervisionar as ações voltadas para os serviços de manutenção, obras, infraestrutura, 

segurança, hotelaria, transporte, tecnologia da informação e comunicação, engenharia clínica e apoio 

operacional no âmbito do IGESDF; 

II. Orientar e apoiar a Superintendência no planejamento e desenvolvimento de ações voltadas para a 

continuidade de prestação dos serviços contínuos nas unidades do IGESDF; 

III. Planejar e avaliar a viabilidade técnica para contratações de serviços no âmbito do IGESDF; 

IV. Receber, avaliar e emitir parecer sobre as demandas das Unidades para contratação de serviços e aquisição 

de equipamentos médico-hospitalares, subsidiando as deliberações da Superintendência; 

V. Propor normas complementares sobre a organização e funcionamento das atividades de sua área de 

competência; 

VI. Coordenar o processo de consolidação das demandas relacionadas às aquisições e contratações em sua 

área de competência; 

VII. Acompanhar e avaliar a execução contratual dos instrumentos relacionados à sua área de competência; 

VIII. Executar as ações relativas à programação orçamentária e financeira de acordo com as normas e diretrizes 

da Superintendência;  

IX. Apoiar a implementação de políticas, programas e procedimentos para aperfeiçoamento dos trabalhos 

desenvolvidos na sua área de competência; 

X. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XI. Elaborar relatórios gerenciais mensais e anuais;  

XII. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

às demais gerências e núcleos subordinados;  

XIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 86 À Gerência de Manutenção e Infraestrutura, compete: 

I. Gerenciar, monitorar e avaliar as atividades relacionadas às obras, infraestrutura, manutenção e serviços 

de engenharia no âmbito do IGESDF; 
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II. Gerenciar, controlar, mensurar e avaliar a utilização dos recursos financeiros disponíveis anualmente para 

obras e serviços de engenharia do IGESDF;  

III. Apoiar e assessorar tecnicamente a Gerência Geral de Logística de Serviços; 

IV. Acompanhar e coordenar o cumprimento das ações prioritárias, estratégicas definidas e a reestruturação 

das unidades para atendimento das recomendações de acordo com as normas vigentes e legislações 

hospitalares; 

V. Consolidar as demandas relacionadas às construções, reformas, recuperação, ampliação, serviços de 

engenharia, manutenção predial e infraestrutura; 

VI. Apoiar a elaboração de elementos técnicos relacionados a projetos, obras e serviços de infraestrutura; 

VII. Realizar capacitação de profissionais para fiscalização e execução dos contratos de obras e serviços de 

manutenção e infraestrutura; 

VIII. Implementar a estratégia de inovações tecnológicas para gerenciamento dos principais sistemas de 

infraestrutura física e renovação do parque de equipamentos; 

IX. Realizar e apoiar reuniões de alinhamento entre as unidades; 

X. Validar relatórios técnicos, pareceres, laudos técnicos, entre outros documentos relacionados à: obras, 

serviços, manutenção e infraestrutura, quando pertinente; 

XI. Acompanhar e apoiar os processos com as especificações técnicas para contratação de obras e serviços de 

engenharia; 

XII. Apoiar o planejamento relacionado a bens móveis e imóveis, visando qualidade, prazos, custos e segurança;  

XIII. Apoiar o planejamento das atividades para otimização da estrutura, aproveitando os espaços existentes;  

XIV. Acompanhar os processos e serviços através de cronograma de obra/serviço; 

XV. Acompanhar e analisar os indicadores, garantindo resultados dentro das metas estratégicas estabelecidas 

no Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVI. Gerenciar a execução dos contratos vigentes, verificando possibilidade de melhoria dos resultados globais; 

XVII. Elaborar documento de especificação técnica para contratação de obras e serviços de engenharia, inclusive 

serviços de projetos, em conformidade com o Regulamento Próprio de Compras e Contratações;  

XVIII. Realizar levantamento de custos das obras e serviços de engenharia; 

XIX. Gerir e atestar, técnica e financeiramente, em conjunto com o executor do contrato, o recebimento de 

obras e serviços de engenharia do IGESDF, bem como a aquisição de produtos e materiais para a gerência; 

XX. Apoiar, tecnicamente, o chefe dos núcleos, tanto na avaliação de orçamentos para prestação de serviços, 

quanto na aquisição de equipamento, peças, acessórios, entre outros;  

XXI. Supervisionar a execução de projetos e obras de instalações prediais, sistemas e equipamentos, arquitetura 

de exteriores e interiores, paisagismo e sinalização; 
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XXII. Supervisionar as vistorias e pareceres técnicos necessários ao recebimento de obras e serviços de 

engenharia contratados; 

XXIII. Orientar e acompanhar as atividades relativas à eficiência energética, ao mobiliário e ergonomia, aos 

projetos, orçamentos e obras de engenharia e arquitetura; 

XXIV. Supervisionar as atividades relacionadas à manutenção predial e de sistemas de infraestrutura física e seus 

equipamentos; 

XXV. Supervisionar a prestação dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas elétricos, hidrossanitário, 

de exaustão e ar-condicionado, de cabeamento estruturado, de detecção, prevenção e combate a incêndio, 

dos elevadores, no-breaks, geradores e demais equipamentos componentes dos referidos sistemas das 

Unidades;  

XXVI. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XXVII. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

às demais gerências e núcleos subordinados;  

XXVIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXIX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 87 Aos Núcleos de Manutenção das unidades, instalados fisicamente no Hospital de Base, Hospital Regional 

de Santa Maria e nas Unidades de Pré-Hospitalar (UPH), compete: 

I. Executar com equipe própria ou coordenar a execução de serviços terceirizados de manutenção do sistema 

elétrico, hidrossanitário, de gases medicinais, de exaustão e ar-condicionado, de cabeamento estruturado, 

de detecção, prevenção e combate a incêndios, dos elevadores, no-breaks, geradores e demais 

equipamentos componentes dos referidos sistemas; 

II. Manter atualizado o sistema de gerenciamento de manutenção predial, por meio das ordens de serviços, 

em execução e realizadas; 

III. Controlar custos e pedidos de compras de materiais, peças e serviços necessários para a manutenção 

predial; 

IV. Acompanhar o estoque e a necessidade de aquisição de materiais, peças e serviços necessários para a 

manutenção predial, cumprindo prazos mínimos de solicitação e prestando assistência ao núcleo de 

almoxarifado sempre que necessário; 
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V. Elaborar relatórios técnicos; 

VI. Executar medidas para redução de desperdício e aumento da eficiência energética, hídrica, entre outros, 

otimizando os recursos do IGESDF; 

VII. Executar os planos, programas e procedimentos para o aperfeiçoamento dos trabalhos desenvolvido s, na 

busca de melhoria contínua; 

VIII. Gerenciar os indicadores de performance da sua unidade através de softwares dedicados; 

IX. Executar os processos necessários para instalação de novas tecnologias de gerenciamento dos sistemas 

citados no inciso I;  

X. Acompanhar e supervisionar os serviços terceirizados, receber e atestar notas fiscais, observando os 

valores cobrados com base nos instrumentos contratuais;  

XI. Apoiar e assessorar a gerência de manutenção e infraestrutura em suas atribuições; 

XII. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XIII. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Parágrafo Único: Tais competências poderão sofrer alterações por meio de termo de acordo de nível de serviço, 

em função da gestão compartilhada dos processos. 

Art. 88 Ao Núcleo de Planejamento de Obras, compete: 

I. Planejar as obras e os serviços de engenharia das unidades do IGESDF, através da elaboração de projetos 

multidisciplinares, orçamentos e cronogramas físico-financeiros;   

II. Planejar e mensurar a utilização dos recursos financeiros disponíveis anualmente para obras e serviços de 

engenharia do IGESDF;  

III. Elaborar relatórios técnicos, pareceres, laudos, entre outros documentos relacionados ao planejamento de 

obras, quando pertinente; 

IV. Planejar as atividades para otimização da estrutura, aproveitando os espaços existentes; 

V. Acompanhar e analisar os indicadores, garantindo resultados respeitando as metas estabelecidas pela 

Gerência de Manutenção e Infraestrutura; 
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VI. Elaborar documento de especificação técnica para contratação de obras e serviços de engenharia, em 

conformidade com o Regulamento Próprio de Compras e Contratações; 

VII. Realizar levantamento de custos para compras de materiais, peças e serviços específicos e necessários à 

execução dos projetos elaborados; 

VIII. Gerir e atestar, técnica e financeiramente, o recebimento das obras e serviços de engenharia que estiver 

sob sua responsabilidade;  

IX. Assessorar a Gerência de Manutenção e Infraestrutura em suas atribuições; 

X. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XI. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 89 Ao Núcleo de Execução de Obras, compete: 

I. Acompanhar, fiscalizar, controlar e avaliar a execução de obras e serviços de engenharia; 

II. Apoiar os núcleos de manutenção do IGESDF;  

III. Assessorar a gerência de manutenção e infraestrutura; 

IV. Apoiar no planejamento das contratações para execução de serviços, obras e infraestrutura;  

V. Acompanhar, fiscalizar e adequar a execução dos cronogramas físico-financeiros das obras e serviços de 

engenharia; 

VI. Elaborar elementos técnicos e documentos de referência para contratações de obras e serviços de 

engenharia; 

VII. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

VIII. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

IX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

X. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
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Art. 90 À Gerência de Engenharia Clínica, compete: 

I. Gerir o parque de equipamentos médicos das unidades assistenciais do IGESDF; 

II. Controlar e fiscalizar a execução adequada de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 

médico-hospitalares, visando disponibilidade de equipamentos médicos à assistência;  

III. Planejar e coordenar a gestão técnica da área de atuação, garantindo que as atividades de manutenção 

programadas sejam planejadas e executadas adequadamente, visando qualidade, prazos, custos e 

segurança; 

IV. Assessorar tecnicamente a Gerência Geral de Logística de Serviços nas decisões estratégicas das unidades 

no que for pertinente à engenharia clínica; 

V. Coordenar a implementação de medidas para redução de desperdício e aumento da eficiência, otimizando 

os recursos do IGESDF; 

VI. Acompanhar e coordenar o cumprimento das ações prioritárias, estratégicas definidas e a reestruturação 

das unidades para atendimento das recomendações de acordo com as normas vigentes e legislações 

hospitalares; 

VII. Implementar estratégia de inovações tecnológicas para gerenciamento dos equipamentos e renovação do 

parque tecnológico; 

VIII. Sugerir mudanças de procedimentos, para otimizar os resultados dos serviços do IGESDF; 

IX. Levantar informações do sistema de gestão e transformar em informações úteis para melhor 

desenvolvimento das atividades; 

X. Monitorar os indicadores de performance das unidades do IGESDF; 

XI. Solicitar programas de capacitação e treinamentos focados em resultados estratégicos e operacionais;  

XII. Elaborar relatórios técnicos, pareceres, laudos, entre outros documentos relacionados à engenharia clínica, 

quando pertinente; 

XIII. Elaborar especificação técnica para contratação de serviços, manutenção e aquisição de equipamentos e 

materiais relacionados; 

XIV. Acompanhar o consumo de materiais e produtos pertinentes à engenharia clínica e propor medidas para 

redução de desperdício e aumento da eficiência; 

XV. Realizar levantamento de custos para compras de materiais, peças e serviços específicos e necessários para 

a Gerência de Engenharia Clínica; 

XVI. Realizar avaliação de orçamentos para prestação de serviços, quanto à aquisição de equipamento, peças, 

acessórios, entre outros; 

XVII. Gerir e fiscalizar contratos de manutenção da Gerência de Engenharia Clínica; 

XVIII. Gerenciar os principais riscos de paralisação dos sistemas; 
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XIX. Promover a integração das atividades executadas pelas gerências, assegurando a ciência da 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XX. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XXI. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 91 À Gerência Operacional, compete: 

I. Planejar, gerenciar e supervisionar as atividades de segurança institucional, hotelaria, limpeza, higienização 

e transporte do IGESDF; 

II. Apoiar a Gerência Geral de Logística de Serviços no planejamento e avaliação das demandas por 

contratação no âmbito do IGESDF; 

III. Gerenciar a execução dos contratos relativos aos núcleos de segurança, hotelaria e transporte; 

IV. Atuar, no âmbito do IGESDF, na execução de serviços de apoio operacionais; 

V. Acompanhar os indicadores de gestão dos núcleos subordinados, propondo melhorias;  

VI. Determinar e supervisionar o cumprimento de metas de produtividade; 

VII. Elaborar a Política de Segurança Institucional do IGESDF; 

VIII. Promover a integração das atividades executadas pelas gerências, assegurando a ciência da 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

IX. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

X. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 92 Aos Núcleos de Segurança HB, HRSM e UCAD/UPA, instalados fisicamente no Hospital de Base, Hospital 

Regional de Santa Maria e nas Unidades de Pré-Hospitalar (UPH), compete: 
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I. Planejar, gerenciar e supervisionar as atividades e contratações para adequada implantação e 

funcionamento dos sistemas e processos de segurança institucional; 

II. Realizar acompanhamento de ocorrências em sua área de competência; 

III. Acompanhar o funcionamento e a manutenção dos sistemas eletrônicos de segurança; 

IV. Inspecionar rotineiramente as dependências para identificação de possíveis vulnerabilidades físicas e nos 

processos operacionais, sugerindo as medidas corretivas de segurança necessárias;  

V. Responsabilizar-se pelo controle e identificação de acessos e circulação de pessoas e veículos no âmbito do 

IGESDF; 

VI. Controlar a saída de patrimônio das unidades; 

VII. Participar das ações de proteção aos colaboradores, em conjunto com a gerência operacional;  

VIII. Planejar e fiscalizar os serviços de vigilância; 

IX. Elaborar os procedimentos operacionais de segurança com base nas normas de segurança institucional; 

X. Elaborar os relatórios analíticos das ocorrências de segurança registradas; 

XI. Participar da elaboração e revisão do plano de segurança institucional;  

XII. Promover a integração das atividades executadas pelas gerências, assegurando a ciê ncia da 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XIII. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XIV. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Parágrafo Único: Tais competências poderão sofrer alterações por meio de termo de acordo de nível de serviço, 

em função da gestão compartilhada dos processos. 

Art. 93 Aos Núcleos de Hotelaria, instalados fisicamente no Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e 

nas Unidades de Pré-Hospitalar (UPH), compete: 

I. Planejar, gerenciar e supervisionar as atividades e contratações para higienização, limpeza, gestão de 

resíduos, processamento de roupas, gestão de enxoval e dedetização com foco na qualidade da assistência 

prestada ao paciente; 
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II. Avaliar e propor instrumentos necessários para a efetivação de ações voltadas ao cumprimento de 

políticas, normas e resoluções institucionais, relacionadas à higienização, à lavanderia e aos resíduos dos 

serviços de saúde do IGESDF; 

III. Integrar a comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, conforme legislação vigente;  

IV. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades de armazenamento e distribuição de enxovais;  

V. Acompanhar, orientar e supervisionar as ações desenvolvidas relacionadas à gestão de resíduos em 

serviços de saúde; 

VI. Subsidiar a elaboração das rotinas e procedimentos operacionais, aprimorando as interfaces entre os 

serviços que integram a unidade de hotelaria hospitalar; 

VII. Elaborar material técnico-informativo, manuais, protocolos e demais instrumentos relacionados à hotelaria 

hospitalar, em consonância com as diretrizes vigentes; 

VIII. Prestar apoio técnico e operacional acerca dos procedimentos relacionados à hotelaria hospitalar; 

IX. Acompanhar e supervisionar a gestão dos contratos de serviços terceirizados relacionados à sua área de 

competência, receber e atestar notas fiscais, observando os valores cobrados com base nos instrumentos 

contratuais;  

X. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XI. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Parágrafo Único: Tais competências poderão sofrer alterações por meio de termo de acordo de nível de serviço, 

em função da gestão compartilhada dos processos. 

Art. 94 Ao Núcleo de Transporte, compete: 

I. Planejar, executar, monitorar e avaliar as ações relacionadas à utilização dos meios e serviços de 

transportes; 

II. Elaborar escala de colaborador vinculados ao núcleo de transporte;  
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III. Supervisionar as condições de uso dos meios de transporte e promove r a manutenção corretiva e revisão 

de rotina; 

IV. Acompanhar e fiscalizar o uso dos veículos institucionais, incluindo o controle do abastecimento;  

V. Consolidar as demandas de aquisição de veículos, manutenção e abastecimento da frota, no âmbito do 

IGESDF; 

VI. Acompanhar as providências administrativas relativas a acidentes, sinistros e infrações de trânsito;  

VII. Gerenciar, controlar e avaliar os contratos relacionados à sua área de competência; 

VIII. Elaborar elementos técnicos e documentos de referência para a contratação de serviços e aquisições 

relacionadas à sua área de competência; 

IX. Supervisionar o transporte de cadáveres; 

X. Realizar conferência e controle sobre todos os equipamentos de mobilidade de pacientes do IGESDF (macas 

de transporte e cadeira de rodas), apontando a necessidade de compra ou substituição sempre que 

necessário; 

XI. Orientar e controlar a perfeita execução do transporte de material laboratorial biológico das unidades do 

IGESDF; 

XII. Sugerir procedimentos operacionais padrão para solicitação de transporte interno e externo; 

XIII. Sugerir e orientar a implementação dos protocolos de segurança do paciente em todos as remoções;  

XIV. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XV. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XVI. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XVII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 95 À Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação, compete: 

I. Planejar, coordenar, gerir e avaliar os projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas, 

comunicação de voz e dados, rede local com e sem fio, infraestrutura computacional, serviços de 

atendimento de informática e demais atividades de tecnologia da informação e comunicação, assegurando 

as condições operacionais adequadas ao desenvolvimento das atividades fins do IGESDF; 
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II. Promover a interoperabilidade entre os sistemas do IGESDF com os da Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal; 

III. Propor e coordenar a execução da política de segurança de tecnologia da informação; 

IV. Promover ações visando garantir a disponibilidade, a qualidade e a confiabilidade dos processos, produtos 

e serviços de tecnologia da informação e comunicação; 

V. Promover a identificação de novas tecnologias voltadas à área de tecnologia da informação e comunicação; 

VI. Promover a elaboração de normas, procedimentos e outros documentos normativos e técnicos, relativos 

aos processos e atividades da gestão de tecnologia da informação e comunicação, e da s egurança da 

informação; 

VII. Gerenciar, controlar e avaliar os contratos relacionados à sua área de competência;  

VIII. Elaborar a proposta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC; 

IX. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

X. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XI. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 96 Ao Núcleo de Telecomunicações, compete: 

I. Coordenar os processos de suporte técnico e sustentação do ambiente tecnológico, garantindo a 

disponibilidade e integridade das informações; 

II. Coordenar os serviços de atendimento ao usuário quanto às demandas relacionadas à telecomunicações;  

III. Acompanhar a execução das ordens de serviços relacionadas à telecomunicações solicitadas pelos usuários 

de TI; 

IV. Promover as atividades de manutenção de hardware e atualizações tecnológicas necessárias à 

operacionalidade, disponibilidade e à conservação dos equipamentos e outros materiais utilizados na sua 

área de atuação; 

V. Promover a atualização dos padrões de configurações utilizados, facilitando reinstalações e padronizações 

do parque computacional do IGESDF; 
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VI. Controlar a manutenção preventiva e a corretiva do parque computacional; 

VII. Administrar e gerenciar as atividades dos responsáveis pelo atendimento, visando à prestação de serviços 

de forma padronizada e estabelecida dentro dos critérios de prazo de atendimento;  

VIII. Propor, orientar e fiscalizar o cumprimento de normas e procedimentos dentro desta unidade; 

IX. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos terceirizados de serviços relacionados a esta unidade;  

X. Apresentar estudos técnicos para a aquisição de recursos de informática; 

XI. Elaborar as especificações técnicas, editais e contratos, avaliação, testes e configurações de equipamentos 

e softwares a serem utilizados pelo IGESDF; 

XII. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XIII. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XIV. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 97 Ao Núcleo de Rede, compete: 

I. Supervisionar a infraestrutura de redes computacionais instaladas no IGESDF, no sentido de mantê-los 

tecnologicamente operacionais, atualizados e em condições adequadas de uso; 

II. Atender às necessidades de infraestrutura de redes computacionais do IGESDF, apoiando tecnicamente 

suas ampliações; 

III. Avaliar o desempenho de projetos de infraestrutura de redes computacionais do IGESDF e propor 

tratamento corretivo de casos críticos; 

IV. Atuar na detecção, solução de problemas e na elaboração de documentos gerenciais;  

V. Gerir e administrar o parque de redes computacionais do IGESDF; 

VI. Apresentar estudos técnicos para a aquisição de recursos de informática; 

VII. Propor padrões de segurança, confiabilidade e disponibilidade para equipamentos e serviços de tecnologia 

da informação; 

VIII. Propor normas e procedimentos voltados à eficiência dos processos de administração dos recursos de 

infraestrutura; 
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IX. Elaborar as especificações técnicas, editais e contratos, avaliação, testes e configurações de equipamentos 

e softwares a serem utilizados pelo IGESDF; 

X. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos terceirizados de serviços relacionados a esta unidade 

orgânica;  

XI. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XII. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 98 Ao Núcleo de Sistemas da Informação, compete: 

I. Gerir e supervisionar o funcionamento dos sistemas implantados no IGESDF, recomendando melhorias e 

adequações para atender às necessidades do IGESDF; 

II. Viabilizar o acesso seguro e ágil à informação, de forma a atender às necessidades do processo de tomada 

de decisão no âmbito do IGESDF; 

III. Realizar levantamento de requisitos junto às unidades assistenciais e administrativas do IGESDF, estruturar 

e elaborar projeto de sistema de informação, obter aprovação, coordenar a homologação, implantação e 

manutenção de sistemas; 

IV. Avaliar e acompanhar, conjuntamente com as partes envolvidas, a implantação de sistemas adquiridos pelo 

IGESDF, considerando a política de uso e segurança dos recursos computacionais;  

V. Emitir, quando solicitado, parecer técnico nas auditorias de tecnologia da informação e nas análises de 

editais e contratos de Sistemas da Informação; 

VI. Estabelecer e gerenciar acordos de níveis de serviços, relacionados às suas competências entre o IGESDF e 

terceiros e com os usuários internos; 

VII. Elaborar as especificações técnicas, editais e contratos, avaliação, testes e configurações de equipamentos 

e softwares a serem utilizados pelo IGESDF; 

VIII. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos terceirizados de serviços relacionados a esta unidade 

orgânica;  
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IX. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

X. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XI. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 99 Aos Núcleos de Tecnologia da Informação, instalados fisicamente no Hospital de Base, Hospital Regional 

de Santa Maria e nas Unidades de Pré-Hospitalar (UPH), compete: 

I. Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de tecnologia da informação e comunicação, 

recomendando melhorias e uso racional dos recursos, assegurando as condições operacionais adequadas 

ao desenvolvimento das atividades fins do IGESDF; 

II. Prospectar padrões de hardware e softwares, de acordo com as demandas das áreas fins, em consonância 

com as diretrizes aprovadas pelos Núcleos de Telecomunicações, Redes e Sistemas de Informação; 

III. Supervisionar as atividades de manutenção de hardware e software de sua unidade; 

IV. Coordenar os processos de suporte técnico, dos ambientes tecnológicos de sua unidade a disponibilidade 

e integridade das informações; 

V. Promover e supervisionar a manutenção dos sistemas de informação, softwares básicos e aos aplicativos 

de automação de escritório de sua unidade; 

VI. Viabilizar o acesso seguro e ágil à informação, de forma a atender às necessidades das áreas fins de sua 

unidade; 

VII. Promover, em consonância com as diretrizes aprovadas pelos Núcleos de Telecomunicações, Redes e 

Sistemas de Informação, estudo prévio de viabilidade e de exequibilidade, contratação e manutenção das 

soluções de tecnologia e sistemas de informação de sua unidade; 

VIII. Elaborar especificações técnicas, editais e contratos, avaliação, testes e configurações de equipamentos e 

softwares a serem utilizados pela sua unidade; 

IX. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos terceirizados de serviços relacionados a esta unidade 

orgânica;  
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X. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XI. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Parágrafo Único: Tais competências poderão sofrer alterações por meio de termo de acordo de nível de serviço, 

em função da gestão compartilhada dos processos. 

Art. 100 À Gerência Geral de Logística de Insumos, compete: 

I. Coordenar as ações da cadeia de suprimentos relacionadas à programação, recebimento, armazenamento, 

distribuição e dispensação de medicamentos, insumos para a saúde, materiais de almoxarifado e bens 

patrimoniais; 

II. Monitorar e avaliar os indicadores de desempenho das etapas da cadeia de suprimentos: programação, 

recebimento, armazenamento, distribuição de medicamentos e insumos, além das metas estabelecidas no 

contrato de gestão; 

III. Supervisionar e coordenar as atividades da gerência de almoxarifado e patrimônio, gerência de insumos 

farmacêuticos e OPME e da coordenação de insumos laboratoriais; 

IV. Supervisionar as atividades relacionadas às aquisições e contratações de insumos e de bens patrimoniais 

móveis; 

V. Supervisionar a gestão dos contratos; 

VI. Identificar, definir e estabelecer critérios, bem como propor instruções para racionalizar rotinas e 

procedimentos relativos às atividades desenvolvidas; 

VII. Acompanhar a execução de planos, programas e projetos estratégicos; 

VIII. Monitorar e avaliar a execução de recursos segundo as normas estabelecidas; 

IX. Apresentar os resultados das áreas subordinadas através de relatórios mensais; 

X. Integrar comissões, quando pertinente; 

XI. Promover a realização de inventário; 

XII. Supervisionar o pleno funcionamento do sistema de gestão de suprimentos; 
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XIII. Consolidar a análise do desconto do repasse referente aos insumos fornecidos pela SES-DF, quando houver; 

XIV. Solicitar treinamento para a equipe;  

XV. Elaborar a Política de Gestão de Insumos e Logística do IGESDF; 

XVI. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XVII. Elaborar relatórios gerenciais mensais e anuais;  

XVIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto às demais gerências e núcleos subordinados;  

XX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 101 À Gerência de Almoxarifado e Patrimônio, compete: 

I. Gerenciar as ações da cadeia de suprimentos relacionadas a programação, recebimento, armazenamento, 

distribuição e dispensação de insumos para a saúde, materiais de almoxarifado e bens patrimoniais;  

II. Mensurar, monitorar, avaliar e executar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas dos 

indicadores de desempenho das etapas da cadeia de suprimentos, além das metas estabele cidas no 

Contrato de Gestão; 

III. Supervisionar e coordenar as atividades da equipe própria e dos núcleos de almoxarifado e patrimônio das 

unidades; 

IV. Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades relacionadas a aquisições e contratações de insumos, 

bens patrimoniais e serviços; 

V. Garantir a execução de contratos sob sua responsabilidade que sustentam o funcionamento dos serviços 

das unidades; 

VI. Propor instruções para racionalizar rotinas e procedimentos relativos às atividades desenvolvid as; 

VII. Implementar e coordenar diretrizes e políticas determinadas pelo IGESDF entre as áreas 

operacionais/administrativas e as unidades; 

VIII. Conduzir a execução de planos, programas e projetos estratégicos; 

IX. Monitorar e controlar a execução de recursos segundo as normas estabelecidas; 

X. Apresentar os resultados das áreas subordinadas através de relatórios mensais; 
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XI. Conduzir a realização de inventários; 

XII. Coordenar o uso dos sistemas de gestão de suprimentos e bens patrimoniais, mantendo atualizada as 

informações de cadastro, controle de empréstimo, além de controle de entrada, saída, estoque, devolução, 

validade e/ou garantia; 

XIII. Analisar criticamente o desconto do repasse referente aos insumos fornecidos pela SES-DF, quando houver; 

XIV. Realizar treinamento para a equipe;  

XV. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XVI. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XVII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XVIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Parágrafo Único: Tais competências poderão sofrer alterações por meio de termo de acordo de nível de serviço, 

em função da gestão compartilhada dos processos. 

