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NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA 

 

 

Assunto: Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades 

Referência: 11.1 Relatórios gerenciais e de atividades emitidos pela diretoria e 

aprovados pelo Conselho de administração, 3.11.3 Relatório gerencial de produção e 

3.11.4 Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades. 

Fundamento legal: Item 13, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO 

e retificação através da Instrução Técnica n. 7/2020 –GF-A2-TCE, Processo 

202000010018300 e item 14.p (p.1 a p.4) anexo I da Resolução Normativa nº 

013/2017; art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual n° 18.025/2013, art. 8º, § 1º da Lei 

Federal nº 9.637/1998 c/c art. 10, §1º da Lei Estadual nº 15.503/2005). 

 

 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA – IBGC, Organização 

Social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços 

de saúde do Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, localizado na Rua Sebastião 

Xavier, nº 66 – Bairro Centro, Itumbiara/GO, neste ato representado por sua Diretora 

Presidente, em cumprimento às ações constantes na Metodologia de Avaliação da 

Transparência Ativa e Passiva das Organizações Sociais, vem informar que vem 

informar que até o momento não foi disponibilização os relatórios de execução de 

janeiro/22 e Fevereiro/22, pois os mesmos se encontram em confecção e posterior 

aprovação do conselho de administração.  

Cumpre acrescentar, que os dados técnicos são levantados até o dia 10 do mês 

subsequente, razão pela qual o prazo estipulado no subitem 2.36 do contrato de 

gestão vigente, torna inviável a disponibilização do relatório dentro do prazo, 

considerando o intervalo para confecção e aprovação do conselho de administração. 
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Desta feita, os relatórios em questão serão sempre disponibilizados no prazo máximo 

do 20º dia do mês subsequente.  

Sendo o que nos cumpre informar, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

 

 

 

 
Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara 

Diretora Presidente 
Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC 
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