Art. 102 Aos Núcleos de Almoxarifado e Patrimônio, instalados fisicamente no Hospital de Base, Hospital Regional 

de Santa Maria e nas Unidades de Pré-Hospitalar (UPH), compete: 

I. Supervisionar a execução das ações da cadeia de suprimentos relacionadas à programação, recebimento, 

armazenamento, distribuição e dispensação de insumos para a saúde, materiais de almoxarifado e bens 

patrimoniais; 

II. Mensurar, monitorar, avaliar e executar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas dos 

indicadores de desempenho das etapas da cadeia de suprimentos, além das metas estabelecidas no 

contrato de gestão; 

III. Supervisionar e coordenar as atividades da equipe própria; 

IV. Promover a interface com os demais setores da unidade; 

V. Fiscalizar a execução de contratos sob sua responsabilidade que sustentam o funcionamento dos serviços 

da unidade; 

VI. Propor instruções para racionalizar rotinas e procedimentos relativos às atividades desenvolvidas;  

VII. Executar as diretrizes e políticas determinadas pelo IGESDF; 
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VIII. Executar planos, programas e projetos estratégicos; 

IX. Monitorar e controlar os insumos e bens patrimoniais; 

X. Contribuir para o uso racional dos insumos e zelar pelos bens patrimoniais em sua guarda; 

XI. Apresentar os resultados através de relatórios mensais; 

XII. Integrar comissão, quando pertinente; 

XIII. Executar a realização de inventários; 

XIV. Assegurar o correto uso dos sistemas de gestão de suprimentos e de bens patrimoniais, para controle de 

empréstimo, entrada, saída, devolução, estoque, validade e/ou garantia; 

XV. Realizar treinamento para a equipe;  

XVI. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XVII. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XVIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XIX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Parágrafo Único: Tais competências poderão sofrer alterações por meio de termo de acordo de nível de serviço, 

em função da gestão compartilhada dos processos.  

Art. 103 À Gerência de Insumos Farmacêuticos e OPME, compete: 

I. Gerenciar as ações da cadeia de suprimentos relacionadas a programação, recebimento,  armazenamento, 

distribuição e dispensação de medicamentos e insumos para a saúde, assegurando a implantação e 

manutenção das boas práticas e a rastreabilidade; 

II. Mensurar, monitorar, avaliar e executar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas d os 

indicadores de desempenho das etapas da cadeia de suprimentos, alé m das metas estabelecidas no 

Contrato de Gestão; 

III. Supervisionar e coordenar as atividades da equipe própria e dos núcleos de farmácia das unidades; 

IV. Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades relacionadas à aquisições e contratações de insumos; 

V. Garantir a execução de contratos sob sua responsabilidade que sustentam o funcionamento dos serviços  

das unidades; 
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VI. Propor instruções para racionalizar rotinas e procedimentos relativos às atividades desenvolvidas; 

VII. Implementar e coordenar diretrizes e políticas determinadas pelo IGESDF entre as áreas 

operacionais/administrativas e as unidades de serviços assistências; 

VIII. Conduzir a execução de planos, programas e projetos estratégicos; 

IX. Monitorar e controlar a execução de recursos segundo as normas estabelecidas; 

X. Apresentar os resultados das áreas subordinadas através de relatórios mensais; 

XI. Integrar comissões, quando pertinente; 

XII. Conduzir a realização de inventários; 

XIII. Coordenar o uso dos sistemas de gestão de suprimentos, mantendo atualizada as informações de cadastro, 

controle de empréstimo, além de controle de entrada, saída, devolução, estoque e validade;  

XIV. Analisar criticamente o desconto do repasse referente aos insumos fornecidos pela SES-DF, quando houver; 

XV. Solicitar treinamento para a equipe;  

XVI. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XVII. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XVIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 104 Aos Núcleos de Insumos Farmacêuticos, instalados fisicamente no Hospital de Base, Hospital Regional de 

Santa Maria e nas Unidades de Pré-Hospitalar (UPH), compete: 

I. Executar das ações da cadeia de suprimentos relacionadas à programação, recebimento, armazenamento, 

distribuição e dispensação de medicamentos e insumos para a saúde, assegurando a implantação e 

manutenção das boas práticas e a rastreabilidade; 

II. Mensurar, monitorar, avaliar e executar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas dos 

indicadores de desempenho das etapas da cadeia de suprimentos, além das metas estabelecidas no 

contrato de gestão; 

III. Supervisionar e coordenar as atividades da equipe própria; 

IV. Promover a interface com os demais setores da unidade; 
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V. Fiscalizar a execução de contratos sob sua responsabilidade que sustentam o funcionamento dos serviços 

da unidade; 

VI. Propor instruções para racionalizar rotinas e procedimentos relativos às atividades desenvolvidas; 

VII. Executar as diretrizes e políticas determinadas pelo IGESDF; 

VIII. Executar planos, programas e projetos estratégicos; 

IX. Monitorar e controlar os insumos do estoque e sub estoques; 

X. Contribuir para o uso seguro e racional dos insumos; 

XI. Apresentar os resultados através de relatórios mensais; 

XII. Integrar comissão, quando pertinente; 

XIII. Executar a realização de inventários; 

XIV. Assegurar o correto uso dos sistemas de gestão de suprimentos, para controle de empréstimo, entrada, 

saída, devolução, estoque e validade; 

XV. Solicitar treinamento para a equipe;  

XVI. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XVII. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XVIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 

Parágrafo Único: Tais competências poderão sofrer alterações por meio de termo de acordo de nível de serviço, 

em função da gestão compartilhada dos processos. 

Art. 105 À Coordenação de Insumos Laboratoriais, compete: 

I. Coordenar as ações da cadeia de suprimentos relacionadas a programação, recebimento, armazenamento, 

distribuição e dispensação de insumos de laboratório, assegurando a implantação e manutenção das boas 

práticas e a rastreabilidade; 
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II. Mensurar, monitorar, avaliar e executar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas dos 

indicadores de desempenho das etapas da cadeia de suprimentos, além das metas estabelecidas no 

Contrato de Gestão; 

III. Supervisionar e coordenar as atividades da equipe própria, além de promover a interface com as unidades 

assistências; 

IV. Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades relacionadas a aquisições e contratações de insumos e 

serviços; 

V. Garantir a execução de contratos sob sua responsabilidade que sustentam o funcionamento dos serviços 

das unidades; 

VI. Propor instruções para racionalizar rotinas e procedimentos relativos às atividades desenvolvidas; 

VII. Implementar e coordenar diretrizes e políticas determinadas pelo IGESDF entre as áreas 

operacionais/administrativas e as unidades de serviços assistenciais; 

VIII. Conduzir a execução de planos, programas e projetos estratégicos; 

IX. Monitorar e controlar a execução de recursos segundo as normas estabelecidas; 

X. Apresentar os resultados através de relatórios mensais; 

XI. Integrar comissões, quando pertinente; 

XII. Conduzir a realização de inventários; 

XIII. Coordenar o uso dos sistemas de gestão de suprimentos, mantendo atualizada as informações de cadastro, 

controle de empréstimo, além de controle de entrada, saída, devolução, estoque e validade; 

XIV. Analisar criticamente o desconto do repasse referente aos insumos fornecidos pela SES-DF, quando houver; 

XV. Solicitar treinamento para a equipe;  

XVI. Promover a integração das atividades executadas, assegurando o comprometimento quanto a 

corresponsabilização entre suas áreas de atuação;  

XVII. Contribuir com a elaboração de documentos prioritários, utilizando o Sistema de Gestão Documental, junto 

à gerência;  

XVIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 106 À Gerência Geral de Pessoas, compete: 
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I. Avaliar, e executar os programas e ações de gestão e desenvolvimento de pessoas em suas competências 

e desempenhos, vinculados à missão e objetivos do planejamento estratégico desse Instituto;  

II. Promover a interlocução com todas as áreas do instituto, no sentido de que informem problemas de saúde 

dos servidores e manter intercâmbio com o órgão central de Saúde Ocupacional do Distrito Federal para 

encaminhar servidores, disseminar informações, promover ações e campanhas de prevenção;  

III. Coordenar e avaliar os Programas de Gestão por Competências e Desempenho, com o propósito de 

potencialização de performance, fortalecimento dos valores organizacionais e integração com as demais 

políticas de gestão de pessoas; 

IV. Sugerir alterações organizacionais, racionalização de métodos e processos, adoção de novas tecnologias, 

elaborar e propor normas complementares para o setor para a modernização da gestão de pessoas;  

V. Implementar mecanismos que busquem a democratização das relações de trabalho, a valorização do 

colaborador e a eficiência do serviço;  

VI. Orientar e instruir a abertura de processos pertinentes à área de gestão de pessoas e prestar 

assessoramento a todos os setores na sua área de atuação;  

VII. Cumprir decisões e diligências determinadas pelos órgãos de controle interno e externo, relativos à sua 

área de atuação; 

VIII. Promover a realização de serviços consultivos que assegurem a efetividade dos pilares das estratégias e 

política de gestão de pessoas em todas as unidades do sistema, garantindo consistência de 

relacionamentos e resultados; 

IX. Acompanhar a execução da folha de pagamento dos colaboradores do IGESDF; 

X. Assessorar a Superintendência da Unidade Central de Administração no relacionamento com os sindicatos 

das categorias, bem como nas negociações dos acordos coletivos; 

XI. Prestar informações aos órgãos fiscalizadores observando os princípios da transparência e segurança do 

Instituto; 

XII. Acompanhar as despesas de pessoal de todas as unidades, prestando informações fidedignas para que os 

gestores gerenciem os custos de pessoal dentro dos limites estabelecidos no contrato de gestão e seus 

aditivos;  

XIII. Orientar, apoiar e acompanhar as atividades de gestão de pessoas realizadas pelas unidades IGESDF;  

XIV. Promover trilhas de desenvolvimento em todos os níveis da organização, assim como educação 

corporativa, assegurando alinhamento cultural e o desenvolvimento organizacional; 

XV. Coordenar a elaboração da Política de Gestão de pessoas,  junto as demais gerências e núcleos 

subordinados; 
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XVI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da áre a, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XVIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 107 À Gerência de Cadastro e Folha de Pagamento, compete: 

I. Gerenciar as informações de pessoal em plataforma digital que assegurem a integração de dados e 

diferentes funcionalidades; 

II. Acompanhar os custos de pessoal de todas as unidades, prestando informações à Gerência Geral de Gestão 

de Pessoas; 

III. Controlar as informações dos servidores cedidos, observando os critérios de cessão estabelecidos no 

Contrato de Gestão e seus aditivos e no regime de contratação dos servidores; 

IV. Auditar a folha de pagamento do IGESDF, assegurando a exatidão das informações para crédito dos salários 

e recolhimento dos tributos, encargos e demais exigências legais; 

V. Orientar e acompanhar as atividades de cadastro de pessoal, compreendendo as atividades de cadastro de 

admissão, movimentação e desligamentos dos colaboradores;  

VI. Acompanhar os processos relativos à gestão dos servidores cedidos, observando os critérios estabelecidos 

no processo de cessão e na legislação pertinente; 

VII. Gerenciar os processos relativos à movimentação de pessoal, alterações salariais, afastamentos e demais 

eventos funcionais; 

VIII. Disponibilizar informações dos colaboradores nos endereços e portais eletrônicos do Instituto e órgãos 

fiscalizadores. 

IX. Apresentar relatório mensal para a Superintendência de Planejamento e Gestão de Pessoas sobre as 

atividades desenvolvidas no período; 

X. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 
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XIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 108 Ao Núcleo de Cadastro Celetista, compete: 

I. Processar a folha de pagamento do IGESDF, assegurando a exatidão das informações para crédito dos 

salários e recolhimento dos encargos; 

II. Cumprir com as obrigações acessórias e envio de informações ao sistema governamental;  

III. Executar as atividades de cadastro de pessoal, movimentações e desligamentos dos colaboradores;  

IV. Acompanhar e validar o registro eletrônico de frequência e escalas de todas as unidades do IGESDF, a partir 

da parametrização de critérios previamente estabelecidos; 

V. Orientar e receber as programações de férias, verificar férias compulsórias, executar o cálculo e agendar 

os pagamentos após certificação da disponibilidade financeira do valor a ser desembolsado; 

VI. Solicitar, conferir e agendar os créditos dos benefícios dos colaboradores do IGES;  

VII. Disponibilizar informações dos colaboradores no sítio eletrônico do Instituto e órgãos fiscalizadores;  

VIII. Orientar e disponibilizar informações, para os núcleos de pessoas, das diretrizes relativas à relação 

trabalhista dos colaboradores do IGES; 

IX. Disponibilizar documentos para confecção de defesa de processos trabalhistas;  

X. Acompanhar o arquivamento dos dossiês dos colaboradores do instituto; 

XI. Realizar atendimento a gestores e colaboradores do instituto; 

XII. Analisar as solicitações para aplicação de sansões disciplinares; 

XIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 109 Ao Núcleo de Cadastro Estatutário, compete: 

I. Orientar administrativamente os servidores cedidos ao IGES-DF, a fim de garantir todos os direitos e 

cumprimento das obrigações previstos na Lei Complementar N° 840/2011 e Contrato de Gestão e seus 

aditivos; 

II. Distribuir e direcionar os núcleos responsáveis com objetivo de dar andamento aos processos relacionados 

ao servidor cedido, a fim de que sejam garantidos às disposições previstas na Lei Complementar n° 

840/2011, decretos e portarias regulamentadoras; 
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III. Validar a correta lotação do servidor cedido, nas movimentações internas e externas ao IGESDF, para 

facilitar a administração do pessoal cedido e manter o controle do quadro de ativos cedidos; 

IV. Realizar via Sistema Eletrônico de Informações, as tratativas dos processos referentes a vida funcional do 

servidor cedido; 

V. Gerenciar os processos relativos à movimentação do servidor cedido inclusive retorno aos quadros da 

SES/DF; 

VI. Gerenciar o controle de frequência dos servidores cedidos ao IGES; 

VII. Receber e encaminhar ao setor específico da Secretária de Saúde do DF espelhos de pontos dos servidores 

cedidos; 

VIII. Receber e encaminhar ao setor específico da Secretária de Saúde do DF os relatórios de avaliação de 

desempenho dos servidores cedidos; 

IX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 110 Aos Núcleos de Pessoas instalados fisicamente no Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e 

nas Unidades de Pré-Hospitalar (UPH), compete: 

I. Receber novos colaboradores para admissão, providenciando assinatura de contrato de trabalho, cadastro 

de ponto, crachá, cartões VR/VT e demais encaminhamentos necessários; 

II. Validar a informações de afastamentos e desligamentos dos ativos por centro de custo e enviar para folha 

de pagamento; 

III. Acompanhar gestores na aplicação de medidas disciplinares; 

IV. Receber e acompanhar as solicitações de desligamento;  

V. Homologar e arquivar rescisões de contrato de trabalho; 

VI. Acompanhar e validar o registro eletrônico de frequência e escalas da unidade; 

VII. Prestar atendimento a colaboradores no processo de programações e assinatura de férias;  

VIII. Prestar orientações aos colaboradores acerca de assuntos sob responsabilidade da Gestão de Pessoas;  

IX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 
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X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Parágrafo Único: Tais competências poderão sofrer alterações por meio de termo de acordo de nível de serviço, 

em função da gestão compartilhada dos processos. 

Art. 111 À Gerência de Desenvolvimento Humano, compete:  

I. Executar a manual de recrutamento e seleção, de acordo com o Regulamento próprio, zelando pelo 

cumprimento de todas as definições do regramento; 

II. Executar a manual de Gestão de Desempenho, no que se refere aos processos avaliativos e de 

desenvolvimento, bem como as ações educacionais de natureza comportamental;  

III. Executar a manual de Gestão de Carreira, no que se refere aos processos de cargos e salários, carreira e 

desligamentos; 

IV. Executar a manual de Planejamento da Força de Trabalho, referente aos processos de dimensionamento e 

movimentação de pessoal; 

V. Apoiar e subsidiar a Gestão com dados estratégicos de pessoal, assegurando a interface com a Gerência 

Geral de Pessoas; 

VI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

VII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

VIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

IX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

X. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 112 Ao Núcleo de Recrutamento e Seleção, compete: 

I. Executar a manual de recrutamento e seleção, de acordo com o Regulamento próprio, zelando pelo 

cumprimento de todas as definições do regramento; 

II. Elaboração de Manual de Recrutamento e Seleção, com definições de diretrizes de todas as etapas do 

processo; 

III. Realizar o planejamento dos Processos de Recrutamento e Seleção de todas as unidades;  
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IV. Desenvolver métricas de avaliação de candidatos a partir das competências transversais e de gestão 

constante na metodologia de Gestão por Competências; 

V. Planejar campanhas de divulgação de vagas para o IGESDF; 

VI. Pesquisar e desenvolver novas metodologias de recrutamento e seleção, priorizando a inovação para 

garantir a captação dos melhores profissionais no mercado; 

VII. Disponibilizar cadastro reserva para o IGESDF para assegurar o provimento de vagas assistenciais e 

administrativas em tempo integral; 

VIII. Prestar informações aos órgãos fiscalizadores, assegurando a legitimidade das informações;  

IX. Avaliar, formalizar e validar as contratações dos cargos de livre nomeação, assegurando a aderência do 

perfil do candidato com o cargo requisitado; 

X. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 113 Ao Núcleo de Planejamento da Força de Trabalho, compete: 

I. Promover o dimensionamento de profissionais, conforme padronização institucional das diretrizes da 

Diretoria Executiva; 

II. Propor os critérios de dimensionamento de pessoal do IGESDF, estabelecendo diálogo com as áreas 

competentes; 

III. Promover o mapeamento e diagnóstico de distribuição de pessoal, tornando possível identificar setores ou 

unidades dentro da organização com maior concentração e escassez profissional; 

IV. Fazer análises de custos do quadro atual de profissionais, bem como demonstrações de custos de novas 

contratações, a fim de demonstrar o impacto financeiro do quadro atual em relação do quadro 

dimensionado; 

V. Atualizar e aprimorar a ferramenta de dimensionamento a cada ciclo de avaliações, uma vez que o 

planejamento da força de trabalho não é estático; 

VI. Estabelecer e acompanhar os processos de movimentação de pessoal de acordo as diretrizes do IGESDF;  

VII. Atualizar, executar e dar publicidade o Plano de Movimentação de pessoal entre as Unidades; 

VIII. Gerir o Plano de Movimentação, que administra as inscrições de colaboradores que desejam realizar 

mudanças de unidades; 
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IX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 114 Ao Núcleo de Gestão de Carreira, compete:  

I. Acompanhar e avaliar, permanentemente, o Plano de Cargos e Salários para possibilitar sua atualização 

com base nos valores de mercado observando a competitividade externa e equidade interna entre cargos 

e salários; 

II. Executar e avaliar os critérios de progressão e promoção salarial, observando e avaliando o equilíbrio 

financeiro do processo; 

III. Atuar na elaboração e negociação com os sindicatos das categorias realizando pesquisas e simulações sobre 

os impactos das negociações; 

IV. Executar estudos de custos de pessoal do IGESDF; 

V. Realizar manutenção da estrutura salarial periodicamente, por meio de pesquisas salariais; 

VI. Realizar a manutenção da estrutura de cargos e salários do IGESDF, de acordo com a tabela salarial e 

organograma institucional vigente;  

VII. Coordenar e acompanhar o processo de desligamento; 

VIII. Coordenar e acompanhar os Regulamentos de Direitos e Deveres dos colaboradores no âmbito do IGESDF;  

IX. Elaborar e implementar trilhas de carreira para as unidades, vinculadas a critérios de formação, 

aprendizagem e gestão de talentos; 

X. Subsidiar o processo de movimentação, fornecendo informações de remuneração e nomenclatura de 

cargos; 

XI. Realizar manutenção da classificação de cargos e funções de acordo com a legislação e as melhores práticas 

de mercado e gestão do capital humano; 

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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Art. 115 Ao Núcleo de Gestão de Desempenho, compete:  

I. Desenvolver, implantar, coordenar a implementação e avaliar o Programa de Gestão de Desempenho do 

IGESDF, baseado no modelo de Gestão por Competências; 

II. Propor, acompanhar e avaliar os programas de gestão de lideranças, contemplando o programa de 

sucessão de líderes no que se refere ao desenvolvimento de competências de gestão;  

III. Identificar, executar e avaliar o Programa de Capacitação dos servidores e colaboradores, visando ao 

desenvolvimento de competências transversais e de gestão; 

IV. Coordenar ações educacionais, que visam desenvolvimento das competências comportamentais e dos 

valores organizacionais; 

V. Coordenar ações educacionais, de natureza informativa e institucional, para os novos colaboradores do 

IGESDF; 

VI. Elaborar e executar a pesquisa de clima organizacional e propostas de ações; 

VII. Coordenar e acompanhar as avaliações de experiências durante os primeiros 90 dias do novo colaborador; 

VIII. Realizar atividades e atribuições de sua área de atuação quando demandado pelo gestor;  

IX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 

SEÇÃO VIII 

DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

Art. 116 À Diretoria de Atenção à Saúde, compete:  

I. Cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão e seus aditivos firmados com a SES/DF, o Estatuto, 

este Regimento, as deliberações do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e as determinações 

do Diretor-Presidente e do Diretor Vice-Presidente;  

II. Apoiar a Diretoria Presidência em suas funções; 

III. Cumprir as atribuições recebidas por delegação, delas prestando contas; 
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IV. Propor e avaliar a necessidade e viabilidade do desenvolvimento de projetos referentes à construção, 

ampliação e/ou reforma de serviços de saúde, bem como auxiliar a implementação; 

V. Supervisionar e apoiar a gestão de ações do corpo de voluntários; 

VI. Cumprir as atribuições recebidas por delegação, delas prestando contas;  

VII. Propor políticas de assistência em saúde no IGESDF alinhada com as estabelecidas pela Rede SES/DF;  

VIII. Planejar e coordenar todas as ações do modelo de gestão em saúde do IGESDF;  

IX. Avaliar o desenvolvimento dos projetos referentes à construção, ampliação e/ou reforma de serviços de 

saúde;  

X. Orientar na condução da elaboração e atualização dos protocolos clínicos, diretrizes assistenciais e 

normativos técnicos conforme a legislação vigente;   

XI. Propor estratégias de implantação de protocolos clínicos em conjunto com as diretorias clínicas;   

XII. Promover e acompanhar o alinhamento da execução das ações de saúde com o Plano Estratégico;   

XIII. Monitorar o cumprimento de metas, indicadores e resultados relacionados à assistência à saúde;   

XIV. Monitorar as ações das Comissões Obrigatórias, bem como as habilitações, credenciamentos e 

faturamento;   

XV. Monitorar a execução de ações para o credenciamento e habilitação de serviços de saúde, conforme 

legislação vigente;  

XVI. Monitorar os indicadores de controle de infecção hospitalar;  

XVII. Monitorar a regulação assistencial das Unidades de Saúde do IGESDF alinhada com o Complexo Regulador 

do DF;   

XVIII. Monitorar as ações das Unidades de Saúde no desenvolvimento dos Projetos Estratégicos Organizacionais;  

XIX. Realizar interface com a SES/DF para o acompanhamento das decisões que impactem na Rede de Atenção 

à Saúde do Distrito Federal; 

XX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

§ 1º. cabe ao gestor responsável pela execução dos contratos que lhe compete, auxiliado pelo fiscal do contrato, 

exercer a fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, garantindo o acompanhamento do 

adequado cumprimento das obrigações contratuais conforme Regulamento próprio do IGESDF para gestão e a 

fiscalização dos instrumentos contratuais celebrados. 
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§ 2º. Cumprir e fazer cumprir no âmbito de sua atuação, o disposto no Regime de Competências e Alçadas para 

Aprovação de Custos e Despesas.  

Parágrafo único: os recursos que não tiverem identificação do objeto para sua destinação, deverão passar pela 

análise da diretoria de atenção à saúde para avaliar e definir o seu direcionamento de acordo com as necessidades 

da assistência. 

Art. 117 À Assessoria de Atenção à Saúde, compete: 

I. Assessorar nas matérias submetidas à manifestação técnica do Diretor de Atenção à Saúde;  

II. Monitorar todas as ações do modelo de gestão em saúde do IGESDF;  

III. Acompanhar a execução das ações de saúde do Plano Estratégico do IGESDF;   

IV. Monitorar o cumprimento das metas do Contrato de Gestão e seus aditivos firmados com a SES/DF;  

V. Auxiliar na elaboração e na avaliação das políticas e normas do IGESDF;  

VI. Auxiliar a elaboração de parecer técnico e análise de processos solicitados à Diretoria de Atenção à Saúde;   

VII. Auxiliar a avaliação e implantação de novos serviços assistenciais, bem como na proposta de incorporação 

de novos serviços em consonância com as políticas da SES/DF;  

VIII. Atuar na proposta de ações para o alcance de melhoria da segurança do paciente, atendendo as legislações 

vigentes;  

IX. Acompanhar a coordenação das ações referentes ao credenciamento e habilitações de serviços nas 

unidades do IGESDF junto à SES/DF e ao Ministério da Saúde;  

X. Elaborar plano de trabalhos e estudos técnicos de interesse do IGESDF na área de atuação da Diretoria;   

XI. Coordenar e avaliar os indicadores, metas e os resultados do Plano Estratégico;   

XII. Acompanhar as atividades das Comissões e Comitês Obrigatórios ou quando houver delegação;   

XIII. Revisar Atos Normativos - Estatuto e Regimento Interno da competência da diretoria;  

XIV. Monitorar o acompanhamento das ações técnicas de Controle de Infecção Hospitalar;  

XV. Conduzir o desenvolvimento de estudos de implementação e otimização de serviços e/ou especialidades 

assistenciais;  

XVI. Colaborar no acompanhamento das ações de regulação assistencial das Unidades de Saúde do IGESDF;  

XVII. Desenvolver pesquisas de captação de recursos junto à Assessoria de Relações Institucionais;  

XVIII. Alinhar ações das Unidades de Saúde no desenvolvimento dos Projetos Estratégicos Organizacionais;  

XIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 
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XXI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

SUBSEÇÃO V 

HOSPITAL DE BASE 

 

Art. 118 À Superintendência Hospital de Base - HB, compete:  

I. Cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão e seus aditivos firmados com a SES/DF, o estatuto, este 

regimento, as deliberações do conselho de administração, da diretoria executiva e as determinações do 

diretor-presidente e do diretor vice-presidente;  

II. Coordenar a execução das ações de saúde de média e alta complexidades, com o desenvolvimento de 

programas específicos de promoção, proteção, reabilitação e recuperação da saúde, nas áreas de 

abrangência do hospital; 

III. Atuar de acordo com as políticas públicas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e do 

Ministério da Saúde; 

IV. Garantir a integração dos serviços assistenciais/gerenciais desenvolvidos no Hospital de Base por meio do 

planejamento e implementação de ações; 

V. Coordenar e implementar modelos de horizontalização da assistência e de organização de linhas de 

cuidado; 

VI. Coordenar e monitorar o processo de melhoria da qualidade e segurança do paciente na assistência 

hospitalar; 

VII. Coordenar e monitorar práticas assistenciais e gerenciais da gestão da clínica e da clínica ampliada; 

VIII. Elaborar, definir e direcionar normas técnico-administrativas para o funcionamento da unidade; 

IX. Garantir e monitorar a oferta de serviços prestados por sua unidade hospitalar ao sistema de regulação da 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; 

X. Apoiar a disponibilização da oferta de consultas, exames e procedimentos no sistema de informação 

vigente, pela SES/DF, da sua unidade hospitalar; 

XI. Coordenar a integração dos serviços assistenciais e administrativos fomentados pelo IGESDF e 

desenvolvidos na sua unidade de abrangência; 

XII. Atuar de acordo com as políticas públicas da SES na formação de rede e normativas do complexo regulador, 

garantindo o correto fluxo com os Hospitais Regionais e UBS; 
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XIII. Garantir a execução das práticas em saúde desenvolvidas em sua unidade e, a interlocução entre as demais 

unidades da rede, a qualidade do seu respectivo nível de atenção, e os compromissos e metas pactuados 

nas contratualizações; 

XIV. Elaborar a proposta orçamentária e monitorar os planos de aplicação financeira dos recursos vinculados à 

sua Unidade de atuação, após posterior aprovação; 

XV. Fornecer diretrizes para a aplicação da legislação vigente referente ao preenchimento do prontuário 

médico com vistas a otimização do faturamento hospitalar; 

XVI. Coordenar a integração dos serviços assistenciais e políticas determinadas desenvolvidos no IGESDF; 

XVII. Coordenar a execução de contratos de apoio administrativo que sustentam o funcionamento dos serv iços 

hospitalares;  

XVIII. Expedir resolução normativa da superintendência, em consonância com as orientações do IGESDF. 

XIX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XX. Planejar, desenvolver e acompanhar o Planejamento Estratégico desta Unidade de Saúde; 

XXI.  Garantir o cumprimento de metas, monitorar indicadores e resultados relacionados à assistência à 

saúde, conforme estabelecidos no Contrato de Gestão e seus aditivos e de outros que julgar pertinentes. 

XXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 119 À Direção Clínica do HB, compete: 

I. Assegurar que as atividades de assistência sejam cumpridas de forma eficaz, eficiente, oportuna, ética e 

humana;  

II. Apoiar o processo de melhoria da qualidade e segurança do paciente na assistê ncia hospitalar; 

III. Promover e zelar pelo exercício ético da categoria médica; 

IV. Propor medidas para a orientação das atividades de ensino, treinamento e aprimoramento para a área 

médica; 

V. Assegurar e supervisionar o funcionamento pleno e autônomo das comissões obrigatórias da unidade, 

constantes no Art. 12 deste Regimento, bem como monitorar a vigência dos documentos normativos 

(Regimento Interno e Resolução Normativa de Nomeação); 

VI. Participar ativamente das Comissões de Revisão de Prontuários e de Análise de Óbitos; 

VII. Supervisionar a estrita observância dos protocolos médicos estabelecidos no âmbito do hospital e atuar 

para atualização periódica conforme a melhor evidência disponível; 

VIII. Notificar o Superintendente do Hospital de Base ao fiel cumprimento das suas atribuições;  

IX. Atender e cumprir a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.147/2016 e as normas expedidas 

pelos Conselhos de Medicina;  
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X. Apoiar na elaboração de normativos para o Corpo Clínico Médico;  

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

§ 1ºOs Diretores Clínicos serão eleitos pelo corpo clínico da respectiva Unidade Hospitalar e com mandato de 1 

(um) ano, renovável uma única vez; 

§ 2º Os Diretores Clínicos terão jornada de trabalho de 40 horas semanais e, sem prejuízos à suas funções, poderão 

acumular outras funções assistenciais no âmbito do IGESDF, respeitada a legislação vigente; 

§ 3º Os Diretores Clínicos poderão ser substituídos temporariamente, em suas faltas e impedimentos, pelo 

Responsável Técnico do Hospital no Conselho Regional de Medicina – CRM do Distrito Federal.  

Art. 120 Ao Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar do HB, compete: 

I. Planejar, executar, promover e avaliar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalares 

relacionada à assistência à saúde; 

II. Elaborar, implementar, manter e avaliar o programa de controle de infecções relacionadas à assistência à 

saúde, de acordo com as características e necessidades das unidades; 

III. Implantar, implementar e manter um sistema de vigilância epidemiológica das infecções relacionadas à 

assistência à saúde; 

IV. Elaborar, propor e programar, em conjunto com as unidades, as normas e rotinas técnico operacional 

relativas à prevenção, controle e tratamento de infecções relacionadas à assistência à saúde; 

V. Monitorar e avaliar a execução pelas unidades das normas e rotinas técnico-operacionais; 

VI. Promover e participar de ações educativas de sua competência; 

VII. Implementar o uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares; 

VIII. Coordenar a comissão de controle de infecção hospitalar de acordo com a legislação vigente e aprovar as 

medidas de controle propostas pelos membros executores da comissão;  

IX. Monitorar indicadores de referência no controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, de 

acordo com a legislação vigente; 
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X. Notificar casos de surtos e infecções relacionadas à assistência à saúde e comunicar aos órgãos 

competentes; 

XI. Elaborar e divulgar relatórios dos principais indicadores epidemiológicos relacionados ao controle das 

infecções relacionadas à assistência à saúde às unidades envolvidas; 

XII. Participar das ações desenvolvidas pelo núcleo de qualidade e segurança do paciente e m sua área de 

competência;  

XIII. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XIV. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XV. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XVI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 121 Ao Núcleo Central Tática de Resolutividade do HB, compete: 

I. Apoiar à Superintendência na tomada de decisões relacionadas aos processos assistenciais;  

II. Monitorar e emitir relatórios das atividades próprias dos serviços assistenciais;  

III. Monitorar e reportar periodicamente os indicadores de desempenho assistencial;  

IV. Identificar, apontar e realizar ordenamento de estruturação ou reestruturação de processos tático 

operacionais críticos e/ou não efetivos; 

V. Apoiar e monitorar o fluxo de atendimento de urgência e emergência; 

VI. Providenciar os meios para a transferência de pacientes aos hospitais de referência, nos casos que não 

tenham resolutividade na Unidade conforme a legislação vigente; 

VII. Acompanhar os indicadores da gestão de leitos relacionados aos leitos de emergência e de internação em 

enfermaria e articular com as unidades envolvidas o cumprimento dos prazos mínimos de Tempo Médio 

de Permanência, em consonância com a legislação vigente; 

VIII. Coordenar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

área de abrangência; 

IX. Promover e apoiar as ações relacionadas à segurança do paciente; 
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X. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no Prontuário Único do Paciente , de 

acordo com a legislação vigente; 

XI. Participar da avaliação das intervenções em saúde a partir do monitoramento dos indicadores assistenciais 

de sua área de competência; 

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 122 Ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica do HB, compete: 

I. Executar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de vigilância epidemiológica, imunização e vigilância 

sentinela, no âmbito hospitalar, para a detecção de doenças, agravos e eventos de saúde pública de 

notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, em consonância com as diretrizes da 

Subsecretaria de Vigilância em Saúde;  

II. Implementar e manter a busca ativa dos pacientes internados ou atendidos em pronto-socorro, 

ambulatório e laboratório para a detecção de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação 

compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional; 

III. Analisar, monitorar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade e de fatores de risco, de interesse 

epidemiológico e o impacto das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle recomendados, no 

âmbito hospitalar; 

IV. Notificar e investigar casos e surtos das doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação 

compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e vigilância sentinela no âmbito hospitalar, de forma 

articulada com setores estratégicos; 

V. Manter fluxo sistemático e atualizado dos dados de investigações e inquéritos epidemiológicos das 

doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou 

nacional e de imunização no âmbito hospitalar; 

VI. Elaborar e divulgar informações e relatórios sobre ocorrências relacionadas à Vigilância Epidemiológica 

Hospitalar; 

VII. Realizar investigações de surtos e implantar medidas de controle; 
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VIII. Promover ações de educação em vigilância epidemiológica e imunização no âmbito hospitalar e propor 

capacitação aos colaboradores no que diz respeito aos protocolos vigentes;  

IX. Monitorar os dados de investigações e inquéritos epidemiológicos das doenças, agravos e eventos em 

saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e de imunização, no âmbito 

Hospitalar; 

X. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, bem 

como nos acordos firmados pela Unidade; 

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 123 À Gerência de Regulação do HB, compete: 

I. Coordenar e disponibilizar a oferta dos serviços existentes nos sistemas de regulação;  

II. Desenvolver atividades voltadas à promoção do acesso dos usuários aos serviços de saúde de acordo com 

os protocolos assistenciais e de regulação vigentes; 

III. Organizar, monitorar e avaliar o uso, a quantificação e a qualificação das informações dos cadastros de 

usuários; 

IV. Organizar, monitorar e avaliar o uso, a quantificação e a qualificação da oferta referente aos serviços 

clínicos, cirúrgicos e ambulatoriais nas unidades de Atenção Especializada; 

V. Implementar os protocolos de regulação de internação hospitalar, de consultas, exames e procedimentos, 

no âmbito do hospital, conforme o recomendado pelo complexo regulador e norteado por protocolos 

clínicos e consensos atualizados; 

VI. Coordenar, monitorar e avaliar as solicitações de consultas especializadas, exames e procedimentos nos 

sistemas de informação vigentes; 

VII. Coordenar o processo de execução do agendamento de consultas especializadas, exames e procedimentos 

de acordo com a oferta de vagas disponibilizadas por cada serviço especializado, bem como o processo de 

comunicação do usuário; 

VIII. Coordenar, monitorar o processo de disponibilização de oferta de vagas por cada serviço;  
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IX. Monitorar o processo de transferência dos pacientes entre as unidades hospitalares e pré -hospitalares da 

secretaria em parceria com o serviço móvel de urgência e o núcleo de mobilidade; 

X. Coordenar e executar a regulação de leitos de internação hospitalares, agendamento, controle e regulação 

de cirurgias, conforme protocolos clínicos vigentes, em conformidade com a política nacional de hospitais 

e demais ações estratégicas do IGESDF; 

XI. Subsidiar na elaboração e divulgação da carteira de serviços da unidade;  

XII. Gerir o prontuário único do paciente, de acordo com a legislação vigente;  

XIII. Organizar, monitorar e avaliar a utilização, a quantificação e a qualificação das informações referentes às 

demandas do âmbito hospitalar para subsidiar as ações de planejamento, regulação, controle e avaliação 

em saúde;  

XIV. Orientar, acompanhar e criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no 

Contrato de Gestão, no que se refere à sua área de atuação, bem como apoiar as demais áreas no 

cumprimento dos indicadores/metas relativas ao referido contrato; 

XV. Apoiar a interface entre os serviços de assistência e o faturamento; 

XVI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XVIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 124 Ao Núcleo de Gestão de Leitos do HB, compete: 

I. Cadastrar e/ou atualizar os dados dos pacientes no sistema de informação vigente; 

II. Atualizar o cadastro nacional de saúde dos usuários do sus, no que tange ao mapa de leitos da instituição; 

III. Realizar a identificação do paciente, de acordo com protocolo de identificação do paciente institucional, e 

orientá-lo quanto a sua participação no processo; 

IV. Internar o paciente no leito previamente reservado conforme previsão do mapa cirúrgico, solicitações 

clínicas internas e externas, além de registrar a alta hospitalar, no sistema de informação vigente;  

V. Controlar os leitos hospitalares conforme protocolo de gerenciamento de leitos;  
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VI. Viabilizar, disponibilizar e priorizar o acesso dos pacientes provenientes das unidades de terapia intensiva 

adulto, pediátrica e neonatal, centro cirúrgico e serviço de emergência aos leitos gerais, de acordo com as 

normas regulatórias vigentes; 

VII. Manter atualizado o mapa de leitos das unidades de internação hospitalar; 

VIII. Atuar na desospitalização dos pacientes conforme critérios institucionais, com mapeamento das eventuais 

causas do tempo de permanência prolongado; 

IX. Intermediar os procedimentos de transferência dos pacientes entre as unidades hospitalares e pré-

hospitalares da secretaria, em parceria com o serviço móvel de urgência e o núcleo de mobilidade;  

X. Apoiar na fundamentação para atualização da carteira de serviços de internação;  

XI. Manter atualizadas as informações do censo hospitalar diário no sistema informacional vigente; 

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 125 Ao Núcleo de Regulação Ambulatorial do HB, compete: 

I. Disponibilizar a oferta de consultas, exames e procedimentos no sistema de informação vigente;  

II. Apoiar na fundamentação para atualização da carteira de serviços ambulatorial; 

III. Inserir, no sistema de regulação, as solicitações de consultas, exames e procedimentos regulados pelo 

sistema de regulação ambulatorial vigente;  

IV. Disponibilizar, no sistema de regulação vigente, as vagas de primeira consulta, de acordo com o sistema de 

regulação ambulatorial e as notas técnicas específicas de cada especialidade; 

V. Inserir e agendar consultas especializadas, exames e procedimentos para pacientes internados, de acordo 

com os protocolos de regulação vigentes; 

VI. Inserir e formatar, nos sistemas de informações vigentes, escalas ambulatoriais, para o devido 

cumprimento; 

VII. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

VIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  
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IX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

X. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 126 Ao Núcleo de Regulação de Cirurgia do HB, compete: 

I. Registrar, cadastrar e atualizar a entrada dos usuários no sistema de informação vigente de acordo com as 

normas administrativas quanto à identificação correta do paciente; 

II. Atualizar o cadastro nacional de saúde dos usuários do SUS; 

III. Apoiar na fundamentação para atualização da carteira de serviços do hospital; 

IV. Disponibilizar a oferta cirúrgica, conforme a carteira de serviços da instituição, de acordo com o sistema de 

regulação vigente e as notas técnicas específicas de cada especialidade; 

V. Inserir no sistema de regulação as solicitações de cirurgias eletivas; 

VI. Checar o agendamento de cirurgias eletivas, exames e procedimentos para pacientes internados, de acordo 

com os protocolos de regulação vigentes; 

VII. Elaborar, juntamente com a chefia médica do centro cirúrgico, o mapa diário das cirurgias eletivas e 

supervisionar a sua execução; 

VIII. Coordenar, juntamente com a gestão de leitos local, as vagas disponibilizadas aos pacientes regulados para 

cirurgias eletivas; 

IX. Fomentar a execução do “checklist” para cirurgia segura, na linha adulta e obstétrica, de acordo com a carta 

de serviços ofertada pela unidade; 

X. Monitorar os exames necessários para a realização de cirurgias eletivas;  

XI. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 
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XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 127 À Gerência Administrativa do HB, compete: 

I. Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades administrativas de apoio operacional e 

contratações conforme diretrizes do IGESDF;  

II. Promover o controle do armazenamento, distribuição e utilização de insumos estratégicos e produtos para 

a saúde, em parceria com as unidades de saúde em sua área de competência; 

III. Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades relacionadas a aquisições e contratações de 

insumos estratégicos, produtos para a saúde padronizados e de prestação de  serviços dentro do 

HB/IGESDF; 

IV. Promover a disseminação da metodologia, da tecnologia e das práticas relacionadas à gestão de custos e 

da gestão orçamentária; 

V. Acompanhar as solicitações de pagamento dos compromissos financeiros assumidos, observando as 

formalidades legais, administrativas e orçamentárias, interagindo com os demais gestores, no âmbito da 

sua respectiva Unidade; 

VI. Acompanhar as despesas de pessoal e de custeio da sua Unidade de atuação, prestando informações para 

que os gestores gerenciem os seus custos dentro dos limites estabelecidos pelo IGESDF; 

VII. Propor, juntamente com a área demandante, mecanismos de aprimoramento do controle e fiscalização do 

cumprimento das obrigações contratuais; 

VIII. Acompanhar os relatórios e dados estatísticos das áreas de compras e contratos; 

IX. Definir o fluxo interno procedimental para aquisição de bens e serviços,  

X. Realizar a análise e acompanhamento dos indicadores de resultados; 

XI. Elaborar relatórios gerenciais que auxiliem o gestor na tomada de decisão ou prestação de contas;  

XII. Promover e acompanhar análises críticas dos relatórios de gestão de custos e gestão financeira com 

objetivo de propor melhorias; 

XIII. Avaliar e consolidar as informações relativas à programação anual de aquisições e contratações, subsidiado 

pelas áreas; 

XIV. Coordenar e controlar as aquisições e contratações de insumos estratégicos, produtos para a saúde e 

prestação de serviços de acordo com a disponibilidade dos recursos transferidos pelo IGESDF;  

XV. Organizar e controlar as atividades de limpeza e conservação, recepção e vigilância, infraestrutura e 

instalações, transporte, inclusive serviços terceirizados; 
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XVI. Executar as ações relativas à programação orçamentária e financeira de acordo com as normas e diretrizes 

do IGESDF; 

XVII. Acompanhar as informações relacionadas ao empenho, liquidação e pagamento de despesas no âmbito do 

HB / IGESDF; 

XVIII. Supervisionar os contratos sob sua competência, em parceria com os executores designados;  

XIX. Executar as atividades relacionadas à distribuição dos insumos utilizados no âmbito da HB / IGESDF; 

XX. Monitorar e apoiar as atividades relacionadas ao controle patrimonial de bens, móveis e imóveis, materiais 

de expediente, de informática, de manutenção e outros materiais de consumo de uso geral sob guarda do 

HB / IGESDF; 

XXI. Supervisionar as atividades relacionadas aos reparos em instalações físicas;  

XXII. Assessorar o Superintendente nas atividades relacionadas à área de atuação; 

XXIII. Desenvolver, gerenciar e monitorar os projetos estratégicos que visem a melhoria dos resultados do 

IGESDF, tendo como foco a área de atuação; 

XXIV. Articular com a Superintendência as ações e processos necessários para o alcance das metas do contrato 

de gestão; 

XXV. Manter-se informado a respeito das atividades desenvolvidas pela área de atuação; 

XXVI. Gerenciar procedimentos da área por meio de reuniões de alinhamento com equipe para validação de 

processos e fluxos condizentes às normas estabelecidas;  

XXVII. Garantir o controle de escalas, registro de folha de ponto, levantamento de dados para folha de pagamento, 

treinamentos, avaliação de desempenho e pesquisa de clima organizacional mediante alinhamento e 

implementação de processos definidos com áreas responsáveis;  

XXVIII. Coordenar o controle e emissão das pendências de envio de fatura, para que não faltem guias para 

cobrança, mediante acompanhamento do processo e repasse de orientações; 

XXIX. Gerir a operacionalização do processo de glosa dos convênios mediante acompanhamento da emissão de  

relatório com os motivos e valores glosados, análise, elaboração do recurso, monitoramento e discussão 

das glosas para representação junto às operadoras de planos de saúde e informação aos setores 

pertinentes dos motivos das glosas; 

XXX. Utilizar as ferramentas da qualidade no planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação dos 

processos descritos para a nutrição de produção, bem como no auxílio à empresa terceirizada, por meio de 

treinamento do ciclo de PDCA, indicadores e planejamento estratégico anual, com objetivo de traçar ações 

capazes de alcançar as metas estipuladas e acompanhar a eficácia das mesmas, atuando e modificando as 

ações sempre que forem necessárias; 
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XXXI. Planejar, coordenar e avaliar a execução dos serviços de vigilância patrimonial e monitoramento de 

imagens previstas em plano de segurança vigente, em seus modelos de relatórios, por meio do 

inspecionamento periódico dos recursos aplicados (mão de obra e soluções técnicas), visando detectar e 

corrigir anormalidades e solucionar problemas;  

XXXII. Garantir a aquisição de todos os materiais necessários ao atendimento ao cliente como: enxoval hospitalar, 

colchões, macas, cadeiras, cadeiras de rodas, mesas auxiliares, prateleiras, macas, e todo mobiliário 

assistencial que se faça necessário, por meio de levantamento das principais necessidades e conhecimento 

da legislação vigente; 

XXXIII. Gerenciar a tramitação guarda, conservação e transferência do Prontuário Único do Paciente, de acordo 

com a legislação vigente, mediante supervisão de equipe, alinhamento e  controle de fluxos e processos;  

XXXIV. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXXV. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de Ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXXVI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXXVII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXXVIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 128 Ao Núcleo Atendimento do HB, compete: 

I. Supervisionar as atividades dos serviços de recepção;  

II. Elaborar fluxos que englobam atendimentos iniciais a todos os usuários internos e externos;  

III. Monitorar à execução das atividades desenvolvidas na recepção;  

IV. Participar de reuniões para implementação de novas diretrizes; 

V. Integrar e apoiar setores administrativos a fim de viabilizar o correto funcionamento de recepção;  

VI. Apoiar a resolutividade de eventualidades em todos os turnos;  

VII. Fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato de prestação de serviços; 

VIII. Apoiar aos supervisores e recepcionista no que tange ao uso correto dos sistemas internos;  

IX. Solicitar o suprimento necessário junto ao setor responsável para funcionamento dos plantões, tais como: 

livro ata protocolo, etiquetas, entre outros; 

X. Gerir ouvidoria referente ao atendimento de recepção;  

XI. Definir os processos de trabalho dos subordinados que atuam no setor;  
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XII. Mapear os processos da área, planejando e distribuindo as atividades, orientando a equipe na execução 

das mesmas, para garantir o funcionamento de todos os processos do setor; 

XIII. Supervisionar a abertura, registro, tramitação, guarda e conserva do prontuário único do paciente, de 

acordo com a legislação vigente;  

XIV. Viabilizar a execução do modelo de acolhimento dos usuários dos serviços do IGESDF mediante 

acompanhamento, orientação e avaliação dos serviços prestados; 

XV. Monitorar e avaliar a eficácia e eficiência das ações de assistência à saúde, nas respectivas unidades de 

subordinação; 

XVI. Desenvolver atividades voltadas à promoção do acesso dos usuários aos serviços de saúde de acordo com 

os protocolos assistenciais e de regulação vigentes, nas respectivas unidades assistenciais;  

XVII. Registrar e cadastrar a entrada dos usuários no sistema de informação vigente de acordo com as normas 

administrativas quanto à identificação correta do paciente;  

XVIII. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação; 

XIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 129 Ao Núcleo de Nutrição e Produção do HB, compete: 

I. Analisar as fichas técnicas e os cardápios trimestralmente, com a inclusão do valor energético e 

macronutrientes, de acordo com as necessidades nutricionais dos pacientes e colaboradores;  

II. Fiscalizar as atividades, por meio do manual de boas práticas e uso dos POP’s, de recebimento, 

armazenamento, pré-preparo, preparo, processos do lactário/enteral, distribuição e transporte das dietas 

aos pacientes e colaboradores; 

III. Fiscalizar o controle de treinamentos obrigatórios anuais, conforme legislação vigente; 

IV. Elaborar relatório semanal técnico de não conformidades e respectivas ações corretivas, por meio de 

planilha de auditoria, descrito em contrato; 

V. Fiscalizar a qualidade (procedência) e a apresentação das preparações, e o controle de sobras e restos; 
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VI. Participar dos processos que envolvem a certificação hospitalar, criando, desenvolvendo e fiscalizando a 

empresa, utilizando das ferramentas necessárias ao controle de qualidade e as boas práticas de fabricação, 

incluindo manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e estrutura física;  

VII. Fiscalizar as ações voltadas à segurança do paciente, por meio da identificação das dietas, agregado ao 

plano de contingência o atendimento a emergências, com diretrizes de notificação de incidentes e eventos 

adversos,  

VIII. Acompanhar a execução do plano de gerenciamento de resíduos.  

IX. Definir os processos de trabalho dos subordinados que atuam no setor;  

X. Fiscalizar diariamente a produção e distribuição das refeições, por meio do manual de boas práticas; 

XI. Fiscalizar diariamente a higienização das áreas, equipamentos, materiais utilizados e higiene pessoal dos 

colaboradores, de acordo com a legislação sanitária federal e do distrito federal;  

XII. Acompanhar as planilhas de controle descritas no manual e em legislação, necessárias ao controle de 

qualidade e as boas práticas de fabricação; 

XIII. Fiscalizar as atividades de recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição e transporte 

das dietas aos pacientes e colaboradores; 

XIV. Participar da fiscalização e seleção dos fornecedores e procedência dos alimentos; 

XV. Inspecionar os gêneros adquiridos e as previsões de compras elaboradas pela empresa contratada;  

XVI. Analisar os cardápios trimestrais, cobrando a inclusão do valor energético, fichas técnicas e 

macronutrientes, de acordo com as necessidades nutricionais dos pacientes e colaboradores;  

XVII. Fiscalizara qualidade e a apresentação das preparações; 

XVIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XIX. Realizar teste de aceitabilidade das preparações sempre que achar necessário ou requisitado;  

XX. Fiscalizar a coleta de amostras para controle microbiológico das fórmulas de nutrição enteral, fórmulas 

infantis e da água utilizada no preparo da nutrição enteral, conforme manual de boas práticas de preparo 

de nutrição enteral; 

XXI. Participar da gestão da fatura e dos custos; 

XXII. Gerir as planilhas de controle, da gestão de custos e controle da fatura mensal da empresa terceirizada;  

XXIII. Fiscalizar o controle de treinamentos obrigatórios anuais, conforme legislação vigente; 

XXIV. Participar das diretrizes de notificação de incidências e eventos adversos; 

XXV. Identificar, notificar e monitorar os treinamentos e capacitações frente às demandas da produção;  

XXVI. Acompanhar a execução do plano de gerenciamento de resíduos; 

XXVII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 
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XXVIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXIX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXX. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 130 Ao Núcleo de Mobilidade do HB, compete: 

I. Elaborar escala de colaborador; 

II. Supervisionar o transporte de corpo pós-morte para as câmaras refrigeradas hospitalares; 

III. Realizar conferência e controle sobre todos os equipamentos de mobilidade de pacientes (macas de 

transporte e cadeira de rodas), apontando a necessidade de compra ou substituição sempre que 

necessário; 

IV. Acompanhar e supervisionar os serviços terceirizados, receber e atestar notas fiscais, observando os 

valores cobrados com base nos instrumentos contratuais; 

V. Receber a demanda de transporte interno e externo; 

VI. Executar o transporte interno e solicitar o transporte externo de pacientes, quando necessário;  

VII. Implementar os protocolos de segurança do paciente em todos as remoções; 

VIII. Acompanhar a aplicação dos cursos de atualização em primeiros socorros aos profissionais maqueiros;  

IX. Manter o controle gerencial e estatístico dos serviços ofertados;  

X. Avaliar mensalmente o desempenho dos colaboradores. 

XI. Definir os processos de trabalhos dos subordinados. 

XII. Providenciar o transporte inter e intra-hospitalar de pacientes; 

XIII. Providenciar o transporte de equipamentos e de medicamentos; 

XIV. Realizar o transporte de material laboratorial biológico; 

XV. Realizar o transporte de corpo pós-morte das upas para as câmaras refrigeradas hospitalares; 

XVI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVII. Elaborar procedimentos operacionais padrão para solicitação de transporte assistencial interno e externo; 

XVIII. Desenvolver, implementar e observar a aplicação de protocolos de segurança do paciente em todos as 

remoções; 

XIX. Subsidiar as áreas assistenciais quanto aos critérios de definição para escolha entre ambulâncias de suporte 

básico ou avançado; 

XX. Orientar as lideranças assistenciais sobre a quantidade necessária de equipamentos e de profissionais 

maqueiros em cada unidade de saúde;  
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XXI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXIV. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

§1º.  Os núcleos de Arquivo, Manutenção, Segurança, Hotelaria, Tecnologia da Informação, Almoxarifado e 

Patrimônio e Insumos Farmacêuticos permanecerão fisicamente na Unidade, porém com vínculo hierárquico na 

Unidade Central de Administração (UCAD), as competências destes núcleos estão citadas na Subseção VIII. 

§2º. Os núcleos de Pessoas, Produção e Qualidade e Segurança do Paciente permanecerão fisicamente na Unidade, 

porém com vínculo hierárquico na Diretoria Vice Presidência (VP), as competências destes núcleos estão citadas na 

Seção V. 

Art. 131 À Gerência Geral de Assistência do HB, compete: 

I. Gerenciar, organizar, apoiar, supervisionar e avaliar as atividades desenvolvidas pelas Gerências de: 

Medicina Interna, Enfermagem, Serviços Cirúrgicos, Multiprofissional, Emergência, Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico, Cuidado Ambulatorial, Cuidado do Paciente Crítico e de Maternidade, da respectiva Unidade 

Hospitalar a fim de contribuir para a qualidade da assistência e segurança do paciente; 

II. Planejar e coordenar as ações de saúde de média e alta complexidade, no âmbito hospitalar, em 

consonância com as normas vigentes; 

III. Elaborar o diagnóstico situacional das unidades assistenciais com dimensionamento da carteira de serviços 

da unidade e incorporação de recursos humanos, insumos e tecnologia, alinhado com a missão do Hospital 

de Base na rede de saúde do Distrito Federal;  

IV. Monitorar a implementação do modelo de atenção centrado no usuário, na horizontalização da assistência, 

na organização de linhas de cuidado e na promoção do acesso, com ênfase na multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade; 

V. Monitorar a implementação das práticas assistenciais e gerenciais da Gestão da Clínica e da Clínica 

Ampliada; 

VI. Monitorar o direcionamento para a alta hospitalar responsável de acordo com a política nacional de 

atenção hospitalar; 

VII. Promover e exigir o exercício ético das categorias profissionais envolvidas na atenção hospitalar e 

ambulatorial;  
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VIII. Monitorar a oferta dos serviços existentes nos sistemas de regulação; 

IX. Assegurar o funcionamento pleno e autônomo das comissões exigidas por legislação vigente;  

X. Implementar e assegurar o funcionamento do processo de comunicação ao paciente e seus familiares 

relacionado ao cuidado;  

XI. Coordenar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

área de abrangência e zelar por sua aplicabilidade com parâmetros de acompanhamento de custo-

efetividade; 

XII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIII. Informar a oferta dos serviços clínicos nas especialidades disponíveis para os sistemas de regulação; 

XIV. Promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde 

e de educação em saúde em sua área de competência; 

XV. Apoiar a publicação e divulgação da produção científica; 

XVI. Propor conhecimentos técnico-científicos ao corpo multiprofissional para o desenvolvimento das 

atividades assistenciais; 

XVII. Fomentar a elaboração e atualização da Carteira de Serviços de Urgência e Emergência; 

XVIII. Coordenar e implementar as ações relacionados aos Serviços Hospitalares, no âmbito hospitalar; 

XIX. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, bem 

como nos acordos firmados pela Unidade; 

XX. Monitorar as ações executadas pela equipe médica quanto ao óbito hospitalar;  

XXI. Exercer a responsabilidade técnica da Unidade Hospitalar perante os Conselhos Regionais de Medicina, 

autoridades sanitárias, Ministério Público e Judiciário; 

XXII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXIV. Coordenar o processo de Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente na assistência hospitalar;  

XXV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 132 À Coordenação Assistencial do HB, compete: 

I. Monitorar a admissão e alta do paciente por meio do acompanhamento, controle e avaliação prévia;  
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II. Controlar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

área de abrangência referente aos Núcleos de Transplante; Núcleo de Oncologia, hematologia e 

hemoterapia e Núcleo de Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica; 

III. Proporcionar ao Serviço de Arquivo Médico Estatístico – SAME, condições de coletar dados para fins 

estatísticos através do adequado registro de atividades; 

IV. Fazer registro diário dos serviços prestados; 

V. Promover ações para estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital através da articulação com 

as áreas; 

VI. Garantira manutenção, controle e conservação de equipamentos e materiais utilizados, através do 

monitoramento das atividades executadas, visando a qualidade do atendimento ao paciente;  

VII. Garantir a execução de procedimentos relacionados ao cuidado do paciente  internado por meio da 

avaliação, monitoramento de procedimentos e manuais de normas e rotinas próprios;  

VIII. Coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento dos cuidados aos pacientes da internação, visando o 

melhor nível de assistência; 

IX. Coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à área médica, à melhoria de assistência 

ao paciente e a sua integralidade; 

X. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

XI. Executar o processo de comunicação ao paciente e seus familiares relacionado ao cuidado;  

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto às demais gerências e núcleos subordinados; 

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 133 Ao Núcleo de Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica do HB, compete: 

I. Planejar, organizar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas aos serviços de cirurgia cardíaca, 

hemodinâmica e radiologia intervencionista; 

II. Promover a articulação e integração intra e intersetorial no âmbito hospitalar sob a ótica multidisciplinar, 

das carteiras de serviços da cirurgia cardíaca, hemodinâmica e radiologia intervencionista.  
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III. Monitorar os estoques dos insumos, estabelecendo níveis de estoque crítico, comunicando, em tempo 

hábil, aos responsáveis pela aquisição, baixas que comprometam o funcionamento do núcleo;  

IV. Implementar e promover os protocolos da assistência da cirurgia cardíaca, hemodinâmica e radiologia 

intervencionista de acordo com as diretrizes estipuladas pela SES/DF; 

V. Implementar e operacionalizaras rotinas, os fluxos de referência e contra referência, os protocolos 

assistenciais e administrativos em sua área de abrangência de acordo com as diretrizes vigentes;  

VI. Garantir o cumprimento das normas regulatórias estipuladas pelo Complexo Regulador do Distrito Federal; 

VII. Implementar, monitorar e avaliar o sistema de rastreamento de materiais (OPME’s e insumos) utilizados 

nos pacientes; 

VIII. Emitir pareceres sobre as especificações de equipamentos e produtos médico-hospitalares em sua área de 

abrangência; 

IX. Monitorar e acompanhar contratos de prestação de serviço em sua área de abrangência;  

X. Monitorar a avaliação das intervenções em saúde a partir dos indicadores da assistência multidisciplinar da 

cirurgia cardíaca, hemodinâmica e radiologia intervencionista; 

XI. Divulgar, cumprir e zelar pelas observações de normas de biossegurança dos profissionais e dos pacientes 

em sua área de abrangência, de acordo com a legislação vigente; 

XII. Promover e supervisionar o processo de educação continuada aos profissionais de saúde de sua área de 

abrangência; 

XIII. Promover e zelar pelo exercício ético dos profissionais de saúde da cirurgia cardíaca, hemodinâmica e 

radiologia intervencionista; 

XIV. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no Prontuário Único do Paciente, de 

acordo com a legislação vigente; 

XV. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento dos indicadores e metas estabelecidas no Contrato de 

Gestão; 

XVI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XVIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 134 Ao Núcleo de Transplantes do HB, compete: 
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I. Planejar e monitorar os processos relativos à aquisição de materiais e insumos necessários ao 

funcionamento dos serviços do núcleo; 

II. Monitorar os estoques dos insumos, estabelecendo níveis de estoque crítico, comunicando, em tempo 

hábil, aos responsáveis pela aquisição, baixas que comprometam o funcionamento do núcleo;  

III. Planejar e monitorar processos de seleção e contratação de pessoal necessários ao funcionamento das 

atividades do núcleo; 

IV. Planejar e monitorar os contratos de manutenção dos equipamentos; 

V. Promover o pleno funcionamento das unidades de infra-estrutura necessárias ao funcionamento do 

núcleo; 

VI. Representar o HBDF junto a entidades governamentais nos esforços de aquisição de tecnologias, 

equipamentos ou recursos que possam agregar qualidade ao núcleo; 

VII. Gerenciar a habilitação dos serviços junto ao Ministério da Saúde; 

VIII. Acompanhamento e monitoramento do fluxo de aprovação das APAC’s e tempo de espera para a inscrição 

em lista no SNT dos candidatos ao transplante renal, receptores e doadores;  

IX. Promover a integração entre os serviços no sentido da otimização das linhas de cuidado; 

X. Coordenar, monitorar e avaliar a linha de cuidado dos pacientes clínicos internados, em observação ou em 

atendimento ambulatorial, no âmbito hospitalar; 

XI. Participar da (Câmara Técnica) junto a SES para normatizar os fluxos regulatórios, com vistas a promover a 

melhor integração entre os serviços de regulação de leitos, consultas e o HBDF; 

XII. Informar a oferta dos serviços clínicos nas especialidades disponíveis para os sistemas de regulação;  

XIII. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no Prontuário Único do Paciente de 

acordo com a legislação vigente; 

XIV. Participar da avaliação das intervenções em saúde a partir do monitoramento dos indicadores assistenciais 

de sua área de competência; 

XV. Monitorar e avaliar os indicadores e metas estabelecidos no contrato de gestão; 

XVI. Promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde 

e de educação em saúde em sua área de competência; 

XVII. Incentivar a publicação e divulgação da produção científica; 

XVIII. Aplicar a incorporação de tecnologia avançada aliada ao conhecimento científico de seus profissionais;  

XIX. Acompanhar as ações executadas pela equipe médica quanto ao óbito hospitalar;  

XX. Promover a integralidade das ações entre as equipes assistenciais e administrativas bem como o 

funcionamento adequado das unidades clínicas; 
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XXI. Coordenar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

área de abrangência; 

XXII. Estimular a qualidade do registro, promovendo a melhoria nos processos de faturamento hospitalar; 

XXIII. Promover e apoiar as ações relacionadas à qualidade da assistência e segurança do paciente, incluindo 

protocolos de cirurgia segura; 

XXIV. Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados para fins 

estatísticos; 

XXV. Fornecer as condições necessárias para o atendimento assistencial ao paciente, cumprindo as normas, 

rotinas internas e legislações pertinentes; 

XXVI. Elaborar diagnóstico situacional das unidades; 

XXVII. Promover e zelar pelo exercício ético da medicina; 

XXVIII. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

XXIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXX. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XXXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XXXIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 135 Ao Núcleo do Oncologia, Hematologia e Hemoterapia do HB, compete: 

I. Planejar e monitorar os processos relativos à aquisição de materiais e insumos necessários ao 

funcionamento dos serviços do núcleo; 

II. Monitorar os estoques dos insumos, estabelecendo níveis de estoque crítico, comunicando, em tempo 

hábil, aos responsáveis pela aquisição, baixas que comprometam o funcionamento do núcleo; 

III. Planejar e monitorar processos de seleção e contratação de pessoal necessários ao funcionamento das 

atividades do núcleo; 

IV. Planejar e monitorar os contratos de manutenção dos equipamentos; 

V. Promover o pleno funcionamento das unidades de infra-estrutura necessárias ao funcionamento do 

núcleo, incluindo a Central de Diluição das quimioterapias; 

VI. Representar o HBDF junto a entidades governamentais nos esforços de aquisição de tecnologias, 

equipamentos ou recursos que possam agregar qualidade ao núcleo; 
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VII. Gerenciar a habilitação dos serviços junto ao Ministério da Saúde; 

VIII. Acompanhamento e monitoramento do SISCAN e Registro de Câncer; 

IX. Acompanhamento e monitoramento do fluxo de aprovação das APAC’s e tempo de espera para as 

quimioterapias; 

X. Promover a integração entre os serviços no sentido da otimização das linhas de cuidado; 

XI. Coordenar, monitorar e avaliar a linha de cuidado dos pacientes clínicos internados, em observação ou em 

atendimento ambulatorial, no âmbito hospitalar;  

XII. Participar da (Câmara Técnica) junto a SES para normatizar os fluxos regulatórios, com vistas a promover a 

melhor integração entre os serviços de regulação de leitos, consultas e o HBDF;  

XIII. Informar a oferta dos serviços clínicos nas especialidades disponíveis para os sistemas de regulação;  

XIV. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no Prontuário Único do Paciente de 

acordo com a legislação vigente; 

XV. Participar da avaliação das intervenções em saúde a partir do monitoramento dos indicadores assistenciais 

de sua área de competência; 

XVI. Monitorar e avaliar os indicadores e metas estabelecidos no contrato de gestão; 

XVII. Promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde 

e de educação em saúde em sua área de competência; 

XVIII. Incentivar a publicação e divulgação da produção científica; 

XIX. Aplicar a incorporação de tecnologia avançada aliada ao conhecimento científico de seus profissionais;  

XX. Acompanhar as ações executadas pela equipe médica quanto ao óbito hospitalar;  

XXI. Promover a integralidade das ações entre as equipes assistenciais e administrativas bem como o 

funcionamento adequado das unidades clínicas; 

XXII. Coordenar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

área de abrangência; 

XXIII. Estimular a qualidade do registro, promovendo a melhoria nos processos de faturamento hospitalar;  

XXIV. Promover e apoiar as ações relacionadas à qualidade da assistência e segurança do paciente, incluindo 

protocolos de cirurgia segura; 

XXV. Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados para fins 

estatísticos; 

XXVI. Fornecer as condições necessárias para o atendimento assistencial ao paciente, cumprindo as normas, 

rotinas internas e legislações pertinentes; 

XXVII. Elaborar diagnóstico situacional das unidades; 

XXVIII. Promover e zelar pelo exercício ético da medicina; 
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XXIX. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

XXX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXXI. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XXXII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXXIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXXIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 136 À Gerência de Medicina Interna do HB, compete: 

I. Promover a integralidade das ações entre as equipes assistenciais e administrativas bem como o 

funcionamento adequado das unidades clínicas; 

II. Estimular a qualidade do registro, promovendo a melhoria nos processos de faturamento hospitalar; 

III. Monitorar e avaliar as condições necessárias para o atendimento assistencial ao paciente, cumprindo as 

normas, rotinas internas e legislações pertinentes; 

IV. Coordenar, monitorar e avaliar a linha de cuidado dos pacientes clínicos internados, em observação ou em 

atendimento ambulatorial, no âmbito hospitalar; 

V. Promover a articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde, de acordo com as diretrizes da 

secretaria e do contrato de gestão; 

VI. Elaborar diagnóstico situacional das unidades; 

VII. Coordenar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

área de abrangência; 

VIII. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no prontuário único do paciente de 

acordo com a legislação vigente; 

IX. Participar da avaliação das intervenções em saúde a partir do monitoramento dos indicadores assistenciais 

de sua área de competência; 

X. Promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde 

e de educação em saúde em sua área de competência; 

XI. Apoiar a publicação e divulgação da produção científica; 

XII. Promover, monitorar e avaliar as ações executadas pela equipe médica quanto ao óbito hospitalar;  

XIII. Supervisionar as solicitações de pareceres demandados pelas unidades assistenciais, bem como validar a 

elaboração de pareceres técnicos em sua área competência; 
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XIV. Monitorar e avaliar as intervenções em saúde subsidiada por indicadores assistenciais;  

XV. Informar a oferta dos serviços clínicos nas especialidades disponíveis para os sistemas de regulação, bem 

como a fomentação da carteira de serviços clínica; 

XVI. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar;  

XVII. Aplicar a incorporação de tecnologia avançada aliada ao conhecimento científico de seus profissionais;  

XVIII. Promover e exigir o exercício ético da medicina; 

XIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto às demais gerências e núcleos subordinados;  

XXI. Promover e apoiar as ações relacionadas à segurança do paciente; 

XXII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Parágrafo Único. Serviços de Alergia e Imunologia, de Cardiologia, de Cuidados Paliativos, de Hematologia e 

Hemoterapia, de Nefrologia, de Oncologia Clínica, de Reumatologia, de Acupunturiatria e Fisiatria, de Clínica 

Médica, de Endocrinologia, de Gastroenterologia, de Infectologia, de Neurologia, de Psiquiatria, de Pneumologia, 

são diretamente subordinados à respectiva Gerência de Medicina Interna da Unidade de Saúde.  

Art. 137 À Gerência de Serviços Cirúrgicos do HB, compete: 

I. Promover a integralidade das ações entre as equipes assistenciais e administrativas, bem como o 

funcionamento adequado das unidades cirúrgicas; 

II. Criar mecanismos para qualificar o registro médico, promovendo a melhoria nos processos de faturamento 

hospitalar; 

III. Elaborar diagnóstico situacional das unidades; 

IV. Estimular a qualidade do registro cirúrgico, promovendo a melhoria nos processos de faturamento 

hospitalar; 

V. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no Prontuário Único do Paciente de 

acordo com a legislação vigente; 

VI. Promover e apoiar as ações relacionadas à qualidade da assistência e segurança do paciente, em especial 

o protocolo de cirurgia segura; 
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VII. Fornecer as condições necessárias para o atendimento assistencial ao paciente, cumprindo as normas, 

rotinas internas e legislações pertinentes; 

VIII. Coordenar, monitorar e avaliar a linha de cuidado dos pacientes cirúrgicos internados, em observação ou 

em atendimento ambulatorial, no âmbito hospitalar; 

IX. Promover e monitorar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais  e administrativos em 

sua área de abrangência; 

X. Controlar as solicitações de pareceres demandados pelas unidades assistenciais;  

XI. Monitorar e avaliar as intervenções em saúde subsidiada por indicadores assistenciais;  

XII. Informar a oferta dos serviços nas especialidades disponíveis para os sistemas de regulação, bem como a 

fomentação da carteira de serviços cirúrgicos; 

XIII. Acompanhar as ações executadas pela equipe médica quanto ao óbito hospitalar;  

XIV. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar;  

XV. Aplicar a incorporação de tecnologia avançada aliada ao conhecimento científico de seus profissionais;  

XVI. Promover e exigir o exercício ético da medicina; 

XVII. Garantir as condições necessárias para o atendimento assistencial ao paciente, cumprindo as normas, 

rotinas internas e legislações pertinentes; 

XVIII. Coordenar o processo de programação cirúrgica garantindo o uso racional das salas cirúrgicas;  

XIX. Promover o uso racional das salas cirúrgicas de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo IGESDF; 

XX. Apoiar a implementação do processo de regulação de cirurgias eletivas; 

XXI. Gerenciar a programação do centro cirúrgico a partir da elaboração de grades de horários cirúrgicos 

reservas de leitos e dinâmica de suspensões e agendamentos; 

XXII. Coordenar o processo de realização de cirurgias eletivas e de emergência; 

XXIII. Coordenar os processos de alta de pacientes no centro cirúrgico; 

XXIV. Registrar e controlar o uso de materiais, conforme rotina específica do centro cirúrgico; 

XXV. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XXVI. Promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde 

e na área de sua competência; 

XXVII. Apoiar a publicação e divulgação da produção científica; 

XXVIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXIX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto às demais gerências e núcleos subordinados;  
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XXX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXXI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 138 À Gerência de enfermagem do HB, compete: 

I. Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde 

referentes à assistência de enfermagem no hospital; 

II. Coordenar, orientar e supervisionar tecnicamente as equipes e atividades de enfermagem das unidades de 

saúde de sua área de abrangência; 

III. Organizar o serviço de enfermagem de acordo com a especificidade do hospital;  

IV. Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

V. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

VI. Elaborar o diagnóstico do Serviço de Enfermagem e discutir sua proposta de trabalho com o Gerente Geral 

de Assistência; 

VII. Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos do corpo de enfermagem para o desenvolvimento das 

atividades assistenciais; 

VIII. Gerenciar a equipe de enfermagem, definindo prioridades e orientando quanto aos procedimentos 

técnicos; 

IX. Administrar os recursos relacionados à área de enfermagem; 

X. Implantar e monitorar os indicadores de produção e de produtividade de enfermagem; 

XI. Promover a assistência ao paciente, com qualidade e segurança, em todas as fases do tratamento; 

XII. Dimensionar e manter atualizada a necessidade de pessoal em enfermagem, de acordo com as diretrizes 

da Superintendência de Pessoas do IGESDF; 

XIII. Implementar, promover, avaliar e manter atualizadas as rotinas e atividades referentes à sua área de 

competência; 

XIV. Coordenar e monitorar a implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE);  

XV. Implementar, monitorar e avaliar indicadores de qualidade da assistência em enfermagem; 

XVI. Acompanhar a Comissão de Ética em Enfermagem; 

XVII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto às demais gerências e núcleos subordinados; 
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XIX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 139 Ao Núcleo de Enfermagem do Centro Cirúrgico e CME do HB, compete: 

I. Atuar como elo entre a Gerência de Enfermagem e as chefias de Serviços de Enfermagem facilitando as 

articulações; 

II. Estimular o cumprimento das metas internacionais de segurança do paciente e contribuir no 

entendimento, elaboração e implementação dos processos de trabalho referentes às normas de 

biossegurança. 

III. Apoiar na implementação das medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à assis tência à 

saúde, fornecendo subsídios técnicos apoiados na legislação vigente; 

IV. Elaborar em conjunto com as Chefias de Serviços de Enfermagem o estabelecimento de objetivos, metas, 

ações estratégicas e avaliação de resultados; 

V. Realizar diagnóstico situacional das áreas de Enfermagem, elaborar um plano de trabalho e apresentar à 

Gerência de Enfermagem; 

VI. Monitorar a condução e o desenvolvimento do Plano de Gestão; 

VII. Identificar necessidades e estabelecer um plano anual de adequação de recursos para as unidades com  

base no perfil de atendimento da enfermagem - Indicadores Assistenciais de Enfermagem; 

VIII. Fomentar a formação e treinamento gerencial do grupo assistencial coordenado; 

IX. Padronizar as rotinas e estabelecer processos de trabalho em áreas afins; 

X. Auxiliar na Implantação e monitorização da Sistematização da Assistência de Enfermagem nos Setores de 

sua Coordenação; 

XI. Prestar assessoria à Gerência de Enfermagem; 

XII. Avaliar o teor ético da prática de enfermagem em todos os níveis; 

XIII. Colaborar na elaboração de rotinas, normas, protocolos e procedimentos operacionais padrão referentes 

à prática de enfermagem; 

XIV. Estimular e apoiar a execução de projetos de pesquisa no âmbito institucional;  

XV. Promover, apoiar assegurar e monitorar as ações relacionadas ao protocolo de cirurgia se gura; 

XVI. Fornecer as condições necessárias para o atendimento assistencial de enfermagem ao paciente cirúrgico, 

cumprindo as normas, rotinas internas e legislações pertinentes; 
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XVII. Monitorar, avaliar e corrigir indicadores de gestão relacionados ao seu setor, cumprindo as metas do 

contrato de gestão; 

XVIII. Planejar, gerenciar, controlar e avaliar o desenvolvimento de todas as atividades relacionadas ao serviço 

de CME (Central de Material Esterilizado); 

XIX. Abastecer e cumprir o fluxo para esterilização de instrumentais e de mais materiais necessários para a 

assistência; 

XX. Garantir o correto armazenamento de produtos, o controle de validade e verificar o aumento de consumo; 

XXI. Receber as Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), realizar esterilização correta e encaminhar para 

a unidade assistencial após o processo concluído; 

XXII. Planejar a manutenção periódica dos instrumentais, definindo o melhor período e o quantitativo conforme 

o plano de abastecimento; 

XXIII. Acompanhar e supervisionar os serviços terceirizados, receber e atestar notas fiscais, observando os 

valores cobrados com base nos instrumentos contratuais; 

XXIV. Acompanhar a movimentação de todos os instrumentais seguindo processo de rastreabilidade conforme 

manuais e normas vigentes; 

XXV. Gerenciar as atividades operacionais da Unidade de Saúde; 

XXVI. Acompanhar a execução de contratos vinculados ao apoio operacional que sustentam o funcionamento da 

Unidade de Saúde; 

XXVII. Expedir normas internas referentes ao corpo de profissionais dos núcleos que lhes são subordinados;  

XXVIII. Encaminhar as demandas operacionais de sua competência; 

XXIX. Colaborar com a execução das diretrizes e ações das Superintendências e demais unidades inter 

organizacionais do IGESDF; 

XXX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXXI. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto às demais gerências e núcleos subordinados;  

XXXII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXXIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XXXIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 140 Ao Núcleo de Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva do HB, compete: 
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I. Gerir a assistência de enfermagem prestada aos setores de Ambulatório, Centro Cirúrgico, UTI, Emergência 

ou Internação, executando procedimentos de acordo com legislações específicas para as unidades 

assistenciais do IGESDF. 

II. Planejar, coordenar, supervisionar a assistência de enfermagem prestada ao setor da unidade assistencial 

por meio de implementação de procedimentos, normas, fluxos de trabalho e formulários;  

III. Promover ações de reciclagem e educação continuada, com apoio da Gerência de Enfermagem e da 

Diretoria de Ensino e Pesquisa, mediante planejamento, programação e avaliação de ações; 

IV. Controlar alocação de pessoas, escala e frequência de pessoal de enfermagem no setor sob sua 

responsabilidade, garantindo a adequada assistência ao paciente e disponibilidade de pessoal para as 

áreas; 

V. Coordenar a atenção à saúde dos pacientes, zelando pelo cumprimento de normas e diretrizes da Comissão 

de Controle de Infecção Hospitalar, Conselho Federal de Enfermagem e demais áreas e entidades 

relacionadas; 

VI. evolução do paciente e registrar a evolução de enfermagem, bem como zelar para que enfermeiros e 

técnicos de enfermagem no setor também o façam; 

VII. Monitorar aspectos relacionados aos processos de cuidado de enfermagem, bem como a aderência a 

protocolos e procedimentos estabelecidos, o funcionamento de equipamentos, a adequação da 

infraestrutura e quaisquer outros aspectos que possam influenciar o cuidado de enfermagem ao paciente; 

VIII. Estabelecer metas e controlar resultados relacionados ao cuidado com o paciente; 

IX. Estabelecer rotinas e controles que garantam o adequado cuidado com o paciente, desde o monitoramento 

até a administração de procedimentos e altas; 

X. Estabelecer e manter contato com as demais áreas do hospital que estejam envolvidas com o cuidado com 

o paciente, como as áreas médicas, gestão de leitos, farmácia, entre outras; 

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 141 Ao Núcleo de Enfermagem da Emergência, do Ambulatório e da internação do HB, compete: 
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I. Atuar como elo entre a Gerência de Enfermagem e as chefias de Serviços de Enfermagem facilitando as 

articulações; 

II. Estimular o cumprimento das metas internacionais de segurança do paciente e contribuir no 

entendimento, elaboração e implementação dos processos de trabalho referentes às normas de 

biossegurança. 

III. Apoiar na implementação das medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à 

saúde, fornecendo subsídios técnicos apoiados na legislação vigente; 

IV. Elaborar em conjunto com as Chefias de Serviços de Enfermagem o estabelecimento de objetivos, metas, 

ações estratégicas e avaliação de resultados; 

V. Realizar diagnóstico situacional das áreas de Enfermagem, elaborar um plano de trabalho e apresentar à 

Gerência de Enfermagem; 

VI. Monitorar a condução e o desenvolvimento do Plano de Gestão; 

VII. Identificar necessidades e estabelecer um plano anual de adequação de recursos para as unidades com 

base no perfil de atendimento da enfermagem - Indicadores Assistenciais de Enfermagem; 

VIII. Fomentar a formação e treinamento gerencial do grupo assistencial coordenado; 

IX. Padronizar as rotinas e estabelecer processos de trabalho em áreas afins; 

X. Auxiliar na implantação e monitorização da Sistematização da Assistência de Enfermagem nos Setores sob 

sua coordenação; 

XI. Prestar assessoria à Gerência de Enfermagem; 

XII. Avaliar o teor ético da prática de enfermagem em todos os níveis; 

XIII. Colaborar na elaboração de rotinas, normas, protocolos e procedimentos operacionais padrão referentes 

à prática de enfermagem; 

XIV. Estimular e apoiar a execução de projetos de pesquisa no âmbito institucional;  

XV. Fornecer direcionamentos à equipe de enfermagem acerca do processo de orientação de pacientes e 

familiares quanto ao tratamento, preparo para procedimentos clínicos e cirúrgicos, cuidados a serem 

observados com relação à patologia, hábitos de saúde e encaminhamento a outros recursos da Instituição 

e/ou comunidade; 

XVI. Monitorar, avaliar e corrigir indicadores de gestão relacionados ao seu setor, cumprindo as metas do 

contrato de gestão; 

XVII. Implementar, monitorar e avaliar as ações de enfermagem relacionadas ao atendimento de urgência e 

emergência, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Atenção às Urgências; 

XVIII. Monitorar, avaliar e corrigir indicadores de gestão relacionados ao seu setor, cumprindo as metas do 

contrato de gestão; 
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XIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XX. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto às demais gerências e núcleos subordinados; 

XXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 142 À Gerência Multiprofissional do HB, compete: 

I. Coordenar, organizar, implementar, monitorar e avaliar as ações e serviços relacionados à assistência 

multiprofissional, no âmbito hospitalar; 

II. Promover a articulação e integração intra e intersetorial no âmbito hospitalar sob a ótica multiprofissional; 

III. Gerenciar as intervenções em saúde a partir dos indicadores da assistência multiprofissional;  

IV. Implementar e manter atualizadas as rotinas e atividades referentes à sua área de competência; 

V. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

VI. Promover e apoiar as ações relacionadas à qualidade e segurança do paciente; 

VII. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no prontuário único do paciente, de 

acordo com a legislação vigente; 

VIII. Propor conhecimentos técnico-científicos ao corpo multiprofissional para o desenvolvimento das 

atividades assistenciais; 

IX. Informar a oferta dos serviços clínicos nas especialidades disponíveis para os sistemas de regulação, bem 

como a fomentação da carteira de serviços multiprofissional;  

X. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIV. Promover ações de apoio aos serviços da Atenção Primária à Saúde relacionados à assistência 

multidisciplinar; 



 

REGIMENTO INTERNO DO IGESDF 

 

 
 Código: RI.001 

Publicação: 22/10/2021 
Versão: 002  Validade: 2 Anos Página: 137 de 192 

 

XV. Promover e zelar pelo exercício ético dos profissionais de saúde; 

XVI. Participar do monitoramento e avaliação das intervenções em saúde a partir dos indicadores da assistência 

multiprofissional; 

XVII. Zelar pela execução dos procedimentos técnicos das unidades e área multiprofissionais, nos termos da 

legislação pertinente e normas éticas de cada categoria profissional; 

XVIII. Promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde 

e de educação em saúde nas áreas de assistência,  

XIX. Desenvolver programas, projetos, planos e ações voltados à atenção integral do usuário;  

XX. Gerenciar as unidades de nutrição e dietética, farmácia clínica, psicologia, serviço social, fisioterapia e 

terapia ocupacional, e fonoaudiologia e demais áreas profissionais multidisciplinares; 

XXI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 143 À Gerência de Emergência do HB, compete: 

I. Implementar, monitorar e avaliar as ações relacionadas ao atendimento de urgência e emergência, de acordo 

com as diretrizes da Política Nacional de Atenção às Urgências; 

II. Implementar e manter atualizadas as rotinas e atividades referentes à sua área de competência; 

III. Coordenar as equipes na prestação do atendimento nos casos de emergências clínicas e cirúrgicas, dentro 

das especialidades disponíveis;  

IV. Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos e/ou agudizados; 

V. Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor gravidade;  

VI. Prover atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saúde hierarquizado, regulado e 

integrado à rede de urgência a partir da complexidade clínica referenciada e cirúrgica do usuário,  

VII. Elaborar pareceres técnicos em sua área competência; 

VIII. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

IX. Promover e apoiar as ações relacionadas à qualidade e segurança do paciente; 

X. Propor conhecimentos técnico-científicos ao corpo multiprofissional para o desenvolvimento das atividades 

assistenciais; 

XI. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

XII. Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

XIII. Promover e apoiar as ações relacionadas à segurança do paciente; 

XIV. Monitorar e operacionalizar o SISLEITOS;  



 

REGIMENTO INTERNO DO IGESDF 

 

 
 Código: RI.001 

Publicação: 22/10/2021 
Versão: 002  Validade: 2 Anos Página: 138 de 192 

 

XV. Promover ações de controle no ambiente hospitalar, quanto às possibilidades de contaminações 

microbiológicas; 

XVI. Informar a oferta dos serviços, bem como a fomentação da carteira de serviços de urgência e emergência;  

XVII. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem como 

nos acordos firmados pela unidade; 

XVIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental do 

IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIX. Estabelecer e adotar protocolos de atendimento clínico, classificação de risco e de procedimentos 

administrativos; 

XX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto às demais gerências e núcleos subordinados; 

XXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Parágrafo Único: As Unidades de Serviços de Medicina do Trauma e de Medicina de Emergência são diretamente 

subordinadas à respectiva Gerência de Emergência da Unidade. 

Art. 144 À Gerência do Cuidado ao Paciente Crítico do HB, compete: 

I. Coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento dos cuidados aos pacientes críticos (que apresentem 

instabilidade grave ou alto risco de instabilidade em um sistema fisiológico principal), visando ao melhor 

nível de assistência e à adequada média de permanência dos pacientes na unidade assistencial; 

II. Monitorar critérios de admissão e alta; 

III. Garantir o cumprimento das normas regulatórias de leito pelo Complexo Regulador do Distrito Federal;  

IV. Coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à área médica, à melhoria de assistência 

ao paciente e a sua integralidade; 

V. Controlar o registro diário feito pela equipe médica; 

VI. Monitorar o preenchimento do prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica;  

VII. Supervisionar o correto preenchimento de Declaração de Óbitos, de forma clara, legível e tecnicamente 

correta; 

VIII. Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados para fins 

estatísticos; 

IX. Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 
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X. Colaborar com o zelo pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

XI. Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado; 

XII. Informar a oferta dos serviços nos sistemas de regulação; 

XIII. Implementar os fluxos de referência e contrarreferência em sua área de abrangência; 

XIV. Fazer cumprir os indicadores e metas estabelecidos pelo contrato de gestão; 

XV. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

XVI. Garantir o uso racional e efetivo de recursos humanos médicos conforme exigências normativas; com 

atenção à segurança, qualidade; e probidade administrativa; 

XVII. Ajustar a equipe médica, garantindo rigor aos critérios técnicos, administrativos, operacionais e ético -

profissionais; 

XVIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIX. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivo s; 

XXII. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

Parágrafo Único: As Unidades de Serviços de UTI Cirúrgica, de UTI Coronariana, de UTI Geral, de UTI Pediátrica, UTI 

Trauma, RPA (Recuperação Pós-Anestésica) são diretamente subordinadas à respectiva Gerência de Cuidado ao 

Paciente Crítico da Unidade. 

Art. 145 À Gerência de Cuidado Ambulatorial do HB, compete: 

I. Gerenciar a logística para realização de procedimentos e consultas especializadas em caráter ambulatorial; 

II. Manter comunicação direta com as chefias de maneira a garantir um atendimento de qualidade ao usuário; 

III. Fornecer as condições necessárias para o atendimento assistencial ao paciente, cumprindo as normas, 

rotinas internas, todas com legislação pertinente; 

IV. Estudar e propor medidas que visem a melhoria técnica ou administrativa dos serviços ambulatoriais, assim 

como discutir solicitações e/ou sugestões das coordenações e núcleos, mantendo a integração com as 

gerências assistenciais; 

V. Coordenar procedimentos ambulatoriais e consultas especializadas; 
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VI. Coordenar as grades de atendimentos ambulatoriais; 

VII. Coordenar o número de consultas preestabelecidas para cada especialidade; 

VIII. Fornecer direcionamentos à equipe acerca do processo de orientação de pacientes e familiares quanto ao 

tratamento, preparo para procedimentos clínicos e cirúrgicos, cuidados a serem observados com relação à 

patologia, hábitos de saúde e encaminhamento a outros recursos do IGESDF; 

IX. Organizar o atendimento integral e individualizado do paciente e orientação à família; 

X. Fornecer as condições necessárias para o atendimento assistencial ao paciente, cumprindo as normas, 

rotinas internas e legislações pertinentes; 

XI. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

XII. Promover e monitorar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em 

sua área de abrangência; 

XIII. Monitorar e avaliar os dados e suas inconsistências no sistema de informação ambulatorial, hospitalar e no 

cadastro nacional de estabelecimento de saúde - CNES; 

XIV. Gerenciar a coleta e registro de dados para elaboração dos indicadores estabelecidos que demonstrem o 

desempenho da assistência prestada ao paciente (nas áreas específicas); 

XV. Subsidiar na elaboração e divulgação da carteira de serviços da unidade; 

XVI. Disponibilizar as escalas ambulatoriais para inserção no sistema regulatório vigente e seu devido 

cumprimento; 

XVII. Monitorar e avaliar as intervenções em saúde subsidiada por indicadores assistenciais;  

XVIII. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIII. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 146 À Gerência de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do HB, compete: 

I. Planejar, organizar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas ao apoio diagnóstico e 

terapêutico de alta complexidade de acordo com a legislação vigente; 
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II. Gerenciar as atividades de citopatologia e anatomia patológica, laboratório clínico, radioterapia, radiologia 

e imagenologia, hemodinâmica e medicina nuclear; 

III. Organizar, implementar, coordenar, monitorar e avaliar as ações e serviços relacionados à assistência de 

apoio diagnóstico, no âmbito hospitalar; 

IV. Promover a articulação e integração intra e intersetorial no âmbito hospitalar sob a ótica multidisciplinar, 

por meio do processo regulatório do CRDF, pelo sistema SISREG; 

V. Coordenar a assistência prestada aos pacientes nas especialidades de apoio diagnóstico terapêutico, para 

promoção, recuperação e reabilitação da saúde, no âmbito hospitalar;  

VI. Elaborar os protocolos assistenciais e fluxos assistenciais, com ênfase na segurança do paciente e qualidade 

dos serviços de saúde; 

VII. Coordenar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

área de abrangência; 

VIII. Gerenciar a oferta de terapias e de exames laboratoriais, de imagem, medicina nuclear, hemodinâmica e 

de citologia; 

IX. Promover e zelar pelo exercício ético dos profissionais de saúde; 

X. Promover e monitorar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em 

sua área de abrangência; 

XI. Promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde 

e de educação em saúde nas áreas de assistência; 

XII. Controlar as solicitações de pareceres demandados pelas unidades assistenciais;  

XIII. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no Prontuário Único do Paciente, de 

acordo com a legislação vigente; 

XIV. Participar do monitoramento e avaliação das intervenções em saúde a partir dos indicadores da assistência 

multidisciplinar e apoio diagnóstico; 

XV. Propor conhecimentos técnico-científicos ao para o desenvolvimento das atividades assistenciais; 

XVI. Participar dos processos de trabalho relacionados ao óbito hospitalar;  

XVII. Monitorar e acompanhar contratos de prestação de serviço em radiológica, radioterapia e demais serviços 

de apoio diagnóstico e terapêutico; 

XVIII. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

XIX. Informar a oferta dos serviços de apoio diagnóstico disponíveis para os sistemas de regulação, bem como 

a fomentação da carteira de serviços de apoio diagnóstico terapêutico;  

XX. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 
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XXI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XXIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXIV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 147 Ao Núcleo de Citopatologia e Anatomia Patológica do HB, compete: 

I. Coordenar a operacionalização das atividades assistenciais e administrativas voltadas para a solicitação da 

análise, coleta, transporte, cadastro e triagem da amostra, procedimentos de armazenamento, análise da 

consistência do resultado, liberação de resultados e consultoria técnica;  

II. Coordenar os serviços de biópsia e necropsia, de acordo com as diretrizes vigentes;  

III. Divulgar, cumprir e zelar pelas observações de normas de biossegurança de acordo com a legislação 

vigente;  

IV. Implementar as rotinas, os fluxos e os protocolos assistenciais e administrativos de acordo com as diretrizes 

vigentes;  

V. Promover a integralidade das ações entre as equipes assistenciais e administrativas para o uso racional dos 

recursos e de acordo com as diretrizes;  

VI. Monitorar e avaliar os registros realizados pelo corpo clínico no prontuário único do paciente, de acordo 

com a legislação vigente;  

VII. Promover e apoiar as ações relacionadas à segurança do paciente;  

VIII. Elaborar pareceres técnicos em sua área competência; 

IX. Assegurar o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão; 

X. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XI. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto às demais gerências e núcleos subordinados;  

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XIV. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
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Art. 148 Ao Núcleo de Laboratório Clínico do HB, compete: 

I. Coordenar a operacionalização do Núcleo, garantindo as atividades relacionadas ao processo de análises 

clínicas; 

II. Organizar os processos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos, de acordo com a legislação vigente; 

III. Coletar e/ou receber, triar e distribuir as amostras biológicas nas seções técnicas do laboratório; 

IV. Executar os exames de amostras coletadas e/ou recebidas no laboratório; 

V. Emitir e validar os resultados de exames e encaminhá-los aos respectivos prontuários, por meio eletrônico 

ou por meio físico; 

VI. Realizar os ensaios de proficiência para o controle de qualidade externo; 

VII. Consolidar e divulgar as informações relacionadas aos resultados de exames produzidos;  

VIII. Comunicar à Vigilância Sanitária e às áreas competentes a ocorrência de resultados compatíveis com 

doenças infecciosas de notificação compulsória; 

IX. Encaminhar aos laboratórios de referência amostras para exames que não sejam realizados no seu âmbito 

laboratorial; 

X. Padronizar as rotinas e estabelecer processos de trabalho em áreas afins; 

XI. Divulgar, cumprir e zelar pela observação das normas de biossegurança em sua área de competência; 

XII. Promover e apoiar às ações relacionadas à segurança do paciente; 

XIII. Elaborar pareceres técnicos em sua área competência;  

XIV. Promover ações para a confiabilidade e qualidade das amostras e análises, considerando a precisão, 

exatidão, especificidade, sensibilidade, em tempo hábil para tomada de decisão clínica e execução da 

análise de um único resultado para o paciente/cliente, por meio de um processo constante de identificação 

de risco;  

XV. Assegurar o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, bem como nos acordos firmados 

pela Unidade; 

XVI. Notificar acerca da necessidade de manutenção e reciclagem de equipamentos utilizados no 

processamento e execução das atividades laboratoriais; 

XVII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 
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XXI. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 149 Ao Núcleo de Radiologia e Imaginologia do HB, compete: 

I. Organizar e supervisionar as atividades assistenciais e administrativas relacionadas ao diagnóstico por 

imagem; 

II. Coordenar as atividades relacionadas à execução de procedimentos invasivos radiológicos;  

III. Divulgar, cumprir e zelar pelas observações de normas de segurança radiológicas e de radioproteção de 

acordo com a legislação vigente; 

IV. Promover e apoiar às ações relacionadas à segurança do paciente; 

V. Detectar, caracterizar e analisar corretamente imagens, propiciando a interpretação segura, a consolidação 

diagnóstica e o planejamento terapêutico, através de um processo constante de identificação de risco; 

VI. Informar a oferta dos serviços de apoio diagnóstico nos sistemas de regulação, bem como a fomentação 

da carteira de serviços de radiologia e imaginologia; 

VII. Implementar as rotinas, os fluxos e os protocolos assistenciais e administrativos em sua área de 

competência; 

VIII. Coordenar os processos que geram imagens voltadas para a investigação e acompanhamento de 

patologias, que apoiam a tomada de decisão clínica aos pacientes com enfoque multiprofissional e 

interdisciplinar na definição de conduta para alcance das metas terapêuticas e resultados clínicos 

esperados, realizados por meio de padrões de qualidade adequados à redução, a um mínimo aceitável, do 

risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde; 

IX. Avaliar a necessidade e propor a incorporação e/ou renovação de tecnologias afeta ao cuidado assistencial 

praticada no setor; 

X. Monitorar e avaliar os registros realizados pelo corpo clínico no prontuário único do paciente, de acordo 

com a legislação vigente; 

XI. Definir metas qualitativas e quantitativas do setor, bem como os indicadores de monitoramento e 

avaliação, em consonância com o planejamento do IGESDF; 

XII. Registrar os dados assistenciais produzidos no âmbito do setor, na unidade hospitalar e nos sistemas 

nacionais de informação da atenção e vigilância hospitalar; 

XIII. Propor conhecimentos técnico-científicos ao corpo de enfermagem para o desenvolvimento das atividades 

assistenciais; 

XIV. Elaborar pareceres técnicos em sua área competência; 

XV. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar;  
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XVI. Fiscalizar a execução dos contratos de prestação de serviços de exames de radiológicos e de imagem, 

segundo suas cláusulas e condições; 

XVII. Supervisionar, juntamente com a Gerência de Engenharia Clínica do IGESDF, o funcionamento dos 

equipamentos utilizados mediante avaliação, controle e definição de rotinas; 

XVIII. Estabelecer instruções e protocolos para a execução dos exames de imagem e emissão dos respectivos 

laudos; 

XIX. Gerir a execução dos serviços de diagnóstico de imagem e emissão de laudos, assim como estabelecer 

instruções e protocolos para condutas em situações de emergência ou em caso de acidentes radiológicos;  

XX. Organizar e apoiar o planejamento de programas de treinamento e formação de recursos humanos na área 

de radiologia e imaginologia; 

XXI. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XXII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas em sua área de atuação. 

Art. 150 - Ao Núcleo de Medicina Nuclear do HB, compete: 

I. Atuar como Responsável Técnico do Núcleo de Medicina Nuclear junto aos órgãos fiscalizadores e 

regulamentadores (Comissão Nacional de Energia Nuclear, Vigilância Sanitária do Distrito Federal, Conselho 

Regional de Medicina); 

II. Auxiliar o Titular da Instituição frente à Comissão Nacional de Energia Nuclear, informando-o dos processos 

e aspectos legais, indicando ações técnicas necessárias ao adequado cumprimento das Normas vigentes;  

III. Representar a Instituição junto aos órgãos regulamentadores e fiscalizadores e participar de inspeções e 

fiscalizações das dependências do Núcleo de Medicina Nuclear, quando necessário;  

IV. Integrar a Comissão de Proteção Radiológica do Hospital de Base do Distrito Federal, conforme Estatuto 

daquela Comissão; 

V. Supervisionar a administração de rádio fármaco principalmente para exames “in vivo”, aplicando o 

princípio ALARA; 
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VI. Elaborar, implementar e revisar o Plano de Proteção Radiológica com a frequência nele estabelecida, para 

garantir que as fontes radioativas sejam utilizadas de forma segura de acordo com as normas de segurança 

e proteção radiológica vigentes e as restrições estabelecidas na Autorização para Operação concedida pela 

CNEN; 

VII. Estabelecer rotinas e roteiros para: descontaminação do ambiente, plano de manejo dos rejeitos 

radioativo, proteção radiológico para pacientes em tratamentos em regime de confinamento, cuidados e 

procedimentos de exames, terapias e cirurgias radio guiadas, controle de qualidade dos equipamentos 

incluindo dosimetria em conformidade com as recomendações e legislação vigente; 

VIII. Manter os equipamentos de controle de qualidade e de monitoração de área calibrados por laboratório de 

referência autorizado pelo Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, por delegação do 

INMETRO; 

IX. Orientar, verificar e validar os sistemas operacionais de aquisição e de processamento de imagens dos 

equipamentos Gama-câmaras e PET-CT e implementar protocolos de aquisição de imagens de exames 

cintilográficos e PET-CT; 

X. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XI. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto às demais gerências e núcleos subordinados;  

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

SUBSEÇÃO VI 

HOSPITAL DE SANTA MARIA 

 

Art. 151 À Superintendência Hospital Regional de Santa Maria - HRSM, compete: 

I. Cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão e seus aditivos firmados com a SES/DF, o estatuto, este 

regimento, as deliberações do conselho de administração, da diretoria executiva e as determinações do 

diretor-presidente e do diretor vice-presidente;  
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II. Coordenar a execução das ações de saúde de média complexidade, com o desenvolvimento de programas 

específicos de promoção, proteção, reabilitação e recuperação da saúde, nas áreas de abrangência do 

hospital; 

III. Atuar de acordo com as políticas públicas da secretaria de estado de saúde do distrito federal e do 

ministério da saúde; 

IV. Garantir a integração dos serviços assistenciais/gerenciais desenvolvidos no Hospital Regional de Santa 

Maria por meio do planejamento e implementação de ações; 

V. Coordenar e implementar modelos de horizontalização da assistência e de organização de linhas de 

cuidado; 

VI. Coordenar e monitorar o processo de melhoria da qualidade e segurança do paciente na assistência 

hospitalar; 

VII. Coordenar e monitorar práticas assistenciais e gerenciais da gestão da clínica e da clínica ampliada; 

VIII. Elaborar, definir e direcionar normas técnico-administrativas para o funcionamento da unidade; 

IX. Garantir e monitorar a oferta de serviços prestados por sua unidade hospitalar ao sistema de regulação da 

secretaria de estado de saúde do distrito federal; 

X. Apoiar a disponibilização da oferta de consultas, exames e procedimentos no sistema de informação 

vigente, pela SES/DF, da sua unidade hospitalar; 

XI. Coordenar a integração dos serviços assistenciais e administrativos fomentados pelo IGESDF e 

desenvolvidos na sua unidade de abrangência; 

XII. Atuar de acordo com as políticas públicas da SES na formação de rede e normativas do complexo regulador, 

garantindo o correto fluxo com os hospitais regionais e UBS; 

XIII. Garantir a execução das práticas em saúde desenvolvidas em sua unidade e, a interlocução entre as demais 

unidades da rede, a qualidade do seu respectivo nível de atenção, e os compromissos e metas pactuados 

nas contratualizações; 

XIV. Fornecer diretrizes para a aplicação da legislação vigente referente ao preenchimento do prontuário 

médico com vistas a otimização do faturamento hospitalar; 

XV. Coordenar a integração dos serviços assistenciais e políticas determinadas desenvolvidos no IGESDF; 

XVI. Coordenar a execução de contratos de apoio administrativo que sustentam o funcionamento dos serviços 

hospitalares; 

XVII. Expedir resolução normativa da superintendência, em consonância com as orientações do IGESDF. 

XVIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XIX. Planejar, desenvolver e acompanhar o Planejamento Estratégico desta Unidade de Saúde;  
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XX.  Garantir o cumprimento de metas, monitorar indicadores e resultados relacionados à assistência à saúde, 

relacionados ao Contrato de Gestão e seus aditivos e de outros que julgar pertinentes. 

XXI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 152 À Diretoria Clínica do HRSM, compete: 

I. Assegurar que as atividades de assistência sejam cumpridas de forma eficaz, eficiente, oportuna, ética e 

humana; 

II. Apoiar o processo de melhoria da qualidade e segurança do paciente na assistência hospitalar;  

III. Promover e zelar pelo exercício ético da categoria médica; 

IV. Propor medidas para a orientação das atividades de ensino, treinamento e aprimoramento para a área 

médica; 

V. Assegurar e supervisionar o funcionamento pleno e autônomo das comissões obrigatórias da unidade, 

constantes no Art. 12 deste Regimento, bem como monitorar a vigência dos documentos normativos 

(Regimento Interno e Resolução Normativa de Nomeação); 

VI. Participar ativamente das Comissões de Revisão de Prontuários e de Análise de Óbitos;  

VII. Supervisionar nas práticas assistenciais a estrita observância dos protocolos médicos estabelecidos no 

âmbito do hospital e atuar para a atualização periódica conforme a melhor evidência disponível; 

VIII. Notificar o Superintendente de Assistência do seu respectivo hospital ao fiel cumprimento das suas 

atribuições;  

IX. Atender e cumprir a resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.147/2016 e as normas expedidas pelo 

Conselho Regional de Medicina;  

X. Cumprir e fazer cumprir as normas expedidas pelos conselhos de medicina;  

XI. Apoiar na elaboração de normativos para o corpo clínico médico; 

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

§ 1º Os Diretores Clínicos serão eleitos pelo corpo clínico da respectiva Unidade Hospitalar e com mandato de 1 

(um) ano, renovável uma única vez; 
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§ 2º Os Diretores Clínicos terão jornada de trabalho de 40 horas semanais e, desde que não cause prejuízos à suas 

funções, poderão acumular outras funções assistenciais no âmbito do IGESDF, respeitada a legislação vigente; 

§ 3º Os Diretores Clínicos poderão ser substituídos temporariamente, em suas faltas e impedimentos, pelo 

Responsável Técnico do Hospital no Conselho Regional de Medicina - CRM. 

Art. 153 Ao Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar do HRSM, compete: 

I. Planejar, executar, promover e avaliar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalares 

relacionada à assistência à saúde; 

II. Elaborar, implementar, manter e avaliar o programa de controle de infecções relacionadas à assistência à 

saúde, de acordo com as características e necessidades das unidades; 

III. Implantar, implementar e manter um sistema de vigilância epidemiológica das infecções relacionadas à 

assistência à saúde; 

IV. Elaborar, propor e programar em conjunto com as unidades, as normas e rotinas técnicos operacionais 

relativos à prevenção, controle e tratamento de infecções relacionadas à assistência à saúde;  

V. Monitorar e avaliar a execução pelas unidades das normas e rotinas técnico-operacionais; 

VI. Promover e participar de ações educativas de sua competência; 

VII. Implementar o uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares; 

VIII. Coordenar a comissão de controle de infecção hospitalar de acordo com a legislação vigente e aprovar as 

medidas de controle propostas pelos membros executores da comissão;  

IX. Monitorar indicadores de referência no controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, de 

acordo com a legislação vigente; 

X. Notificar casos de surtos e infecções relacionadas à assistência à saúde e comunicar aos órgãos 

competentes; 

XI. Elaborar e divulgar relatórios dos principais indicadores epidemiológicos relacionados ao controle das 

infecções relacionadas à assistência à saúde às unidades envolvidas; 

XII. Participar das ações desenvolvidas pelo núcleo de qualidade e segurança do paciente em sua área de 

competência;  

XIII. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XIV. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XV. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  
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XVI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 154 Ao Núcleo Central Tática de Resolutividade do HRSM, compete: 

I. Apoiar à Superintendência na tomada de decisões relacionadas aos processos assistenciais;  

II. Monitorar e emitir relatórios das atividades próprias dos serviços assistenciais;  

III. Monitorar e reportar periodicamente os indicadores de desempenho assistencial;  

IV. Identificar, apontar e realizar ordenamento de estruturação ou reestruturação de processos tático 

operacionais críticos e/ou não efetivos;  

V. Apoiar e monitorar o fluxo de atendimento de urgência e emergência; 

VI. Providenciar os meios para a transferência de pacientes aos hospitais de referência, nos casos que não 

tenham resolutividade na Unidade conforme a legislação vigente; 

VII. Acompanhar os indicadores da gestão de leitos relacionados aos leitos de emergência e de internação em 

enfermaria e articular com as unidades envolvidas o cumprimento dos prazos mínimos de Tempo Médio 

de Permanência, em consonância com a legislação vigente; 

VIII. Coordenar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

área de abrangência; 

IX. Promover e apoiar as ações relacionadas à segurança do paciente; 

X. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no Prontuário Único do Paciente, de 

acordo com a legislação vigente; 

XI. Participar da avaliação das intervenções em saúde a partir do monitoramento dos indicadores assistenciais 

de sua área de competência; 

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 155 Ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica do HRSM, compete: 
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I. Executar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de vigilância epidemiológica, imunização e vigilância 

sentinela, no âmbito hospitalar, para a detecção de doenças, agravos e eventos de saúde pública de 

notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, em consonância com as diretrizes da 

Subsecretaria de Vigilância em Saúde;  

II. Implementar e manter a busca ativa dos pacientes internados ou atendidos em pronto-socorro, 

ambulatório e laboratório para a detecção de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação 

compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional; 

III. Analisar, monitorar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade e de fatores de risco, de interesse 

epidemiológico e o impacto das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle recomendados, no 

âmbito hospitalar; 

IV. Notificar e investigar casos e surtos das doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação 

compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e vigilância sentinela no âmbito hospitalar, de forma 

articulada com setores estratégicos; 

V. Manter fluxo sistemático e atualizado dos dados de investigações e inquéritos epidemiológicos das 

doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou 

nacional e de imunização no âmbito hospitalar; 

VI. Elaborar e divulgar informações e relatórios sobre ocorrências relacionadas à Vigilância Epidemiológica 

Hospitalar; 

VII. Realizar investigações de surtos e implantar medidas de controle; 

VIII. Promover ações de educação em vigilância epidemiológica e imunização no âmbito hospitalar e propor 

capacitação aos colaboradores no que diz respeito aos protocolos vigentes;  

IX. Monitorar os dados de investigações e inquéritos epidemiológicos das doenças, agravos e eventos em 

saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e de imunização, no âmbito 

Hospitalar;  

X. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, bem 

como nos acordos firmados pela Unidade; 

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 
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XV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 156 À Gerência de Regulação do HRSM, compete:  

I. Coordenar e disponibilizar a oferta dos serviços existentes nos sistemas de regulação;  

II. Desenvolver atividades voltadas à promoção do acesso dos usuários aos serviços de saúde de acordo com 

os protocolos assistenciais e de regulação vigentes; 

III. Organizar, monitorar e avaliar o uso, a quantificação e a qualificação das informações dos cadastros de 

usuários; 

IV. Organizar, monitorar e avaliar o uso, a quantificação e a qualificação da oferta referente aos serviços 

clínicos, cirúrgicos e ambulatoriais nas unidades de Atenção Especializada; 

V. Implementar os protocolos de regulação de internação hospitalar, de consultas, exames e procedimentos, 

no âmbito do hospital, conforme o recomendado pelo complexo regulador e norteado por protocolos 

clínicos e consensos atualizados; 

VI. Coordenar, monitorar e avaliar as solicitações de consultas especializadas, exames e procedimentos nos 

sistemas de informação vigentes; 

VII. Coordenar o processo de execução do agendamento de consultas especializadas, exames e procedimentos 

de acordo com a oferta de vagas disponibilizadas por cada serviço especializado, bem como o processo de 

comunicação do usuário; 

VIII. Coordenar, monitorar o processo de disponibilização de oferta de vagas por cada serviço;  

IX. Monitorar o processo de transferência dos pacientes entre as unidades hospitalares e pré -hospitalares da 

secretaria em parceria com o serviço móvel de urgência e o núcleo de mobilidade; 

X. Coordenar e executar a regulação de leitos de internação hospitalares, agendamento, controle e regulação 

de cirurgias, conforme protocolos clínicos vigentes, em conformidade com a política nacional de hospitais 

e demais ações estratégicas do IGESDF; 

XI. Subsidiar na elaboração e divulgação da carteira de serviços da unidade;  

XII. Gerir o prontuário único do paciente, de acordo com a legislação vigente;  

XIII. Organizar, monitorar e avaliar a utilização, a quantificação e a qualificação das informações referentes às 

demandas do âmbito hospitalar para subsidiar as ações de planejamento, regulação, controle e avaliação 

em saúde;  

XIV. Orientar, acompanhar e criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no 

Contrato de Gestão, no que se refere à sua área de atuação, bem como apoiar as demais áreas no 

cumprimento dos indicadores/metas relativas ao referido contrato; 

XV. Apoiar a interface entre os serviços de assistência e o faturamento; 
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XVI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XVIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 157 Ao Núcleo de Gestão de Leitos do HRSM, compete: 

I. Cadastrar e/ou atualizar os dados dos pacientes no sistema de informação vigente; 

II. Atualizar o cadastro nacional de saúde dos usuários do sus, no que tange ao mapa de leitos da instituição;  

III. Realizar a identificação do paciente, de acordo com protocolo de identificação do paciente institucional, e 

orientá-lo quanto a sua participação no processo; 

IV. Internar o paciente no leito previamente reservado conforme previsão do mapa cirúrgico, solicitações 

clínicas internas e externas, além de registrar a alta hospitalar, no sistema de informação vigente;  

V. Controlar os leitos hospitalares conforme protocolo de gerenciamento de leitos; 

VI. Viabilizar, disponibilizar e priorizar o acesso dos pacientes provenientes das unidades de terapia intensiva 

adulto, pediátrica e neonatal, centro cirúrgico e serviço de emergência aos leitos gerais, de acordo com as 

normas regulatórias vigentes; 

VII. Manter atualizado o mapa de leitos das unidades de internação hospitalar; 

VIII. Atuar na desospitalização dos pacientes conforme critérios institucionais, com mapeamento das eventuais 

causas do tempo de permanência prolongado; 

IX. Intermediar os procedimentos de transferência dos pacientes entre as unidades hospitalares e pré -

hospitalares da secretaria, em parceria com o serviço móvel de urgência e o núcleo de mobilidade;  

X. Apoiar na fundamentação para atualização da carteira de serviços de internação;  

XI. Manter atualizadas as informações do censo hospitalar diário no sistema informacional vigente;  

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documen tal 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 
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XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 158 Ao Núcleo de Regulação Ambulatorial do HRSM, compete: 

I. Disponibilizar a oferta de consultas, exames e procedimentos no sistema de informação vigente;  

II. Apoiar na fundamentação para atualização da carteira de serviços ambulatorial; 

III. Inserir, no sistema de regulação, as solicitações de consultas, exames e procedimentos regulados pelo 

sistema de regulação ambulatorial vigente;  

IV. Disponibilizar, no sistema de regulação vigente, as vagas de primeira consulta, de acordo com o sistema de 

regulação ambulatorial e as notas técnicas específicas de cada especialidade; 

V. Inserção e agendamentos de consultas especializadas, exames e procedimentos para pacientes internados, 

de acordo com os protocolos de regulação vigentes; 

VI. Inserir e formatar, nos sistemas de informações vigentes, escalas ambulatoriais, para o devido 

cumprimento; 

VII. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

VIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

IX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

X. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 159 Ao Núcleo de Regulação de Cirurgias do HRSM, compete: 

I. Registrar, cadastrar e atualizar a entrada dos usuários no sistema de informação vigente de acordo com as 

normas administrativas quanto à identificação correta do paciente; 

II. Atualizar o cadastro nacional de saúde dos usuários do SUS; 

III. Apoiar na fundamentação para atualização da carteira de serviços do hospital; 

IV. Disponibilizar a oferta cirúrgica, conforme a carteira de serviços da instituição, de acordo com o sistema de 

regulação vigente e as notas técnicas específicas de cada especialidade; 

V. Inserir no sistema de regulação as solicitações de cirurgias eletivas; 
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VI. Checar o agendamento de cirurgias eletivas, exames e procedimentos para pacientes internados, de acordo 

com os protocolos de regulação vigentes; 

VII. Elaborar, juntamente com a chefia médica do centro cirúrgico, o mapa diário das cirurgias eletivas e 

supervisionar a sua execução; 

VIII. Coordenar, juntamente com a gestão de leitos local, as vagas disponibilizadas aos pacientes regulados para 

cirurgias eletivas; 

IX. Fomentar a execução do “checklist” para cirurgia segura, na linha adulta e obstétrica, de acordo com a 

carta de serviços ofertada pela unidade; 

X. Monitorar os exames necessários para a realização de cirurgias eletivas;  

XI. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 160 À Gerência Administrativa do HRSM, compete: 

I. Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades administrativas de apoio operacional e 

contratações conforme diretrizes do IGESDF;  

II. Promover o controle do armazenamento, distribuição e utilização de insumos estratégicos e produtos para 

a saúde, em parceria com as unidades de saúde em sua área de competência; 

III. Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades relacionadas a aquisições e contratações de 

insumos estratégicos, produtos para a saúde padronizados e de prestação de serviços dentro do 

HRSM/IGESDF 

IV. Promover a disseminação da metodologia, da tecnologia e das práticas relacionadas à gestão de custos e 

da gestão orçamentária; 

V. Acompanhar as solicitações de pagamento dos compromissos financeiros assumidos, observando as 

formalidades legais, administrativas e orçamentárias, interagindo com os demais gestores, no âmbito da 

sua respectiva Unidade; 
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VI. Acompanhar as despesas de pessoal e de custeio da sua Unidade de atuação, prestando informações para 

que os gestores gerenciem os seus custos dentro dos limites estabelecidos pelo IGESDF; 

VII. Propor, juntamente com a área demandante, mecanismos de aprimoramento do controle e fiscalização do 

cumprimento das obrigações contratuais; 

VIII. Acompanhar os relatórios e dados estatísticos das áreas de compras e contratos; 

IX. Definir o fluxo interno procedimental para aquisição de bens e serviços,  

X. Realizar a análise e acompanhamento dos indicadores de resultados; 

XI. Elaborar relatórios gerenciais que auxiliem o gestor na tomada de decisão ou prestação de contas;  

XII. Promover e acompanhar análises críticas dos relatórios de gestão de custos e gestão financeira com 

objetivo de propor melhorias; 

XIII. Avaliar e consolidar as informações relativas à programação anual de aquisições e contratações, subsidiado 

pelas áreas finalísticas; 

XIV. Coordenar e controlar as aquisições e contratações de insumos estratégicos, produtos para a saúde e 

prestação de serviços de acordo com a disponibilidade dos recursos transferidos pelo IGESDF;  

XV. Organizar e controlar as atividades de limpeza e conservação, recepção e vigilância, infraestrutura e 

instalações, transporte, inclusive serviços terceirizados; 

XVI. Executar as ações relativas à programação orçamentária e financeira de acordo com as normas e diretrizes 

do IGESDF; 

XVII. Acompanhar as informações relacionadas ao empenho, liquidação e pagamento de despesas no âmbito do 

HRSM / IGESDF; 

XVIII. Supervisionar os contratos sob sua competência, em parceria com os executores designados;  

XIX. Executar as atividades relacionadas à distribuição dos insumos utilizados no âmbito da HRSM / IGESDF; 

XX. Monitorar e apoiar as atividades relacionadas ao controle patrimonial de bens, móveis e imóveis, materiais 

de expediente, de informática, de manutenção e outros materiais de consumo de uso geral sob guarda do 

HRSM / IGESDF; 

XXI. Supervisionar as atividades relacionadas aos reparos em instalações físicas;  

XXII. Assessorar o Superintendente nas atividades relacionadas à área de atuação; 

XXIII. Desenvolver, gerenciar e monitorar os projetos estratégicos que visem a melhoria dos resultados do 

IGESDF, tendo como foco a área de atuação; 

XXIV. Articular com a Superintendência as ações e processos necessários para o alcance das metas do contrato 

de gestão; 

XXV. Manter-se informado a respeito das atividades desenvolvidas pela área de atuação; 
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XXVI. Gerenciar procedimentos da área por meio de reuniões de alinhamento com equipe para validação de 

processos e fluxos condizentes às normas estabelecidas;  

XXVII. Garantir o controle de escalas, registro de folha de ponto, levantamento de dados para folha de 

pagamento, treinamentos, avaliação de desempenho e pesquisa de clima organizacional mediante 

alinhamento e implementação de processos definidos com áreas responsáveis;  

XXVIII. Coordenar o controle e emissão das pendências de envio de fatura, para que não faltem guias p ara 

cobrança, mediante acompanhamento do processo e repasse de orientações; 

XXIX. Gerir a operacionalização do processo de glosa dos convênios mediante acompanhamento da emissão de 

relatório com os motivos e valores glosados, análise, elaboração do recurso, monitoramento e discussão 

das glosas para representação junto às operadoras de planos de saúde e informação aos setores 

pertinentes dos motivos das glosas; 

XXX. Utilizar as ferramentas da qualidade no planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação dos 

processos descritos para a nutrição de produção, bem como no auxílio à empresa terceirizada, por meio de 

treinamento do ciclo de PDCA, indicadores e planejamento estratégico anual, com objetivo de traçar ações 

capazes de alcançar as metas estipuladas e acompanhar a eficácia das mesmas, atuando e modificando as 

ações sempre que forem necessárias; 

XXXI. Planejar, coordenar e avaliar a execução dos serviços de vigilância patrimonial e monitoramento de 

imagens previstos em plano de segurança vigente, em seus modelos de relatórios, por meio do 

inspecionamento periódico dos recursos aplicados (mão de obra e soluções técnicas), visando detectar e 

corrigir anormalidades e solucionar problemas;  

XXXII. Garantir a aquisição de todos os materiais necessários ao atendimento ao cliente como: enxoval hospitalar, 

colchões, macas, cadeiras, cadeiras de rodas, mesas auxiliares, prateleiras, macas, e todo mobiliário 

assistencial que se faça necessário, por meio de levantamento das principais necessidades e conhecimento 

da legislação vigente; 

XXXIII. Gerenciar a tramitação guarda, conservação e transferência do Prontuário Único do Paciente, de acordo 

com a legislação vigente, mediante supervisão de equipe, alinhamento e controle de fluxos e processos;  

XXXIV. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXXV. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXXVI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXXVII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  
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XXXVIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 161 Ao Núcleo de Atendimento do HRSM, compete: 

I. Supervisionar as atividades dos serviços de recepção;  

II. Elaborar fluxos que englobam atendimentos iniciais a todos os usuários internos e externos;  

III. Monitorar à execução das atividades desenvolvidas na recepção;  

IV. Participar de reuniões para implementação de novas diretrizes; 

V. Integrar e apoiar setores administrativos a fim de viabilizar o correto funcionamento de recepção;  

VI. Apoiar a resolubilidade de eventualidades em todos os turnos;  

VII. Fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato de prestação de serviços; 

VIII. Apoiar aos supervisores e recepcionista no que tange ao uso correto dos sistemas internos;  

IX. Solicitar os suprimentos necessários junto ao setor responsável para funcionamento dos plantões, tais 

como: livro ata protocolo, etiquetas, entre outros; 

X. Gerir ouvidorias referente ao atendimento de recepção;  

XI. Definir os processos de trabalho dos subordinados que atuam no setor;  

XII. Mapear os processos da área, planejando e distribuindo as atividades, orientando a equipe na execução 

das mesmas, para garantir o funcionamento de todos os processos do setor;  

XIII. Supervisionar a abertura, registro, tramitação, guarda e conserva do prontuário único do paciente, de 

acordo com a legislação vigente;  

XIV. Viabilizar a execução do modelo de acolhimento dos usuários dos serviços do IGESDF mediante 

acompanhamento, orientação e avaliação dos serviços prestados; 

XV. Monitorar e avaliar a eficácia e eficiência das ações de assistência à saúde, nas respectivas unidades de 

subordinação; 

XVI. Desenvolver atividades voltadas à promoção do acesso dos usuários aos serviços de saúde de acordo com 

os protocolos assistenciais e de regulação vigentes, nas respectivas unidades assistenciais;  

XVII. Registrar e cadastrar a entrada dos usuários no sistema de informação vigente de acordo com as normas 

administrativas quanto à identificação correta do paciente;  

XVIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 
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XXI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 162 Ao Núcleo de Nutrição e Produção do HRSM, compete: 

I. Analisar as fichas técnicas e os cardápios trimestralmente, com a inclusão do valor energético e 

macronutrientes, de acordo com as necessidades nutricionais dos pacientes e colaboradores;  

II. Fiscalizar as atividades, por meio do manual de boas práticas e uso dos POP’s, de recebimento, 

armazenamento, pré-preparo, preparo, processos do lactário/enteral, distribuição e transporte das dietas 

aos pacientes e colaboradores; 

III. Fiscalizar o controle de treinamentos obrigatórios anuais, conforme legislação vigente; 

IV. Elaborar relatório semanal técnico de não conformidades e respectivas ações corretivas, por meio de 

planilha de auditoria, descrito em contrato; 

V. Fiscalizar a qualidade (procedência) e a apresentação das preparações, e o controle de sobras e restos;  

VI. Realizar teste de aceitabilidade das preparações; 

VII. Participar dos processos que envolvem a certificação hospitalar, criando, desenvolvendo e fiscalizando a 

empresa, utilizando das ferramentas necessárias ao controle de qualidade e as boas práticas de fabricação, 

incluindo manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e estrutura física;  

VIII. Fiscalizar as ações voltadas à segurança do paciente, por meio da identificação das dietas, agregado ao 

plano de contingência para atender situações de emergência, com diretrizes de notificação de incidentes e 

eventos adversos,  

IX. Acompanhar a execução do plano de gerenciamento de resíduos; 

X. Definir os processos de trabalhos dos subordinados que atuam no setor;  

XI. Fiscalizar diariamente a produção e distribuição das refeições, por meio do manual de boas práticas; 

XII. Fiscalizar diariamente a higienização das áreas, equipamentos, materiais utilizados e higiene pessoal dos 

funcionários, de acordo com a legislação sanitária federal e do distrito federal;  

XIII. Acompanhar as planilhas de controle descritas no manual e em legislação, necessárias ao controle de 

qualidade e as boas práticas de fabricação; 

XIV. Fiscalizar as atividades de recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição e transporte 

das dietas aos pacientes e colaboradores; 

XV. Participar da fiscalização e seleção dos fornecedores e procedência dos alimentos;  

XVI. Inspecionar os gêneros adquiridos e as previsões de compras elaboradas pela empresa contratada;  

XVII. Analisar os cardápios trimestrais, cobrando a inclusão do valor energético, fichas técnicas e 

macronutrientes, de acordo com as necessidades nutricionais dos pacientes e colaboradores;  
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XVIII. Fiscalizar a qualidade e a apresentação das preparações; 

XIX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XX. Realizar teste de aceitabilidade das preparações sempre que achar necessário ou requisitado;  

XXI. Fiscalizar a coleta de amostras para controle microbiológico das fórmulas de nutrição enteral, fórmulas 

infantis e da água utilizada no preparo da nutrição enteral, conforme manual de boas práticas de preparo 

de nutrição enteral do IGESDF; 

XXII. Participar da gestão da fatura e dos custos; 

XXIII. Gerir as planilhas de controle, da gestão de custos e controle da fatura mensal da empresa terceirizada;  

XXIV. Fiscalizar o controle de treinamentos obrigatórios anuais, conforme legislação vigente; 

XXV. Participar das diretrizes de notificação de incidências e eventos adversos; 

XXVI. Identificar, notificar e monitorar os treinamentos e capacitações frente às demandas da produção;  

XXVII. Acompanhar a execução do plano de gerenciamento de resíduos;  

XXVIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXIX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXXI. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 163 Ao Núcleo de Mobilidade do HRSM, compete: 

I. Elaborar escala de funcionários; 

II. Supervisionar o transporte de corpo pós-morte para as câmaras refrigeradas hospitalares; 

III. Realizar conferência e controle sobre todos os equipamentos de mobilidade de pacientes do HRSM (macas 

de transporte e cadeira de rodas), apontando a necessidade de compra ou substituição sempre que 

necessário;  

IV. Acompanhar e supervisionar os serviços terceirizados, receber e atestar notas fiscais, observando os 

valores cobrados com base nos instrumentos contratuais; 

V. Receber a demanda de transporte interno e externo; 

VI. Executar o transporte interno e solicitar o transporte externo de pacientes, quando necessário; 

VII. Implementar os protocolos de segurança do paciente em todos as remoções;  

VIII. Acompanhar a aplicação dos cursos de atualização em primeiros socorros aos profissionais maqueiros;  

IX. Manter o controle gerencial e estatístico dos serviços ofertados;  
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X. Avaliar mensalmente o desempenho dos colaboradores; 

XI. Definir os processos de trabalhos dos subordinados; 

XII. Providenciar o transporte inter e intra-hospitalar de pacientes; 

XIII. Providenciar o transporte de equipamentos e de medicamentos; 

XIV. Realizar o transporte de material laboratorial biológico da unidade; 

XV. Realizar o transporte de corpo pós-morte das upas para as câmaras refrigeradas hospitalares; 

XVI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVII. Elaborar procedimentos operacionais padrão para solicitação de transporte assistencial interno e externo; 

XVIII. Desenvolver, implementar e observar a aplicação de protocolos de segurança do paciente em todos as 

remoções; 

XIX. Subsidiar as áreas assistenciais quanto aos critérios de definição para escolha entre ambulâncias de suporte 

básico ou avançado; 

XX. Orientar as lideranças assistenciais sobre a quantidade necessária de equipamentos e de profissionais 

maqueiros em cada unidade de saúde;  

XXI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXIV. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

§1º.  Os núcleos de Arquivo, Manutenção, Segurança, Hotelaria, Tecnologia da Informação, Almoxarifado e 

Patrimônio e Insumos Farmacêuticos permanecerão fisicamente na Unidade, porém com vínculo hierárquico na 

Unidade Central de Administração (UCAD), as competências destes núcleos estão citadas na Subseção VIII. 

§2º. Os núcleos de Pessoas, Produção e Qualidade e Segurança do Paciente permanecerão fisicamente na Unidade, 

porém com vínculo hierárquico na Diretoria Vice Presidência (VP), as competências destes núcleos estão citadas na 

Seção V. 

Art. 164 À Gerência Geral de Assistência do HRSM, compete:  

I. Gerenciar, organizar, apoiar, supervisionar e avaliar as atividades desenvolvidas pelas Gerências de: 

Medicina Interna, Enfermagem, Serviços Cirúrgicos, Multiprofissional, Emergência, Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico, Cuidado Ambulatorial, Cuidado do Paciente Crítico e de Maternidade, da respectiva Unidade 

Hospitalar a fim de contribuir para a qualidade da assistência e segurança do paciente; 
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II. Planejar e coordenar as ações de saúde de média e alta complexidade, no âmbito hospitalar, em 

consonância com as normas vigentes; 

III. Elaborar o diagnóstico situacional das unidades assistenciais com dimensionamento da carteira de serviços 

da unidade e incorporação de recursos humanos, insumos e tecnologia, alinhado com a missão do Hospital 

de Base na rede de saúde do Distrito Federal;  

IV. Monitorar a implementação do modelo de atenção centrado no usuário, na horizontalização da assistência, 

na organização de linhas de cuidado e na promoção do acesso, com ênfase na multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade; 

V. Monitorar a implementação das práticas assistenciais e gerenciais da Gestão da Clínica e da Clínica 

Ampliada; 

VI. Monitorar o direcionamento para a alta hospitalar responsável de acordo com a política nacional de 

atenção hospitalar; 

VII. Promover e exigir o exercício ético das categorias profissionais envolvidas na atenção hospitalar e 

ambulatorial;  

VIII. Monitorar a oferta dos serviços existentes nos sistemas de regulação; 

IX. Assegurar o funcionamento pleno e autônomo das comissões exigidas por legislação vigente;  

X. Implementar e assegurar o funcionamento do processo de comunicação ao paciente e seus familiares 

relacionado ao cuidado;  

XI. Coordenar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

área de abrangência e zelar por sua aplicabilidade com parâmetros de acompanhamento de custo-

efetividade; 

XII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditiv os; 

XIII. Informar a oferta dos serviços clínicos nas especialidades disponíveis para os sistemas de regulação;  

XIV. Promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde 

e de educação em saúde em sua área de competência; 

XV. Apoiar a publicação e divulgação da produção científica; 

XVI. Fazer cumprir os indicadores e metas estabelecidos pela Regionalização da Saúde, corroboradas com o 

Contrato de Gestão; 

XVII. Propor conhecimentos técnico-científicos ao corpo multiprofissional para o desenvolvimento das 

atividades assistenciais; 

XVIII. Fomentara elaboração e atualização da Carteira de Serviços de Urgência e Emergência; 

XIX. Coordenar e implementar as ações relacionados aos Serviços Hospitalares, no âmbito hospitalar;  
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XX. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, bem 

como nos acordos firmados pela Unidade; 

XXI. Monitorar as ações executadas pela equipe médica quanto ao óbito hospitalar;  

XXII. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, bem 

como nos acordos firmados pela Unidade; 

XXIII. Exercer a responsabilidade técnica da Unidade Hospitalar perante os Conselhos Regionais de Medicina, 

autoridades sanitárias, Ministério Público e Judiciário; 

XXIV. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXV. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXVI. Coordenar o processo de Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente na assistência hospitalar;  

XXVII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXVIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 165 À Gerência de Medicina Interna do HRSM, compete: 

I. Promover a integralidade das ações entre as equipes assistenciais e administrativas bem como o 

funcionamento adequado das unidades clínicas; 

II. Estimular a qualidade do registro, promovendo a melhoria nos processos de faturamento hospitalar;  

III. Monitorar e avaliar as condições necessárias para o atendimento assistencial ao pacie nte, cumprindo as 

normas, rotinas internas e legislações pertinentes; 

IV. Coordenar, monitorar e avaliar a linha de cuidado dos pacientes clínicos internados, em observação ou em 

atendimento ambulatorial, no âmbito hospitalar; 

V. Promover a articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde, de acordo com as diretrizes da 

secretaria e do contrato de gestão; 

VI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

VII. Elaborar diagnóstico situacional das unidades; 

VIII. Coordenar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

área de abrangência; 

IX. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no prontuário único do paciente de 

acordo com a legislação vigente; 
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X. Participar da avaliação das intervenções em saúde a partir do monitoramento dos indicadores assistenciais 

de sua área de competência; 

XI. Promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde 

e de educação em saúde em sua área de competência; 

XII. Apoiar a publicação e divulgação da produção científica; 

XIII. Promover, monitorar e avaliar as ações executadas pela equipe médica quanto ao óbito hospitalar;  

XIV. Supervisionar as solicitações de pareceres demandados pelas unidades assistenciais, bem como validar a 

elaboração de pareceres técnicos em sua área competência; 

XV. Monitorar e avaliar as intervenções em saúde subsidiada por indicadores assistenciais;  

XVI. Informar a oferta dos serviços clínicos nas especialidades disponíveis para os sistemas de regulação, bem 

como a fomentação da carteira de serviços clínica; 

XVII. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar;  

XVIII. Aplicar a incorporação de tecnologia avançada aliada ao conhecimento científico de seus profissionais;  

XIX. Promover e exigir o exercício ético da medicina; 

XX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXI. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXII. Promover e apoiar as ações relacionadas à segurança do paciente; 

XXIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Parágrafo Único. Serviços de Nefrologia, de Clínica Médica, Neonatologia e Pediatria, são diretamente 

subordinados à respectiva Gerência de Medicina Interna da Unidade de Saúde.  

Art. 166 À Gerência de Serviços Cirúrgicos do HRSM, compete: 

I. Promover a integralidade das ações entre as equipes assistenciais e administrativas, bem como o 

funcionamento adequado das unidades cirúrgicas; 

II. Criar mecanismos para qualificar o registro médico, promovendo a melhoria nos processos de faturamento 

hospitalar; 

III. Elaborar diagnóstico situacional das unidades; 

IV. Estimular a qualidade do registro cirúrgico, promovendo a melhoria nos processos de faturamento 

hospitalar; 
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V. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no Prontuário Único do Paciente de 

acordo com a legislação vigente; 

VI. Promover e apoiar as ações relacionadas à qualidade da assistência e segurança do paciente, em especial 

o protocolo de cirurgia segura; 

VII. Fornecer as condições necessárias para o atendimento assistencial ao paciente, cumprindo as normas, 

rotinas internas e legislações pertinentes; 

VIII. Coordenar, monitorar e avaliar a linha de cuidado dos pacientes cirúrgicos internados, em observação ou 

em atendimento ambulatorial, no âmbito hospitalar; 

IX. Promover e monitorar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em 

sua área de abrangência; 

X. Controlar as solicitações de pareceres demandados pelas unidades assistenciais;  

XI. Monitorar e avaliar as intervenções em saúde subsidiada por indicadores assistenciais;  

XII. Informar a oferta dos serviços nas especialidades disponíveis para os sistemas de regulação, bem como a 

fomentação da carteira de serviços cirúrgicos; 

XIII. Acompanhar as ações executadas pela equipe médica quanto ao óbito hospitalar;  

XIV. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar;  

XV. Aplicar a incorporação de tecnologia avançada aliada ao conhecimento científico de seus profissionais;  

XVI. Promover e exigir o exercício ético da medicina; 

XVII. Garantir as condições necessárias para o atendimento assistencial ao paciente, cumprindo as normas, 

rotinas internas e legislações pertinentes; 

XVIII. Coordenar o processo de programação cirúrgica garantindo o uso racional das salas cirúrgicas; 

XIX. Promover o uso racional das salas cirúrgicas de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo IGESDF; 

XX. Apoiar a implementação do processo de regulação de cirurgias eletivas; 

XXI. Gerenciar a programação do centro cirúrgico a partir da elaboração de grades de horários cirúrgicos 

reservas de leitos e dinâmica de suspensões e agendamentos; 

XXII. Coordenar o processo de realização de cirurgias eletivas e de emergência; 

XXIII. Coordenar os processos de alta de pacientes no centro cirúrgico; 

XXIV. Registrar e controlar o uso de materiais, conforme rotina específica do centro cirúrgico; 

XXV. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XXVI. Promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde 

e na área de sua competência; 

XXVII. Apoiar a publicação e divulgação da produção científica; 
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XXVIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXIX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto às demais gerências e núcleos subordinados; 

XXX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXXI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XXXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 167 À Gerência de Enfermagem do HRSM, compete: 

I. Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde 

referente à assistência de enfermagem no hospital; 

II. Coordenar, orientar e supervisionar tecnicamente as equipes e atividades de enfermagem das unidades de 

saúde de sua área de abrangência; 

III. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

IV. Organizar o serviço de enfermagem de acordo com a especificidade do hospital;  

V. Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

VI. Administrar os recursos relacionados à área de enfermagem; 

VII. Gerenciar a equipe de enfermagem, definindo prioridades e orientando quanto aos procedimentos 

técnicos; 

VIII. Elaborar o diagnóstico do serviço de enfermagem para proposição de melhorias;  

IX. Propor conhecimentos técnico-científicos ao corpo de enfermagem para o desenvolvimento das atividades 

assistenciais; 

X. Implementar e monitorar os indicadores de produção, produtividade e qualidade da assistência de 

enfermagem; 

XI. Promover a assistência ao paciente, com qualidade e segurança, em todas as fases do tratamento;  

XII. Dimensionar e manter atualizada a necessidade de pessoal em enfermagem, de acordo com as diretrizes 

do IGESDF; 

XIII. Implementar, promover, avaliar e manter atualizadas as rotinas e atividades referentes à sua área de 

competência; 

XIV. Coordenar e monitorar a implementação da sistematização da assistência de enfermagem (SAE); 

XV. Acompanhar a comissão de ética em enfermagem;  

XVI. Informar a oferta dos serviços, bem como a fomentação da carteira de serviços de enfermagem;  
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XVII. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XVIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXI. Implementar, monitorar e avaliar indicadores de qualidade da assistência em enfermagem; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de  atuação. 

Art. 168 Ao Núcleo de Enfermagem do Centro Cirúrgico, do Centro Obstétrico e CME do HRSM, compete: 

I. Atuar como elo entre a Gerência de Enfermagem e as chefias de Serviços de Enfermagem facilitando as 

articulações; 

II. Estimular o cumprimento das metas internacionais de segurança do paciente e contribuir no 

entendimento, elaboração e implementação dos processos de trabalho referentes às normas de 

biossegurança. 

III. Apoiar na implementação das medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à assis tência à 

saúde, fornecendo subsídios técnicos apoiados na legislação vigente; 

IV. Elaborar em conjunto com as Chefias de Serviços de Enfermagem o estabelecimento de objetivos, metas, 

ações estratégicas e avaliação de resultados; 

V. Realizar diagnóstico situacional das áreas de Enfermagem, elaborar um plano de trabalho e apresentar à 

Gerência de Enfermagem; 

VI. Monitorar a condução e o desenvolvimento do Plano de Gestão; 

VII. Identificar necessidades e estabelecer um plano anual de adequação de recursos para as unidades com  

base no perfil de atendimento da enfermagem - Indicadores Assistenciais de Enfermagem; 

VIII. Fomentar a formação e treinamento gerencial do grupo assistencial coordenado; 

IX. Padronizar as rotinas e estabelecer processos de trabalho em áreas afins; 

X. Auxiliar na Implantação e monitorização da Sistematização da Assistência de Enfermagem nos Setores de 

sua Coordenação; 

XI. Prestar assessoria à Gerência de Enfermagem; 

XII. Avaliar o teor ético da prática de enfermagem em todos os níveis; 
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XIII. Colaborar na elaboração de rotinas, normas, protocolos e procedimentos operacionais padrão referentes 

à prática de enfermagem; 

XIV. Estimular e apoiar a execução de projetos de pesquisa no âmbito institucional;  

XV. Promover, apoiar assegurar e monitorar as ações relacionadas ao protocolo de cirurgia segura; 

XVI. Fornecer as condições necessárias para o atendimento assistencial de enfermagem ao paciente cirúrgico, 

cumprindo as normas, rotinas internas e legislações pertinentes; 

XVII. Monitorar, avaliar e corrigir indicadores de gestão relacionados ao seu setor, cumprindo as metas do 

contrato de gestão; 

XVIII. Planejar, gerenciar, controlar e avaliar o desenvolvimento de todas as atividades relacionadas ao serviço 

de CME (Central de Material Esterilizado); 

XIX. Abastecer e cumprir o fluxo para esterilização de instrumentais e demais materiais necessários para a 

assistência; 

XX. Garantir o correto armazenamento de produtos, o controle de validade e verificar o aumento de consumo; 

XXI. Receber as Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), realizar esterilização correta e encaminhar para 

a unidade assistencial após o processo concluído; 

XXII. Planejar a manutenção periódica dos instrumentais, definindo o melhor período e o quantitativo conforme 

o plano de abastecimento; 

XXIII. Acompanhar e supervisionar os serviços terceirizados, receber e  atestar notas fiscais, observando os 

valores cobrados com base nos instrumentos contratuais; 

XXIV. Acompanhar a movimentação de todos os instrumentais seguindo processo de rastreabilidade conforme 

manuais e normas vigentes; 

XXV. Gerenciar as atividades operacionais da Unidade de Saúde; 

XXVI. Acompanhar a execução de contratos vinculados ao apoio operacional que sustentam o funcionamento da 

Unidade de Saúde; 

XXVII. Expedir normas internas referentes ao corpo de profissionais dos núcleos que lhes são subordinados;  

XXVIII. Encaminhar as demandas operacionais de sua competência; 

XXIX. Colaborar com a execução das diretrizes e ações das Superintendências e demais unidades inter 

organizacionais do IGESDF; 

XXX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política docu mental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXXI. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto às demais gerências e núcleos subordinados; 
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XXXII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXXIII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXXIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 169 Ao Núcleo de Enfermagem da Emergência, do Ambulatório e da Internação do HRSM, compete: 

I. Atuar como elo entre a Gerência de Enfermagem e as chefias de Serviços de Enfermagem facilitando as 

articulações; 

II. Estimular o cumprimento das metas internacionais de segurança do paciente e contribuir no 

entendimento, elaboração e implementação dos processos de trabalho referentes às normas de 

biossegurança. 

III. Apoiar na implementação das medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à 

saúde, fornecendo subsídios técnicos apoiados na legislação vigente; 

IV. Elaborar em conjunto com as Chefias de Serviços de Enfermagem o estabelecimento de objetivos, metas, 

ações estratégicas e avaliação de resultados; 

V. Realizar diagnóstico situacional das áreas de Enfermagem, elaborar um plano de trabalho e apresentar à 

Gerência de Enfermagem; 

VI. Monitorar a condução e o desenvolvimento do Plano de Gestão; 

VII. Identificar necessidades e estabelecer um plano anual de adequação de recursos para as unidades com 

base no perfil de atendimento da enfermagem - Indicadores Assistenciais de Enfermagem; 

VIII. Fomentar a formação e treinamento gerencial do grupo assistencial coordenado; 

IX. Padronizar as rotinas e estabelecer processos de trabalho em áreas afins; 

X. Auxiliar na implantação e monitorização da Sistematização da Assistência de Enfermagem nos Setores sob 

sua coordenação; 

XI. Prestar assessoria à Gerência de Enfermagem; 

XII. Avaliar o teor ético da prática de enfermagem em todos os níveis; 

XIII. Colaborar na elaboração de rotinas, normas, protocolos e procedimentos operacionais padrão referentes 

à prática de enfermagem; 

XIV. Estimular e apoiar a execução de projetos de pesquisa no âmbito institucional;  

XV. Fornecer direcionamentos à equipe de enfermagem acerca do processo de orientação de pacientes e 

familiares quanto ao tratamento, preparo para procedimentos clínicos e cirúrgicos, cuidados a serem 

observados com relação à patologia, hábitos de saúde e encaminhamento a outros recursos da Instituição 

e/ou comunidade; 
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XVI. Monitorar, avaliar e corrigir indicadores de gestão relacionados ao seu setor, cumprindo as metas do 

contrato de gestão; 

XVII. Implementar, monitorar e avaliar as ações de enfermagem relacionadas ao atendimento de urgência e 

emergência, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Atenção às Urgências; 

XVIII. Monitorar, avaliar e corrigir indicadores de gestão relacionados ao seu setor, cumprindo as metas do 

contrato de gestão; 

XIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XX. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 170 Ao Núcleo de Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva do HRSM, compete: 

I. Gerir a assistência de enfermagem prestada aos setores de Ambulatório, Centro Cirúrgico, UTI, Emergência 

ou Internação, executando procedimentos de acordo com legislações específicas para as unidades 

assistenciais do IGESDF. 

II. Planejar, coordenar, supervisionar a assistência de enfermagem prestada ao setor da unidade assistencial 

por meio de implementação de procedimentos, normas, fluxos de trabalho e formulários;  

III. Promover ações de reciclagem e educação continuada, com apoio da Gerência de Enfermagem e da 

Diretoria de Ensino e Pesquisa, mediante planejamento, programação e avaliação de ações; 

IV. Controlar alocação de pessoas, escala e frequência de pessoal de enfermagem no setor sob sua 

responsabilidade, garantindo a adequada assistência ao paciente e disponibilidade de  pessoal para as 

áreas; 

V. Coordenar a atenção à saúde dos pacientes, zelando pelo cumprimento de normas e diretrizes da Comissão 

de Controle de Infecção Hospitalar, Conselho Federal de Enfermagem e demais áreas e entidades 

relacionadas; 

VI. evolução do paciente e registrar a evolução de enfermagem, bem como zelar para que enfermeiros e 

técnicos de enfermagem no setor também o façam; 
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VII. Monitorar aspectos relacionados aos processos de cuidado de enfermagem, bem como a aderência a 

protocolos e procedimentos estabelecidos, o funcionamento de equipamentos, a adequação da 

infraestrutura e quaisquer outros aspectos que possam influenciar o cuidado de enfermagem ao paciente; 

VIII. Estabelecer metas e controlar resultados relacionados ao cuidado com o paciente; 

IX. Estabelecer rotinas e controles que garantam o adequado cuidado com o paciente, desde o monitoramento 

até a administração de procedimentos e altas; 

X. Estabelecer e manter contato com as demais áreas do hospital que estejam envolvidas com o cuidado com 

o paciente, como as áreas médicas, gestão de leitos, farmácia, entre outras; 

XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 171 À Gerência Multiprofissional do HRSM, compete: 

I. Coordenar, organizar, implementar, monitorar e avaliar as ações e serviços relacionados à assistência 

multiprofissional, no âmbito hospitalar; 

II. Promover a articulação e integração intra e intersetorial no âmbito hospitalar sob a ótica multiprofissional; 

III. Gerenciar as intervenções em saúde a partir dos indicadores da assistência multiprofissional;  

IV. Implementar e manter atualizadas as rotinas e atividades referentes à sua área de competência;  

V. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

VI. Promover e apoiar as ações relacionadas à qualidade e segurança do paciente; 

VII. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no prontuário único do paciente, de 

acordo com a legislação vigente; 

VIII. Propor conhecimentos técnico-científicos ao corpo multiprofissional para o desenvolvimento das 

atividades assistenciais; 

IX. Informar a oferta dos serviços clínicos nas especialidades disponíveis para os sistemas de regulação, bem 

como a fomentação da carteira de serviços multiprofissional;  

X. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 
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XI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto às demais gerências e núcleos subordinados;  

XIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIV. Promover ações de apoio aos serviços da Atenção Primária à Saúde relacionada à assistência 

multidisciplinar; 

XV. Promover e zelar pelo exercício ético dos profissionais de saúde; 

XVI. Participar do monitoramento e avaliação das intervenções em saúde a partir dos indicadores da assistência 

multiprofissional; 

XVII. Zelar pela execução dos procedimentos técnicos das unidades e área multiprofissionais, nos termos da 

legislação pertinente e normas éticas de cada categoria profissional; 

XVIII. Promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde 

e de educação em saúde nas áreas de assistência,  

XIX. Desenvolver programas, projetos, planos e ações voltados à atenção integral do usuário;  

XX. Gerenciar as unidades de nutrição e dietética, farmácia clínica, psicologia, serviço social, fisioterapia e 

terapia ocupacional, e fonoaudiologia e demais áreas profissionais multidisciplinares;  

XXI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 172 À Gerência de Emergência do HRSM, compete: 

I. Implementar, monitorar e avaliar as ações relacionadas ao atendimento de urgência e emergência, de 

acordo com as diretrizes da Política Nacional de Atenção às Urgências; 

II. Implementar e manter atualizadas as rotinas e atividades referentes à sua área de competência;  

III. Coordenar as equipes na prestação do atendimento nos casos de emergências clínicas e cirúrgicas, dentro 

das especialidades disponíveis;  

IV. Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos e/ou 

agudizados; 

V. Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor gravidade; 

VI. Prover atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saúde hierarquizado, regulado e 

integrado à rede de urgência a partir da complexidade clínica referenciada e cirúrgica do usuário,  

VII. Elaborar pareceres técnicos em sua área competência; 
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VIII. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

IX. Promover e apoiar as ações relacionadas à qualidade e segurança do paciente; 

X. Propor conhecimentos técnico-científicos ao corpo multiprofissional para o desenvolvimento das 

atividades assistenciais; 

XI. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

XII. Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

XIII. Promover e apoiar as ações relacionadas à segurança do paciente; 

XIV. Monitorar e operacionalizar o SISLEITOS;  

XV. Promover ações de controle no ambiente hospitalar, quanto às possibilidades de contaminações 

microbiológicas; 

XVI. Informar a oferta dos serviços, bem como a fomentação da carteira de serviços de urgência e emergência;  

XVII. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XVIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIX. Estabelecer e adotar protocolos de atendimento clínico, classificação de risco e de procedimentos 

administrativos; 

XX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto às demais gerências e núcleos subordinados;  

XXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 173 À Gerência de Apoio Diagnóstico Terapêutico do HRSM, compete: 

I. Planejar, organizar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas ao apoio diagnóstico e 

terapêutico de alta complexidade de acordo com a legislação vigente; 

II. Gerenciar as atividades de citopatologia e anatomia patológica, laboratório clínico, radioterapia, radiologia 

e imagenologia, hemodinâmica e medicina nuclear; 

III. Organizar, implementar, coordenar, monitorar e avaliar as ações e serviços relacionados à assistência de 

apoio diagnóstico, no âmbito hospitalar; 

IV. Promover a articulação e integração intra e intersetorial no âmbito hospitalar sob a ótica multidisciplinar, 

por meio do processo regulatório do CRDF, pelo sistema SISREG; 
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V. Promover ações de apoio aos serviços da Atenção Primária à Saúde, relacionados à assistência de apoio 

diagnóstico; 

VI. Coordenar a assistência prestada aos pacientes nas especialidades de apoio diagnóstico terapêutico, para 

promoção, recuperação e reabilitação da saúde, no âmbito hospitalar;  

VII. Elaborar os protocolos assistenciais e fluxos assistenciais, com ênfase na segurança do paciente e qualidade 

dos serviços de saúde; 

VIII. Coordenar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

área de abrangência; 

IX. Gerenciar a oferta de terapias e de exames laboratoriais, de imagem, medicina nuclear, hemodinâmica e 

de citologia; 

X. Promover e zelar pelo exercício ético dos profissionais de saúde; 

XI. Promover e monitorar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em 

sua área de abrangência; 

XII. Promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde 

e de educação em saúde nas áreas de assistência; 

XIII. Controlar as solicitações de pareceres demandados pelas unidades assistenciais;  

XIV. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no Prontuário Único do Paciente, de 

acordo com a legislação vigente; 

XV. Participar do monitoramento e avaliação das intervenções em saúde a partir dos indicadores da assistência 

multidisciplinar e apoio diagnóstico; 

XVI. Propor conhecimentos técnico-científicos ao para o desenvolvimento das atividades assistenciais; 

XVII. Participar dos processos de trabalho relacionados ao óbito hospitalar;  

XVIII. Monitorar e acompanhar contratos de prestação de serviço em radiológica, radioterapia e demais serviços 

de apoio diagnóstico e terapêutico; 

XIX. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

XX. Informar a oferta dos serviços de apoio diagnóstico disponíveis para os sistemas de regulação, bem como 

a fomentação da carteira de serviços de apoio diagnóstico terapêutico;  

XXI. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XXII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  
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XXIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 174 Ao Núcleo de Citopatologia e Anatomia Patológica do HRSM, compete: 

I. Coordenar a operacionalização das atividades assistenciais e administrativas voltadas para a solicitação da 

análise, coleta, transporte, cadastro e triagem da amostra, procedimentos de armazenamento, análise da 

consistência do resultado, liberação de resultados e consultoria técnica;  

II. Coordenar os serviços de biópsia e necropsia, de acordo com as diretrizes vigentes;  

III. Divulgar, cumprir e zelar pelas observações de normas de biossegurança de acordo com a legislação 

vigente;  

IV. Implementar as rotinas, os fluxos e os protocolos assistenciais e administrativos de acordo com as diretrizes 

vigentes;  

V. Promover a integralidade das ações entre as equipes assistenciais e administrativas para o uso racional dos 

recursos e de acordo com as diretrizes;  

VI. Monitorar e avaliar os registros realizados pelo corpo clínico no prontuário único do paciente, de acordo 

com a legislação vigente;  

VII. Promover e apoiar as ações relacionadas à segurança do paciente;  

VIII. Elaborar pareceres técnicos em sua área competência; 

IX. Assegurar o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão; 

X. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XI. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XIII. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

XIV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos . 

Art. 175 Ao Núcleo de Laboratório Clínico do HRSM, compete: 

I. Coordenar a operacionalização do Núcleo, garantindo as atividades relacionadas ao processo de análises 

clínicas; 

II. Organizar os processos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos, de acordo com a legislação vigente; 
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III. Coletar e/ou receber, triar e distribuir as amostras biológicas nas seções técnicas do laboratório; 

IV. Executar os exames de amostras coletadas e/ou recebidas no laboratório; 

V. Emitir e validar os resultados de exames e encaminhá-los aos respectivos prontuários, por meio eletrônico 

ou por meio físico; 

VI. Realizar os ensaios de proficiência para o controle de qualidade externo; 

VII. Consolidar e divulgar as informações relacionadas aos resultados de exames produzidos;  

VIII. Comunicar à Vigilância Sanitária e às áreas competentes a ocorrência de resultados compatíveis com 

doenças infecciosas de notificação compulsória; 

IX. Encaminhar aos laboratórios de referência amostras para exames que não sejam realizados no seu âmbito 

laboratorial; 

X. Padronizar as rotinas e estabelecer processos de trabalho em áreas afins; 

XI. Divulgar, cumprir e zelar pela observação das normas de biossegurança em sua área de competência;  

XII. Promover e apoiar às ações relacionadas à segurança do paciente; 

XIII. Elaborar pareceres técnicos em sua área competência;  

XIV. Promover ações para a confiabilidade e qualidade das amostras e análises, considerando a precisão, 

exatidão, especificidade, sensibilidade, em tempo hábil para tomada de decisão clínica e execução da 

análise de um único resultado para o paciente/cliente, por meio de um processo constante de identificação  

de risco;  

XV. Assegurar o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, bem como nos acordos firmados 

pela Unidade; 

XVI. Notificar acerca da necessidade de manutenção e reciclagem de equipamentos utilizados no 

processamento e execução das atividades laboratoriais; 

XVII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XXI. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 176 Ao Núcleo de Radiologia e Imaginologia do HRSM, compete: 
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I. Organizar e supervisionar as atividades assistenciais e  administrativas relacionadas ao diagnóstico por 

imagem; 

II. Coordenar as atividades relacionadas à execução de procedimentos invasivos radiológicos;  

III. Divulgar, cumprir e zelar pelas observações de normas de segurança radiológicas e de radioproteção de 

acordo com a legislação vigente; 

IV. Promover e apoiar às ações relacionadas à segurança do paciente; 

V. Detectar, caracterizar e analisar corretamente imagens, propiciando a interpretação segura, a consolidação 

diagnóstica e o planejamento terapêutico, através de um processo constante de identificação de risco; 

VI. Informar a oferta dos serviços de apoio diagnóstico nos sistemas de regulação, bem como a fomentação 

da carteira de serviços de radiologia e imaginologia; 

VII. Implementar as rotinas, os fluxos e os protocolos assistenciais e administrativos em sua área de 

competência; 

VIII. Coordenar os processos que geram imagens voltadas para a investigação e acompanhamento de 

patologias, que apoiam a tomada de decisão clínica aos pacientes com enfoque multiprofissional e 

interdisciplinar na definição de conduta para alcance das metas terapêuticas e resultados clínicos 

esperados, realizados por meio de padrões de qualidade adequados à redução, a um mínimo aceitável, do 

risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde; 

IX. Avaliar a necessidade e propor a incorporação e/ou renovação de tecnologias afeta ao cuidado assistencial 

praticada no setor; 

X. Monitorar e avaliar os registros realizados pelo corpo clínico no prontuário único do paciente, de acordo 

com a legislação vigente; 

XI. Definir metas qualitativas e quantitativas do setor, bem como os indicadores de monitoramento e 

avaliação, em consonância com o planejamento do IGESDF; 

XII. Registrar os dados assistenciais produzidos no âmbito do setor, na unidade hospitalar e nos sistemas 

nacionais de informação da atenção e vigilância hospitalar; 

XIII. Propor conhecimentos técnico-científicos ao corpo de enfermagem para o desenvolvimento das atividades 

assistenciais; 

XIV. Elaborar pareceres técnicos em sua área competência; 

XV. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar;  

XVI. Fiscalizar a execução dos contratos de prestação de serviços de exames de radiológicos e de imagem, 

segundo suas cláusulas e condições; 

XVII. Supervisionar, juntamente com o Gerência de Engenharia Clínica do IGESDF, o funcionamento dos 

equipamentos utilizados mediante avaliação, controle e definição de rotinas; 
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XVIII. Estabelecer instruções e protocolos para a execução dos exames de imagem e emissão dos respectivos 

laudos; 

XIX. Gerir a execução dos serviços de diagnóstico de imagem e emissão de laudos, assim como estabelecer 

instruções e protocolos para condutas em situações de emergência ou em caso de acidentes radiológicos;  

XX. Organizar e apoiar o planejamento de programas de treinamento e formação de recursos humanos na área 

de radiologia e imaginologia; 

XXI. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XXII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXVI. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 177 Ao Núcleo de Hemoterapia do HRSM, compete: 

I. Organizar e supervisionar as atividades assistenciais e administrativas do Núcleo de Hemoterapia e 

executar as transfusões de hemocomponentes e exames imuno-hematológicos do 

doador/hemocomponente e receptor;  

II. Armazenar e gerenciar o estoque local de hemocomponentes fornecidos pela Fundação Hemocentro de 

Brasília;  

III. Avaliar, acompanhar e orientar os receptores de transfusões de sangue;  

IV. Promover o uso racional de hemocomponentes e hemoderivados;  

V. Agendar, coletar, processar e executar os exames imuno-hematológicos solicitados pelas unidades de 

saúde, e interpretar, registrar e lançar os resultados;  

VI. Propor e executar ações de hemovigilância;  

VII. Participar do Comitê Transfusional;  

VIII. Prestar assistência em hemoterapia à população, oferecendo serviços de diagnóstico e terapêutico em 

ambulatório e internação, no que couber;  

IX. Realizar levantamento, consolidação e análise crítica de dados estatísticos hemoterápicos, informando à 

Fundação Hemocentro de Brasília ou aos órgãos competentes;  
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X. Manter, atualizar e armazenar os registros de acordo com a legislação hemoterápica;  

XI. Realizar controle interno de qualidade e participar de programa de controle de qualidade externo, 

conforme legislação vigente; 

XII. Informar a oferta dos serviços de medicina nuclear nos sistemas de regulação, bem como a fomentação da 

Carteira de Serviços de Hemoterapia; 

XIII. Propor conhecimentos técnico-científicos ao corpo de enfermagem para o desenvolvimento das atividades 

assistenciais; 

XIV. Analisar os pedidos médicos, realizando triagens dos exames, bem como: receber e conferir os dados e, 

quando necessário, solicitar correção nas requisições de exames e das transfusões de sangue dos pacientes 

do IGES; 

XV. Participar de reuniões científicas, administrativas e das atividades acadêmicas com os médicos residentes 

de Clínica Médica e Hematologia e Hemoterapia do IGES;  

XVI. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, bem 

como nos acordos firmados pela Unidade; 

XVII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto às demais gerências e núcleos subordinados; 

XIX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXI. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 178 À Gerência de Cuidado Ambulatorial do HRSM, compete: 

I. Gerenciar a logística para realização de procedimentos e consultas especializadas em caráter ambulatorial; 

II. Manter comunicação direta com as chefias de maneira a garantir um atendimento de qualidade ao usuário; 

III. Fornecer as condições necessárias para o atendimento assistencial ao paciente, cumprindo as normas, 

rotinas internas, todas com legislação pertinente; 

IV. Estudar e propor medidas que visem a melhoria técnica ou administrativa dos serviços ambulatoriais, assim 

como discutir solicitações e/ou sugestões das coordenações e núcleos, mantendo a integração com as 

gerências assistenciais; 

V. Coordenar procedimentos ambulatoriais e consultas especializadas; 

VI. Coordenar as grades de atendimentos ambulatoriais; 
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VII. Coordenar o número de consultas preestabelecidas para cada especialidade; 

VIII. Fornecer direcionamentos à equipe acerca do processo de orientação de pacientes e familiares quanto ao 

tratamento, preparo para procedimentos clínicos e cirúrgicos, cuidados a serem observados com relação à 

patologia, hábitos de saúde e encaminhamento a outros recursos do IGESDF; 

IX. Organizar o atendimento integral e individualizado do paciente e orientação à família; 

X. Fornecer as condições necessárias para o atendimento assistencial ao paciente, cumprindo as normas, 

rotinas internas e legislações pertinentes; 

XI. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

XII. Promover e monitorar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em 

sua área de abrangência; 

XIII. Monitorar e avaliar os dados e suas inconsistências no sistema de informação ambulatorial, hospitalar e no 

cadastro nacional de estabelecimento de saúde - CNES; 

XIV. Gerenciar a coleta e registro de dados para elaboração dos indicadores estabelecidos que demonstrem o 

desempenho da assistência prestada ao paciente (nas áreas específicas); 

XV. Subsidiar na elaboração e divulgação da carteira de serviços da unidade; 

XVI. Disponibilizar as escalas ambulatoriais para inserção no sistema regulatório vigente e seu devido 

cumprimento; 

XVII. Monitorar e avaliar as intervenções em saúde subsidiada por indicadores assistenciais;  

XVIII. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto às demais gerências e núcleos subordinados;  

XXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIII. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 179 À Gerência de Cuidado ao Paciente Crítico do HRSM, compete: 

I. Coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento dos cuidados aos pacientes críticos (que apresentem 

instabilidade grave ou alto risco de instabilidade em um sistema fisiológico principal), visando ao melhor 

nível de assistência e à adequada média de permanência dos pacientes na unidade assistencial;  
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II. Monitorar critérios de admissão e alta, avaliando os pacientes previamente à transferência para a unidade; 

III. Garantir o cumprimento das normas regulatórias de leito pelo complexo regulador do distrito federal;  

IV. Controlar o registro diário feito pela equipe médica; 

V. Promover e apoiar as ações relacionadas à qualidade da assistência e segurança do paciente;  

VI. Propor conhecimentos técnico-científicos ao corpo de enfermagem para o desenvolvimento das atividades 

assistenciais; 

VII. Monitorar o preenchimento do prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica;  

VIII. Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

IX. Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado;  

X. Informar a oferta dos serviços nos sistemas de regulação, bem como a fomentação da carteira de serviços 

de terapia intensiva; 

XI. Coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à área médica, à melhoria de assistência 

ao paciente e a sua integralidade; 

XII. Supervisionar o correto preenchimento de Declaração de Óbitos, de forma clara, legível e tecnicamente 

correta; 

XIII. Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados para fins 

estatísticos; 

XIV. Garantir o uso racional e efetivo de recursos humanos médicos conforme exigências normativas; com 

atenção à segurança, qualidade; e probidade administrativa; 

XV. Ajustar a equipe médica, garantindo rigor aos critérios técnicos, administrativos, operacionais e ético -

profissionais; 

XVI. Monitorar a inserção dos pacientes nos sistemas: SISLEITOS e SISREG; 

XVII. Implementar os fluxos de referência e contrareferência em sua área de abrangência;  

XVIII. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar; 

XIX. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XX. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto às demais gerências e núcleos subordinados; 

XXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIII. Executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 180 À Gerência de Maternidade do HRSM, compete: 
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I. Coordenar procedimentos e serviços da maternidade;  

II. Coordenar as grades da prestação do serviço; 

III. Organizar o atendimento integral e individualizado do paciente (gestantes, puérperas e recém-nascidos) e 

orientação à família; 

IV. Fornecer as condições necessárias para o atendimento assistencial ao paciente, cumprindo as normas, 

rotinas internas, portarias e legislações pertinentes; 

V. Gerenciar a coleta e registro de dados para elaboração dos indicadores estabelecidos que demonstrem o 

desempenho da assistência prestada ao paciente na área; 

VI. Colaborar na humanização do atendimento no centro obstétrico bem como na maternidade;  

VII. Elaborar os protocolos assistenciais e fluxos assistenciais, com ênfase na segurança do paciente e qualidade 

dos serviços de saúde; 

VIII. Promover e monitorar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em 

sua área de abrangência; 

IX. Propor conhecimentos técnico-científicos ao corpo multiprofissional para o desenvolvimento das 

atividades assistenciais; 

X. Monitorar e avaliar as intervenções em saúde subsidiada por indicadores assistenciais;  

XI. Criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão, bem 

como nos acordos firmados pela unidade; 

XII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XV. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XVI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

SUBSEÇÃO VII 

UNIDADE DE ATENÇÃO PRÉ – HOSPITALAR  

 

Art. 181 À Superintendência da Unidade Atenção Pré-Hospitalar - UPH, compete: 

I. Coordenar a execução das ações de saúde de média complexidade nas unidades de pronto atendimento; 
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II. Desenvolver programas específicos de assistência à saúde de urgência e emergência pré -hospitalar fixa; 

III. Coordenar e implementar modelos de horizontalização da assistência e de organização de linhas de 

cuidado;  

IV. Coordenar e monitorar o processo de melhoria da qualidade e segurança do paciente na assistência à saúde 

de urgência e emergência pré-hospitalar fixa;  

V. Coordenar e monitorar práticas assistenciais e gerenciais da gestão da clínica; 

VI. Coordenar e monitorar o cuidado terapêutico de urgência e emergência desde a admissão até o desfecho 

final do atendimento;  

VII. Monitorar, avaliar e garantir a execução das práticas assistenciais desenvolvidas, a qualidade da atenção, 

e os compromissos e metas pactuadas nas contratualizações; 

VIII. Promover ações de integração entre as unidades pré-hospitalares fixas, rede SES e IGESDF; 

IX. Atuar de acordo com as políticas públicas da secretaria de estado de saúde do distrito federal na formação 

de rede e normativas do complexo regulador do DF, garantindo o correto fluxo com os hospitais regionais 

e UBS;  

X. Planejar, avaliar e criar condições para o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão na 

sua área de atuação, bem como realizar a integração do processo com as demais áreas do instituto;  

XI. Garantir, coordenar e monitorar a oferta de serviços prestados por sua unidade à secretaria de estado de 

saúde do distrito federal em consonância com legislação vigente;  

XII. Coordenar, avaliar e monitorar ações com vistas ao adequado preenchimento do prontuário do paciente 

conforme legislação vigente e com vistas à otimização do faturamento hospitalar;  

XIII. Garantir a execução de contratos de apoio administrativo que sustentam o funcionamento dos serviços nas 

unidades;  

XIV. Articular e implementar diretrizes e políticas determinadas pelo IGESDF acerca dos serviços de apoio 

operacional; 

XV. Expedir Resolução Normativa da Superintendência; 

XVI. Garantir as habilitações conforme legislação em vigor do ministério da saúde das unidades de pronto 

atendimento; 

XVII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVIII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XIX. Monitorar, desenvolver e acompanhar o Planejamento Estratégico desta Unidade de Saúde; 
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XX. Garantir o cumprimento de metas, monitorar indicadores e resultados relacionados à assistência à saúde, 

conforme estabelecidos no Contrato de Gestão e outros que julgar pertinentes. 

XXI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 182 Ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica da UPH, compete: 

I. Notificar e investigar casos de doenças sob vigilância e agravos inusitados à saúde atendidos nas Unidades 

de Pronto Atendimento UPA’s 24hs e auxiliar na implementação de medidas de prevenção e controle das 

doenças; 

II. Implementar ações de controle do ambiente das Unidades de Pronto Atendimento 24h, quanto às 

possibilidades de contaminações microbiológicas e/ou químicas; 

III. Elaborar e divulgar relatórios sobre ocorrências relacionadas à Vigilância Epidemiológica das Unidades de 

Pronto Atendimento UPAs 24hs, mediante registro e análise de atendimentos;  

IV. Capacitar colaboradores no que diz respeito aos protocolos e temáticas da Vigilância;  

V. Realizar a divulgação de informações coletadas e analisadas acerca dos temas de Vigilância Epidemiológica;  

VI. Manter fluxo sistemático e atualizado dos dados de investigações e inquéritos epidemiológicos das 

doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou 

nacional e de imunização, no âmbito das Unidades de Pronto Atendimento UPAs 24hs; 

VII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

VIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

IX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

X. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 183 À Gerência Administrativa da UPH, compete: 

I. Monitorar as diretrizes nas UPAs dos procedimentos acerca de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças, 

Tecnologia da Informação e Comunicação, Segurança, Hotelaria, Manutenção e Patrimônio; 

II. Coordenar, orientar, supervisionar e apoiar as atividades relacionadas ao núcleo de gestão de pesso as das 

UPAs; 
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III. Coordenar, orientar, supervisionar e apoiar as atividades relacionadas ao núcleo de patrimônio das UPAs;  

IV. Promover o acompanhamento do orçamento e decisões relacionadas, de acordo com os planos e 

programas estabelecidos no IGESDF;  

V. Monitorar os pagamentos dos compromissos financeiros assumidos, observando as formalidades legais, 

administrativas e orçamentárias, interagindo com o Núcleo de Produção UPA e as Gerências de Compras e 

Contratos da UCAD.  

VI. Coordenar e monitorar as despesas de pessoal e de custeio das unidades, prestando informações para que 

os gestores gerenciem os seus custos dentro dos limites estabelecidos pelo IGESDF;  

VII. Acompanhar e monitorar os processos de aquisição de bens e a contratação de serviços;  

VIII. Monitorar as normas de classificação e denominação de materiais estabelecidos pela área técnica 

demandante; 

IX. Recepcionar denúncias relativas ao descumprimento de obrigação contratual, feitas pela fiscalização dos 

contratos, e propor a adoção das providências cabíveis, salvo disposição e m contrário tratada em 

normativos do IGESDF que regulamente a fiscalização de contratos, e prestar o devido encaminhamento 

das denúncias recebidas à área de Ouvidoria para apuração; 

X. Monitorar as contratações de bens e serviços da Unidade, zelando pelo cumprimento dos mesmos; 

XI. Conferir os relatórios e dados estatísticos das áreas de compras e contratos; 

XII. Garantir o cumprimento do contrato de gestão do IGESDF dirigindo planos e projetos referente a área, por 

meio da articulação com as áreas e acompanhamento dos resultados com gestores para atendimento de 

demandas das Unidades De Pronto Atendimento; 

XIII. Fornecer diretrizes para o planejamento e funcionamento das unidades do ponto de vista dos indicadores 

operacionais, recursos humanos, financeiro e infraestrutura, em consonância com o Planejamento 

Estratégico do IGESDF;  

XIV. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política docu mental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XV. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XVI. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XVII. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XVIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 184 Às Gerências das Unidades de Pronto Atendimento da UPH, competem: 
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I. Planejar e assegurar as escalas de trabalho de todos os profissionais da unidade, bem como sua aprovação 

junto à Superintendência da área; 

II. Mapear e gerir o processo de insumos e logística da unidade, a partir de planejamento prévio, devidamente 

aprovado; 

III. Mapear e gerir os processos de manutenção da unidade, assegurando o funcionamento da unidade;  

IV. Realizar a gestão de todos os contratos da unidade, assegurando a boa execução dos serviços, inclusive 

mapeamento de necessidades; 

V. Gerir os colaboradores da unidade, utilizando os instrumentos disponibilizados pela área de gestão de 

pessoas do IGESDF; 

VI. Planejar e assegurar a logística de atendimento ao usuário, a partir de indicadores previamente definidos; 

VII. Apresentar, periodicamente, relatórios gerenciais sobre o funcionamento e resultados da unidade;  

VIII. Orientar, acompanhar e criar mecanismos que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas no 

contrato de gestão, no que se refere à sua área de atuação, bem como apoiar as demais áreas no 

cumprimento dos indicadores/metas relativas ao referido contrato; 

IX. Supervisionar e coordenar as atividades das unidades de pronto atendimento, em urgência, emergência, 

serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e outros correlatos; 

X. Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde 

referente à assistência de enfermagem na unidade de pronto atendimento; 

XI. Coordenar, organizar, implementar, monitorar e avaliar as ações e serviços relacionados à assistência 

multiprofissional na unidade de pronto atendimento; 

XII. Planejar, organizar, implementar, monitorar e avaliar as ações relacionadas ao atendimento de urgência e 

emergência;  

XIII. Implantar diretrizes de acolhimento e classificação de risco, em conformidade com a Portaria de 

Consolidação GM/MS Nº 3 de 28/09/2019 e eventuais modificações; 

XIV. Adotar protocolos clínicos de atendimento e de procedimentos administrativos;  

XV. Garantir apoio técnico e logístico para o funcionamento adequado da UPA 24h; 

XVI. Garantir a continuidade do cuidado do paciente por meio da referência e contrarreferência, articulando 

com os pontos da RAS, considerando a territorialização; 

XVII. Inscrever a UPA 24h no sistema de cadastro nacional de estabelecimentos de saúde - CNES e alimentar 

periodicamente o sistema de informações ambulatoriais do SUS - SIA/SUS, com os dados referentes à 

assistência prestada, independente dos valores de referência ou da geração de crédito;  

XVIII. Registrar obrigatoriamente todos os procedimentos realizados na UPA 24h. 
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XIX. Representar a upa nas reuniões com a coordenação geral de saúde e representar a upa nas reuniões do 

nível central e nas reuniões da RUE;  

XX. Participar das reuniões representando a UPA com a atenção básica para discussão de indicadores e 

melhorias de fluxo; 

XXI. Responder em tempo hábil as ouvidorias e as manifestações dos usuários e colaboradores encaminhadas 

pela ouvidoria/controladoria do IGESDF, SES/DF e outros órgãos de controle; 

XXII. Promover ações para humanização do atendimento hospitalar;  

XXIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXIV. Participar da análise e tratativa de ocorrências/notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXV. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXVI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXVII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 185 Às Coordenações Médicas da UPH, competem: 

I. Coordenar, monitorar e avaliar o desenvolvimento dos cuidados clínicos aos pacientes, em observação ou 

em atendimento emergencial, através de gestão da equipe e vistoria das áreas; 

II. Elaborar diagnóstico situacional das áreas especializadas em medicina clínica por meio de relatórios 

técnicos e ferramentas específicas; 

III. Apresentar relatórios e indicadores referentes ao planejamento e desenvolvimento do “plano de gestão” 

conforme o período definido pela gerência visando atingir as metas e objetivos da instituição;  

IV. Promover e exigir o exercício ético da medicina; 

V. Coordenar, monitorar e avaliar as ações de apoio às demandas das unidades assistenciais para a assistência 

ao paciente e a integralidade do cuidado; 

VI. Controlar as solicitações de pareceres demandados pela Superintendência de Atenção Pré Hospitalar por 

meio do acompanhamento de indicadores; 

VII. Coordenar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

unidade; 

VIII. Realizar as avaliações de tempo de experiência e de desempenhos dos colaboradores sob sua supervisão, 

propondo todas as medidas advindas da avaliação, visando fortalecer as competências da equipe médica;  
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IX. Supervisionar, coordenar e avaliar a assistência médica através da elaboração e controle das escalas e 

orientações de plantões dos colaboradores, garantindo a funcionalidade e qualidade da assistência 

realizada; 

X. Monitorar e avaliar os registros realizados pela equipe assistencial no prontuário único do paciente de 

acordo com a legislação vigente; 

XI. Promover e apoiar as ações relacionadas à segurança do paciente de acordo com as normas vigentes; 

XII. Participar da avaliação das intervenções em saúde a partir do monitoramento dos indicadores assistenciais 

de sua área de competência; 

XIII. Apoiar o monitoramento e o controle do faturamento mediante acompanhamento dos indicadores e 

metas; 

XIV. Propor e coordenar ações de acolhimento e educação em saúde para o paciente e a família através de 

palestras e apresentações visando fortalecer o processo de humanização hospitalar dentro da Unidade; 

XV. Validar a elaboração de pareceres técnicos em sua área competência;  

XVI. Acolher novos colaboradores para alinhamento de protocolos e práticas da unidade de acordo com a 

política do IGESDF; 

XVII. Implementar as linhas de cuidados prioritários (IAM, AVC e Trauma); 

XVIII. Acolher os novos médicos e organizar reuniões e encontros para esclarecimentos sobre as normas de 

funcionamento da upa e a carteira de serviços, tirando dúvidas e ajudando-os quando necessário; 

XIX. Implantar promover e apoiar as normas e condutas de segurança do paciente; 

XX. Coordenar e apoiar a implementação das rotinas, fluxos e protocolos assistenciais e administrativos em sua 

área de abrangência e implementar os protocolos clínicos na UPA; 

XXI. Acompanhar os indicadores da gestão de leitos relacionados à emergência e articular com as unidades 

envolvidas o cumprimento dos prazos mínimos de tempo médio de permanência, em consonância com a 

legislação vigente; 

XXII. Participar da elaboração dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas da UPA; 

XXIII. Promover a permanente articulação do conjunto da especialidade clínica, bem como das equipes 

multiprofissionais garantindo a integralidade do cuidado, no âmbito da UPA; 

XXIV. Responder em tempo hábil as ouvidorias e as manifestações dos usuários e colaboradores encaminhadas 

pela ouvidoria/controladoria do IGESDF, SES/DF e outros órgãos de controle; 

XXV. Exercer a responsabilidade técnica da unidade de pronto atendimento perante os conselhos regionais de 

medicina, autoridades sanitárias, ministério público, judiciário e demais autoridades pelos aspectos 

formais; 
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XXVI. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XXVII. Participar da análise e tratativa de ocorrências / notificação, utilizando o sistema de gestão de ocorrências, 

junto as demais gerências e núcleos subordinados;  

XXVIII. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXIX. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XXX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 186 Às Coordenações de Enfermagem da UPH, competem: 

I. Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde 

referente à assistência de enfermagem na UPA de acordo com as diretrizes e normas do IGESDF; 

II. Assessorar a Gerência da UPA em assuntos relacionados à Enfermagem fazendo cumprir normas e rotinas 

do Serviço; 

III. Organizar o serviço de enfermagem de acordo com a especificidade da UPA; 

IV. Estimular a prática profissional interdisciplinar na UPA; 

V. Colaborar na humanização do atendimento na UPA, coordenando as equipes de enfermagem do setor para 

o bom atendimento aos usuários;  

VI. Elaborar o diagnóstico do Serviço de Enfermagem e apresentar sua proposta de trabalho ao Gerente da 

UPA; 

VII. Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos do corpo de enfermagem para o desenvolvimento das 

atividades assistenciais, coordenando, avaliando e executando programas de educação continuada, cursos, 

seminários, atividades de treinamento e educação em serviço do pessoal do pessoal com capacitações e 

treinamentos contínuos para a equipe; 

VIII. Gerenciar a equipe de enfermagem, definindo prioridades e orientando quanto aos procedimentos 

técnicos; 

IX. Implantar e monitorar os indicadores de produção e de produtividade de enfermagem; 

X. Promover a assistência ao paciente, com qualidade e segurança, em todas as fases do tratamento na UPA 

com a implantação das normas e condutas de segurança do paciente; 

XI. Dimensionar e manter atualizada a necessidade de pessoal da enfermagem a elaboração da escala de 

serviço, visando o funcionamento racional das atividades, o controle da assiduidade e pontualidade dos 

servidores de acordo com as diretrizes da Superintendência de Atenção Pré Hospitalar; 
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XII. Implementar, promover, avaliar e manter atualizadas as rotinas e atividades referentes à sua área de 

competência fazendo cumprir o Código de Ética e a Legislação de Enfermagem; 

XIII. Coordenar a implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) supervisionando o 

trabalho realizado pela equipe implantando o acolhimento de excelência; 

XIV. Implementar, monitorar e avaliar indicadores de qualidade da assistência em enfermagem da UPA;  

XV. Implantar os protocolos de atendimento com implementação das rotinas e acompanhamento de 

treinamento e auditorias do Protocolo Manchester; 

XVI. Responder em tempo hábil as ouvidorias e as manifestações dos usuários e colaboradores encaminhadas 

pela Ouvidoria/Controladoria do IGESDF, SES/DF e outros órgãos de controle; 

XVII. Exercer a responsabilidade técnica da Unidade de Pronto Atendimento perante os Conselhos Regionais de 

Enfermagem, autoridades sanitárias, Ministério Público, Judiciário e demais autoridades pelos asp ectos 

formais; 

XVIII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XIX. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto as demais gerências e núcleos subordinados; 

XX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XXI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos; 

XXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

Art. 187 Às Coordenações Multiprofissionais da UPH, compete: 

I. Supervisionar, coordenar e avaliar as ações dos profissionais da equipe multidisciplinar (Assistente Social, 

Farmacêuticos, Bioquímicos, Biomédicos, Dentistas, Nutricionistas); 

II. Solicitar capacitações e treinamentos para os membros da equipe multidisciplinar, visando valorização 

capacitação do capital humano; 

III. Implantar os protocolos de atendimento adotados pelo IGESDF; 

IV. Confeccionar a escala da equipe multidisciplinar supervisionando diariamente o cumprimento dela, 

controlando as férias, folgas, atrasos, licenças-prêmio e absenteísmo dos servidores/colaboradores; 

V. Supervisionar, coordenar e avaliar as ações dos colaboradores multiprofissionais terceirizados; 

VI. Vistoriar diariamente as instalações; 

VII. Contactar profissionais responsáveis pela manutenção de equipamentos, instalações e fornecimento  de 

insumos; 
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VIII. Verificar se todos os servidores/colaboradores estão devidamente registrados nos seus respectivos 

conselhos de classe solicitando a efetivação dos Responsáveis Técnicos de cada setor;  

IX. Acompanhar os contratos de manutenção relacionados aos setores multidisciplinares;  

X. Verificar a funcionalidade dos equipamentos e estruturas e solicitar manutenção sempre que necessário;  

XI. Acompanhar a implementação das normas e condutas de segurança; 

XII. Analisar junto à equipe multidisciplinar os indicadores mensais, prazos e avaliando os resultados;  

XIII. Participar do planejamento estratégico da unidade sob sua responsabilidade, na revisão de metas, prazos, 

estratégias e protocolos; 

XIV. Solicitar a liberação de acesso aos sistemas utilizados na unidade; 

XV. Multiplicar treinamentos realizados; 

XVI. Responder em tempo hábil as ouvidorias e as manifestações dos usuários e colaboradores encaminhadas 

pela Ouvidoria/Controladoria do IGESDF, SES/DF e outros órgãos de controle; 

XVII. Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, seguindo a política documental 

do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funcionamento dos processos; 

XVIII. Participar da análise e tratativa de Ocorrências / Notificação, utilizando o Sistema de Gestão de 

Ocorrências, junto às demais gerências e núcleos subordinados;  

XIX. Contribuir para o fortalecimento das boas práticas, para o desenvolvimento da Cultura da Segurança do 

Paciente; 

XX. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação nas Unidades de Pronto 

Atendimento upas 24hs; 

XXI. Monitorar indicadores da área, bem como os estabelecidos conforme Contrato de Gestão e seus aditivos;  

XXII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

§1º.  Os núcleos de Arquivo, Manutenção, Segurança, Hotelaria, Tecnologia da Informação, Almoxarifado e 

Patrimônio e Insumos Farmacêuticos permanecerão fisicamente na Unidade, porém com vínculo hierárquico na 

Unidade Central de Administração (UCAD), as competências destes núcleos estão citadas na Subseção VIII. 

§2º. Os núcleos de Pessoas, Produção e Qualidade e Segurança do Paciente permanecerão fisicamente na Unidade, 

porém com vínculo hierárquico na Diretoria Vice-Presidência (VP), as competências destes núcleos estão citadas 

na Seção V. 
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CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 188 Os gestores responsáveis pelas respectivas unidades orgânicas e os colaboradores do IGESDF, poderão ter 

as suas competências e atribuições descritas em normas e procedimentos internos próprios, disciplinando e 

detalhando o alcance das suas responsabilidades, em relação aos aspectos técnicos e operacionais, e 

procedimentos pertinentes a cada unidade. 

Art. 189 Os casos omissos do presente Regimento serão resolvidos pela Diretoria Executiva e, quando for o caso, 

referendados pelo Conselho de Administração, à luz dos princípios do Estatuto do IGESDF. 
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